Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug e.o. gehouden op
20 maart 2017 in MFC ‘t Trefpunt. Aanwezig zijn ongeveer 75 leden.
1. Opening
Voorzitter Ronald Folders opent de ledenvergadering met een kort welkomstwoord. Een speciaal
woord van welkom richt hij tot de inleiders, gebiedswethouder De Vent, vertegenwoordigers PB
Dedemsvaart, vertegenwoordigers van diverse fracties van de gemeente Hardenberg en de oudvoorzitters van PBB de heren Van der Kamp en Hof. Bericht van verhindering is ontvangen van Ingrid
Franke en van de directeur van Veldzicht Rob van der Plank. In zijn plaats is Jan Reehorst aanwezig.
Burgemeester Snijders zal later bij de vergadering aansluiten.
Door PB Balkbrug worden 2 kopjes koffie/thee en 1 consumptie aangeboden.
De onderdoorgang blijft een belangrijk gespreksonderwerp. In februari 2016 hebben Provinciale
Staten besloten dat deze er komt. Het is de bedoeling dat eind 2018/begin 2019 de schop de grond in
gaat. De wens vanuit Balkbrug is dat eerst begonnen wordt met de werkzaamheden aan de N377 en
dat daarna de N340 wordt aangepakt want dan zal Balkbrug als omleidingsroute gebruikt worden..
Veel zaken die op dit moment in Balkbrug spelen hangen samen met de nieuwe inrichting van het
kruispunt.
De Infobrug is in 2016 opnieuw op de kaart gezet. Infobrug omvat naast de schermen nu ook de
Reestdalpost, een facebookaccount en een website. Belangrijk item bij Infobrug is de dorpsagenda.
Geprobeerd wordt om activiteiten te structureren en zo te voorkomen dat zaken op dezelfde dag
plaatsvinden. Ook bij de aanleg van de onderdoorgang kan de Infobrug een goed informatiekanaal
zijn.
Het gaat goed met de woningbouw in Balkbrug en ook blijft er belangstelling voor Katingerveld. De
centrale van de familie Brouwer zal in de loop van dit jaar de zuivelfabriek voorzien van energie.
Onder de naam Coalitie Balkbrug hebben PB Balkbrug en de Bruggenbouwers, in nauwe
samenwerking met Infobrug en de BOV, gewerkt aan de Dorpsvisie. Vaak en intensief is over dit
onderwerp vergaderd. Ook inwoners van Balkbrug, vanuit diverse geledingen, waren nauw bij de
totstandkoming betrokken. De visie is geschreven en besproken met de wethouder en ambtenaren.
Nu zal overgegaan moeten worden tot uitvoering. Speerpunten binnen de dorpsvisie zijn de
onderdoorgang, de diverse bouwplannen (Achterveld, Beverwijk, Takens) en de groenvoorziening.
Daarnaast is er aandacht voor onderwijs (samenvoegen 2 scholen in het dorp), bouwen van woningen
voor diverse doelgroepen (zowel jeugd als ouderen) en ontwikkelingen zoals m.b.t. de
Veldzichthoeve. Het ligt in de bedoeling rondom de Pinksteren de dorpsvisie aan de bevolking van
Balkbrug te presenteren.
PB Balkbrug houdt zich met diverse zaken bezig blijkt uit bovenstaande. Steeds vaker kan er al
worden meegedacht in nog te maken beleid. Een nieuwe ontwikkeling waar PBB langzaam ingroeit.
Hierna wordt een filmpje van de coalitie getoond.
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
Hiervoor komt niets ter tafel.
3.
Verslag van het huishoudelijk deel van de 37e ledenvergadering d.d. 25 april 2016
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag 2016
Dit verslag wordt eveneens goedgekeurd en vastgesteld.
Hieruit blijkt dat in 2016 glasvezel in het buitengebied zal worden aangelegd. Bekeken zal worden of
er ook mogelijkheden zijn om glasvezel in het dorp aan te leggen.
5.
Financieel verslag 2016
Opgemerkt wordt dat het bedrag aan diversen erg hoog is. Jantje Veneman antwoordt dat dit komt
doordat er een schenking van de Rabobank is ontvangen (€ 5.000) die is uitbetaald aan de 3
basisscholen.
De kascommissie (Gé Eshuis en Jan Smits) heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Jan
Smits zegt dat de kascommissie alles in orde heeft bevonden. Hij stelt voor het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in. De penningmeester wordt
bedankt voor de correcte uitvoering van haar taken.
Gé Eshuis is aftredend en wordt bedankt voor haar inzet. Bertha Kleinlugtebeld wordt benoemd tot
opvolger.

6.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Gré ter Horst en Jantje Veneman. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld
en de dames worden bij acclamatie herkozen.
Daarnaast zijn er nog 3 vacatures. In principe zou volstaan kunnen worden met een bestuur van 9
personen maar omdat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op PB Balkbrug is uitbreiding wel
gewenst. Daarnaast geeft Ronald Folders aan dat nog steeds gezocht wordt naar een nieuwe
voorzitter. Diverse personen zijn hiervoor benaderd maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Ook een duobaan hiervoor zou een optie zijn. Jarno Keizer heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor
een bestuursfunctie binnen PB Balkbrug en stelt zich kort voor. De vergadering stemt in met zijn
benoeming tot bestuurslid.
7.
a.
b.

c.

d.
e.

Rondvraag
De heer Ten Kate vraagt naar de aanleg van een vrijliggend fietspad van Den Kaat naar
Balkbrug. Deze wens is bekend maar zal nogmaals worden meegenomen.
De heer Van Beek geeft aan dat er regelmatig wolhaarzwijnen loslopen in de Kolonie. Dit is
gemeld bij de politie maar heeft niet tot verdere actie geleid. Dit punt zal de wijkagent
meenemen.
De beschoeiing rondom de visvijver aan de Omloop is van zeer slechte kwaliteit aldus de heer
Van Beek. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Dit zal opgenomen worden met de
visvereniging.
René de Vent spreekt, ook namens het college, zijn waardering uit over de wijze waarop
binnen Balkbrug gewerkt is aan de dorpsvisie.
Jan Smits wijst op de expositie Boerenleven aan de Reest in de Reestkamer.

8.
Sluiting huishoudelijk deel
Ronald Folders sluit het huishoudelijk deel van de vergadering af.
9.

Pauze

10.
Inleidingen brandweer, politie en ambulance
Gerbrand Jonker laat via een presentatie de organisatie van de brandweer zien. Balkbrug heeft een
vrijwillige brandweer maar kan, gezien de leeftijdsopbouw, wel uitbreiding gebruiken. Via de Infobrug
zal hieraan aandacht worden besteed.
Ook Wim Jongsma laat via een presentatie de structuur van de politie zien. Over de melding van de
wolhaarvarkens heeft hij contact gehad met de eigenaar. Via zijn emailadres wim.jongsma@politie.nl
kunnen zaken onder zijn aandacht worden gebracht.
N.a.v. een vraag meldt Wim Jongsma dat op De Haar regelmatig identiteitscontroles plaatsvinden om
inzicht te krijgen in eventuele illegale bewoning.
De suggestie om op Den Kaat snelheidscontroles uit te voeren neemt Wim Jongsma mee.
Arnold Hekman/Albert de Jong vertellen kort iets over de ambulance en geven de mogelijkheid om
een kijkje in de ambulance te nemen.
11.
Sluiting
Hierna sluit Ronald Folders de vergadering.

