
Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug e.o. gehouden op 25 april 

2016 in MFC Trefpunt. Aanwezig zijn ongeveer 75 leden. 

1. Opening 

Vicevoorzitter Ronald Folders opent de ledenvergadering met een kort welkomstwoord. Hij zal 

vanavond deze vergadering leiden omdat de voorzitter van PB Balkbrug, Henk Hof, vanwege 

gezondheidsredenen zal aftreden. Hij verwelkomt de leden, wethouder René de Vent, een aantal 

fractievoorzitters,  wijkagent Jenne van der Vinne en de afvaardiging van PB Dedemsvaart. Bericht 

van verhindering is gekomen van de dames Bouwman, Baarslag en Franke, van de BOV en van de 

heer Botter.  

Door PB Balkbrug worden 2 kopjes koffie/thee en 1 consumptie aangeboden.  

Een korte terugblik op 2015. Veel aandacht is in 2015 uitgegaan naar de N377/N340. In maart zijn er 

veel nieuwe Statenleden gekozen die weinig kennis hadden over het project. PBB heeft deze 

Statenleden bijgepraat over de ontwikkelingen. In 2016 is er een definitief besluit genomen en zal de 

onderdoorgang aangelegd worden. In 2016 zullen de zaken voorbereid worden zodat er in 2017 met 

de aanbesteding kan worden begonnen. Het is de bedoeling dat in 2018 de schop in de grond gaat. 

PBB blijft dit traject nauwgezet volgen. 

In maart 2015 is er een voorlichtingsavond geweest over het project Achterveld. Er was veel 

belangstelling om hier te wonen maar weinig tot geen belangstelling voor de winkels. Ook na 

gesprekken BOV/gemeente/de heer Achterveld/PBB is hiervoor nog geen invulling gekomen.  

Ommerschans Unesco Werelderfgoed in 2018? Dit leek in eerste instantie onmogelijk omdat er 

onvoldoende draagvlak was bij de agrarische ondernemers in het gebied. De andere partijen in het 

proces, zoals vereniging Ommerschans, LTO Ommen en Hardenberg en PB Vinkenbuurt en PB 

Balkbrug hadden begrip voor hun standpunt en dat resulteerde uiteindelijk in een convenant waarin 

gemaakte afspraken zijn neergelegd. De gemeenteraad van zowel Hardenberg als Ommen heeft dit 

convenant ongewijzigd overgenomen.  

De werkgroep die er is gevormd om de diverse instanties op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen bij Veldzicht is een aantal keren bij elkaar geweest. In november werd er een 

informatieavond voor de inwoners gehouden die goed bezocht werd.  

In juni werd door de Bruggenbouwers, met ondersteuning van PBB en BOV, het dorpsgesprek 

gehouden. De voorlopige resultaten zijn via een nieuwsbrief meegedeeld en een aantal zaken is 

opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van het tegelpad naar de manege en het project 

Boost.  

In juni heeft het college van B&W Balkbrug bezocht. Er werd een bezoek gebracht aan de WIC waar 

uitleg werd gegeven over de werkzaamheden daar. Bij velen was niet bekend wat de WIC eigenlijk 

inhoudt. Ook het bezoek aan Buiter Beton werd als plezierig ervaren.  

Veel tijd werd ook besteed aan aanleg van glasvezel in het buitengebied. Diverse mogelijkheden zijn 

onderzocht en COGAS zal in 2016 starten met aanleg indien er, in het buitengebied van de hele 

gemeente Hardenberg, een deelnamepercentage is van 50%. Dit moet voor 18 juli a.s. duidelijk zijn. 

Op 28 april a.s. wordt er voor ambassadeurs, die hun buurtgenoten kunnen benaderen, een infoavond 

gehouden bij Si-Es-An.  

Andere zaken die in 2015 de aandacht vroegen waren het symposium  “Het Nieuwe ouder worden”, 

ambulancepost, speeltoestellen voor de basisscholen, participatie in ouderenraad, Infobrug , 

samenwerking BOV en organisatie Dodenherdenking. 

PBB probeert, samen met andere groeperingen, de leefbaarheid van Balkbrug te verbeteren maar in 

ieder geval in stand te houden.  

Zaken die voor 2016 de aandacht vragen zijn o.a. N377/N340, Veldzicht, aanleg glasvezel, overleg 

met gemeente en provincie. Steeds meer zaken zullen vanuit de maatschappij zelf geïnitieerd gaan 

worden. 

Als laatste meldt Ronald Folders dat er behoefte is aan uitbreiding van het bestand verkeersregelaars. 

Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat van PB Balkbrug.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

  Hiervoor komt niets ter tafel. 

 

3. Verslag van het huishoudelijk deel van de 36e ledenvergadering d.d. 20 april 2015 

Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

 



4. Jaarverslag 2015 

Dit verslag wordt eveneens goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Financieel verslag 2015 

De kascommissie (Wim Wassink en Gé Eshuis) heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 

Wim Wassink zegt dat de kascommissie een goed verzorgde administratie heeft gecontroleerd en dat 

de saldo’s kloppend zijn. Hij stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De 

vergadering stemt hiermee in. De penningmeester heeft een correcte boekhouding gevoerd en wordt 

daarvoor bedankt. 

Wim Wassink is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Jan Smits wordt benoemd tot opvolger. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Brouwer, Ronald Folders en Frens van ’t Zand. Er zijn geen 

tegenkandidaten gesteld en de heren worden bij acclamatie herkozen. 

Daarnaast zijn Henk Hof en Henk Rens, beiden vanwege gezondheidsredenen aftredend. Vanwege 

het korte tijdsbestek van het moment van bekendmaking tot aan de ledenvergadering was er geen 

mogelijkheid om nieuwe kandidaten te vinden. Er wordt wel voldaan aan de vereisten in de statuten nl. 

dat het bestuur uit 7-11 personen moet bestaan. Op dit moment zijn er nog 8 bestuursleden.  

Hierna neemt Ronald Folders afscheid van Henk Rens. Hij heeft 2 jaar deel uitgemaakt van het 

bestuur. Regelmatig ging hij, omdat hij ook overdag beschikbaar was, met Henk Hof op pad voor PB 

Balkbrug. Jammer dat hieraan nu een einde komt. Als dank krijgt hij een dinerbon en bloemen 

overhandigd. 

Frens van ’t Zand richt hierna, namens PB Balkbrug, het woord tot Henk Hof. Hij geeft een kort 

overzicht van zaken waarvoor Henk Hof zich heeft ingezet en de resultaten die zijn behaald. Ook 

Henk Hof krijgt een dinerbon en bloemen overhandigd. Hierna wordt Henk Hof nog toegesproken door 

Rob v/d Plank namens Veldzicht en René de Vent namens het college van B&W van de gemeente 

Hardenberg. Beiden overhandigden Henk en Co een aandenken.  

 

7. Rondvraag 

Hiervoor worden geen punten aangedragen. 

 

8. Sluiting huishoudelijk deel 

Ronald Folders sluit het huishoudelijk deel van de vergadering af. 

 

9. Pauze 

 

10. Inleiding waterschap Drents Overijsselse Delta en Landschap Overijssel/Drents 

Landschap 

Hans de Jong verzorgt namens het waterschap de inleiding. Eerst geeft hij een korte toelichting op de 

organisatie van het waterschap en daarna gaat hij in op de werkzaamheden die er de afgelopen 

periode in het Reestdal hebben plaatsgevonden.  

Na het beantwoorden van enkele vragen wordt de heer De Jong, met een bloemetje, bedankt voor zijn 

inleiding. 

 

11. Afscheid Henk Hof en Henk Rens 

Ronald Folders geeft aan dat, voordat Henk Hof met zijn afscheidswoord gaat beginnen, het bestuur 

aan de ledenvergadering voorstelt om Henk Hof te benoemen tot erelid. De vergadering reageert 

hierop instemmend met een applaus.  

Hierna krijgt Henk Hof het woord. Hij bedankt de sprekers voor hun mooie woorden en de 

aangeboden cadeaus. Hij heeft zich altijd met veel plezier ingezet voor PB Balkbrug en vindt het 

jammer dat hieraan nu een einde komt. Hij bedankt allen voor de samenwerking in welke vorm dan 

ook en wenst PB Balkbrug alle goeds.  

 

12. Sluiting 

Hierna sluit Ronald Folders de vergadering.  

 


