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2020 werd een jaar dat niet vergelijkbaar was met alle andere jaren. In 2019 waren de besprekingen 

opgestart om het feit te herdenken dat Balkbrug 75 jaar geleden bevrijd was. Er was een goed gevuld 

programma met voor iedereen wat wils. Helaas moesten de festiviteiten, evenals de jaarlijkse 

dodenherdenking bij het monument, afgeblazen worden. De dodenherdenking kende een digitale 

invulling waarin de onderdelen die bij het monument plaatsvinden en de dienst in MFC ’t Trefpunt 

gecombineerd werden. 2020 was ook het jaar waarin PBB en Coalitie2025 hun krachten hebben 

gebundeld en samen verder gaan als PBB. Begin 2020 konden ook de eerste bewoners van Takenshof 

hun woning betrekken. In de loop van het jaar werd duidelijk dat er, door de bouw van een nieuwe 

Jumbo-supermarkt, invulling zal worden gegeven aan het braakliggend stuk grond naast Welkoop. De 

start van de bouw van de onderdoorgang in Balkbrug vond ook in 2020 plaats en daarnaast vonden er 

diverse bijeenkomsten plaats m.b.t. de invulling van het Dorpshart. Voor de bouw van de nieuwe 

school werden er stappen gezet. Al met al was 2020, met alle beperkingen, een jaar waarin toch veel 

is gebeurd.  

Het bestuur van PBB kwam een aantal keren fysiek bij elkaar en daarnaast vonden er digitale 

vergaderingen plaats. Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld: 

       aftredend 

Voorzitter  Dhr. R. Folders  2022 

secretaris  Mevr. M. Compagner  2021 

2e secretaris  Mevr. A. Hekman  2021  

Penningmeester Mevr. J. Veneman  2020 

Leden   Dhr. H. Brouwer  2022 

   Mevr. H. Hoevenberg 2021 

   Mevr. G. Kisteman  2020 

   Dhr. J. Keizer   2020 

Dhr. H. Mennink  2021 

Dhr. F van ‘t Zand  2022 

 

Ledenvergadering:  

Deze werd in 2020 niet gehouden i.v.m. de coronaregels.  

  

In het afgelopen jaar hebben we o.a. contacten gehad met: 

▪ de gemeente, wethouders, gebiedsambtenaar, wijkbeheerder 

- bijwonen oriënterende rondes en raadsvergaderingen 

- woningbouw 

- bedrijventerrein Balkbrug 

- veiligheid op-/afrit N48 

- fietspad Heerenweg/Hoogeveenseweg   

- wateroverlast De Omloop 

▪ BOV 

▪ Coalitie2025  

▪ Veldzicht  

▪ Politie IJsselland (Marieke Kelder) 

▪ WIC 

▪ Fracties Provinciale Staten 

▪ Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat 

- N377, N340, N48 

 

Bijeenkomsten bezocht van 

▪ PB-en in de gemeente Hardenberg 

▪ Ondernemend Reestdal 

▪ Klankbordgroep Werelderfgoed Ommerschans 

▪ Overijsselse Vereniging Kleine Kernen (OVKK) 

 

Andere activiteiten: 

▪ Participatie Stichting Multifunctioneel Centrum  

▪ Infobrug en sociale media (Facebook)  

▪ Organisatie dodenherdenking 

▪ Media en pers: Reestdalpost, de Stentor, RTV Oost, omroep NOOS, de Toren  

 

Het bestuur bedankt een ieder voor de ontvangen steun en bijdrage. 


