
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk 
Belang Bruchterveld 2020



Beste leden van het plaatselijk belang Bruchterveld. 

Dit jaar een digitale ALV (algemene ledenvergadering) i.v.m. de Corona maatregelen. Een moeilijke en 
onzekere tijd waarin de “normale” dingen zoals school, verenigingsleven, kerk, werk en bezoekje aan 
(groot)ouders ineens niet of bijna niet meer mogelijk zijn. 
Het Corona virus heeft wereldwijd al voor veel leed gezorgd. Ook in Bruchterveld zijn een aantal 
besmettingen vastgesteld. Namens het plaatselijk belang willen wij deze mensen beterschap wensen en 
een spoedig herstel. 
Ondanks alle maatregelen zien wij dat veel inwoners van Bruchterveld hun beste beentje voor zetten. 
Hetzij op een digitale wijze of op gepaste afstand, proberen zij het beste ervan maken. Als voorbeeld de 
digitale kerkdiensten, de werkzaamheden aan het schoolplein, even “raamzwaaien” bij de (groot)ouders 
en onderwijs geven aan de kinderen. 
Naast alle Corona perikelen blijven wij als PB Bruchterveld en de werkgroepen op de achtergrond druk 
bezig zodat Bruchterveld een mooi en aantrekkelijk dorp is en blijft. Denk hierbij aan de 
herinrichting/onderhoud van de wegen, verduurzaming, mobiele bereikbaarheid, 4 mei herdenking, 
Paasvuur, een fietsroute en nog vele andere zaken zoals in het onderstaand jaarverslag is te lezen.

Ik wil afsluiten met de woorden: Let een beetje op elkaar en blijf gezond.

Namens de voorzitter PB Bruchterveld. 



Notulen Vergadering 16 April 2019



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Bruchterveld dd16-04-2019, gehouden in de 
Heujmansbelt. 

1. Opening.
In verband met het ontbreken van een voorzitter, opent Christiaan, penningmeester, de vergadering. Hij heet iedereen 
welkom, en spreekt de hoop uit dat we een vlotte vergadering hebben i.v.m. kwartfinale Ajax-Juventus. Speciaal voor de 
aanwezige raadsleden (CDA Gerrit van de Berg, CU Erik van de Grampel, Op Koers Annie Kelder), contactambtenaar Jan 
de Vries en gebiedswethouder Martijn Breukelman. Wijkagent Martin Veurink, Buurtbus Bruchterveld, PB 
Hardenbergerveld hebben zich afgemeld. 

2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 24-04-2018.
Notulen worden goedgekeurd

3. Jaarverslag 2018.
Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag 2018.
Christiaan, penningmeester geeft toelichting. 

5. Verslag kascontrolecommissie.
Dit is verzorgt door Hilda Smit en Greetje Ravenhorst, er zijn geen opmerkingen



Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
Volgend jaar zal de kascontrole verricht worden door Benno Veltink en Ardie Klokkers. 

Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar: Albert Jan Altena (alg. bestuurslid), Willem Greidanus (alg. 
bestuurslid), Christiaan Kuiper (Penningmeester), Ze worden allen bedankt voor hun inzet door Chantal en hebben een 
vrijetijdspakket en bloemetje ontvangen. 
Het bestuur stelt aan u voor: Jolanda Richterink, Jorick Muis, Richard Hugen, Janine Lamberink, Richard zal vanaf 
september (ivm afronden studie) de rol van Voorzitter op zich nemen, Jolanda wordt Penningmeester, Jorick en Janine 
alg. bestuursleden. 

Mededelingen.
Onze AED is aan vervanging toe, om de 10 jaar moet de AED vervangen worden, het voorstel is om dit te bekostigen 
vanuit PB, hier volgen geen bezwaren op. Wel wordt er door Bert Veurink gevraagd of er voldoende bedieners in het 
dorp zijn. PB gaat dit navragen en terugkoppelen. 
De contributie voor leden is vorig jaar tijdens de ALV verhoogt naar € 7,50. 

Rondvraag
Greetje Ravenhorst vraagt over de mobiele bereikbaarheid, hier volgt later deze avond meer over door de werkgroep 
Promotie en Leefbaarheid. 

Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.



Na de pauze
Wethouder Martijn Breukelman Heeft  het e.e.a. verteld over zijn 1e jaar als gebiedswethouder middels een Powerpoint
presentatie
Martijn staat eerst stil bij de voetbal van vanavond. Op jonge leeftijd is hij in de politiek begonnen, wethouder sinds 17 
mei vorig jaar. Hij laat her e.e.a. zien over de zetelverdeling, college verdeling en algemeen over de gemeente 
Hardenberg. In zijn grote portefeuille zit oa het loco burgemeesterschap en voor ons van belang gebiedswethouder, hij 
toont de participatieladder bestuur anno 2019, er wordt meer verwacht van de bevolking binnen de gemeente, kom maar 
met een plan. Hierna vertelde hij over zijn ervaringen met Bruchterveld. 
Broeklanden zuid, is een oplossing met 5 PB’s gevonden, het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, 
Herinrichten Broekdijk, was niet in 2019 te realiseren, subsidie voor 2020 i.c.m. centrumplan wordt voorbereid en 
aangevraagd. 
Nieuwbouw school, 23/4 in oriënterende ronde, college is akkoord. 
Wonen: Locatie school, 5 senioren woningen, 13/5 zijn er gesprekken met starters. Evt. oppervlaktes verkleinen, 
doorstroming creëren. 
Rood voor rood, vraag en aanbod bij elkaar brengen. 

De 4 werkgroepen zullen in een korte presentatie aangeven waar ze mee bezig zijn. Er is volop gelegenheid om je reactie 
en ideeën aan te geven voor de komende jaren, zodat we er voor kunnen blijven zorgen dat Bruchterveld-Ebbenbroek 
leefbare dorpen blijven op alle gebieden. 



BLV, Martin Lamberink film over buitengebied. In het kort, werkgroep draait nu 2 jaar, we moeten met elkaar rekening 
houden. Diverse landschappen, aandacht voor veiligheid, ze worden meer meegenomen bij de besluiten van PB, sinds kort 
heeft BLV ook onderhoud wegen wat meer onder zijn beheer. Waar het laatste jaar veel energie in gestoken is, is 
Broeklanden Zuid, retentie-gebied komt nog een bijeenkomst van op 8 mei van 17.00 – 19.30 uur. Ontwatering en 
landbouw komt dan ook aan de orde. Vanuit landbouw gesprek met waterschap. Waterberging is wel een punt van 
aandacht. Ze hebben momenteel wisseling van leden. 

Promotie en Leefbaarheid, Benno Veltink, Annette Hankamp komt nieuw in de werkgroep. Folder is ontworpen voor 
makelaars om Bruchterveld te promoten, en een Flyer voor een nieuwe inwoner in Bruchterveld/Ebbenbroek met hierin 
de verenigingen van Br’veld en Ebbenbroek. Plattegrondbord wordt ontwikkeld samen met Freek Veurink. Binnenkort een 
presentatie. Mobiele netwerk is een enquête gehouden, de uitkomsten 73% ervaart de mobiele telefoonontvangst in huis 
als zeer slecht tot slecht , 58% ervaart de mobiele telefoonontvangst buiten het huis zeer slecht tot slecht, mobiele data 
(zonder wifi) 65% zeer slecht tot slecht, KPN en Vodafone zijn de dominante aanbieders, samen goed voor 60% van de 
geleverde abonnementen. Meest gehoorde opmerkingen: telefoon springt op Duits netwerk, niet bereikbaar in nood, kan 
niet thuis werken, ben niet bereikbaar bij storingsdienst, we hebben een vaste telefoon moeten nemen i.v.m. de 
gebrekkige bereikbaarheid.
Stand van zaken: er is contact met management KPN en Arnoud Pullen en hier is nog geen terugkoppeling op geweest. 
Facebook en Instagram wordt ook onderhouden, paasactie vind het gouden ei met Pasen. 



Wonen en Zorg, Bert Veurink, nieuw lid Henk v.d. Veen. Noaberschap worden niet veel aanvragen gedaan, dit is een goed 
teken dat er in Bruchterveld goed omgezien wordt naar elkaar. Jonge mensen mogen hier ook gebruik van maken. 
Woningbouw op terrein van de school. Woningbouw jongeren, is een nieuwe ronde gestart, flyer wordt huis aan huis 
bezorgt, jongeren worden aangeschreven, 13 mei is er een info avond, Bert van ’t Land en diverse mensen van de 
gemeente zijn hier deze avond aanwezig om het e.e.a. toe te lichten. 
AlbertJan vraagt of er contact is geweest met de woningbouwvereniging. Hier is nog geen contact mee. 
Woningcorporatie is 13 mei ook aanwezig geeft Martijn Breukelman aan. 

Ondernemers, Harry Kroeze geeft aan een Business Club op te richten, er is in februari een bijeenkomst geweest. Het is  nu 
en BC in oprichting. 

Werkgroep Duurzaamheid, Er gebeurt van alles op het gebied van duurzaamheid, te denken aan zonnepanelen icm
nieuwbouw school. Windturbines in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar, Richard gaat hier samen met 
Christiaan een werkgroep voor formeren. 

Sluiting. 
Christiaan bedankt iedereen voor de aanwezigheid en ieders inbreng. Onder het genot van een drankje kan men nog 
napraten. 

Noot: Zijn er nog opmerkingen aangaande de notulen van 2019? Dan graag mailen aan PBBruchterveld@gmail.com
Sluitdatum: 31 mei 2020

mailto:PBBruchterveld@gmail.com


Jaarverslag 2019

11x algemene 
vergadering 

bestuur

5x overleg met 
gasten

4x Werkgroepen 
bijeenkomsten 
Heujmansbelt

Verschillende 
overleggen met 

gemeente 

Gemiddeld 140-
150 bezoekers per 

maand op onze 
website





April 2019
Er is een tafeltennistafel geplaatst in het speeltuintje. De tafeltennistafel op de oude locatie moest wijken voor 
woningbouw. Tevens is er een nieuw trapveldje aangelegd door de gemeente. 

Op 4/4 hebben de leerlingen van school een mooi schoon actie gehouden in Bruchterveld. 

Mei 2019
Onze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. Er waren 3 mensen met de ALV uitgegaan en we hebben hier 4 
nieuwe mensen voor terug. Het bestuur is weer voltallig. We hebben de rollen opnieuw verdeeld en hadden gelijk deze 
maand veel activiteiten staan:
• 1e overleg OAG (omgevingsadviesgroep mogelijke windturbines tussen Bergentheim en Kloosterhaar) 
• Informatiebijeenkomst in de Heujmansbelt betreffende Broeklanden Zuid (georganiseerd door de gemeente) 
• 4 mei dodenherdenking
• 9 mei Opening bouw van het MFA
• 13 mei bijeenkomst wonen in Bruchterveld 

Juni 2019
Tijdens onze vergadering waren er gasten aanwezig. Betreffende een nieuw op te zetten fietsroute met als thema het 
Veenverleden (Winterkraaien fietsroute). De werkgroep rondom het oude Klooster in Sibculo is op zoek naar dorpen in 
de omgeving die hierin willen participeren. Wij hebben hier positief op gereageerd en wachten het vervolg af. 



Juli 2019
Bij onze vergadering schoven Jan Nieuwenhuis (stichting Hart Veilig) en Johanna Godeke aan. 
Dit in navolging van het feit dat op termijn onze AED vervangen moet worden (inmiddels 10 jaar oud) 
Jan Nieuwenhuis heeft ons uitgelegd waar de stichting voor staat en wat de kosten zijn voor een nieuw aan te schaffen 
AED. Eerst moet in 2020 onze huidige AED (op de muur bij de GKV) nog gekeurd worden. (de keuring is eens per 2 jaar) 
Er zijn voldoende vrijwilligers om de AED te bedienen in ons dorp. Johanna houdt dit bij. 
Ook is deze maand de halfjaarlijkse nieuwsbrief naar onze leden gegaan en gepubliceerd op de website. 

Sept 2019
Deze maand werd bekend dat de bouw van 5 seniorenwoningen aan de Hoopsteeweg doorgaat. Belangstellenden zijn 2 
september geïnformeerd, onze werkgroep Wonen en Zorg was hierbij aanwezig. Er werden 2 wipkippen in de speeltuin 
geplaatst, geschonken door de Plus Bergentheim.  Zie foto eerder in deze presentatie. 
Onze website is kritisch bekeken en oude informatie of dubbele informatie is verwijderd. 

Okt 2019
Naast onze reguliere vergadering hadden we deze maand ook een overleg met onze gebiedswethouder. In voorbereiding 
daarop hebben we vragen gesteld betreffende verschillende lopende zaken o.a. 
• Aanpak eikenprocessierups, vanaf dit jaar worden bermen 1 keer per 2 jaar gemaaid. Het ene jaar de ene kant van de 

weg, en het volgende jaar de andere kant. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in bermen 
en de daarmee samenhangende toename van de predatoren van de EPR. Ook wordt er preventief in het voorjaar 
bestreden, eea wordt gecommuniceerd in de Toren. 

• Herinrichting wegen rondom het MFA (onze voorkeur is samen met reconstructie Broekdijk, in Jan. 2020 overleg)
• Reconstructie Broekdijk (deze staat op stapel voor 2021)



• Woningbouw Bruchterveld (Hier kunt u meer over lezen in het verslag van wonen en zorg nieuwsbrief december 2019)
• Onderhoud en inspectie speeltoestellen speeltuin (kunnen de nieuw geschonken wipkippen ook meegenomen worden 

bij de inspectie? Dit is akkoord, de gemeente neemt de wipkippen mee bij hun jaarlijkse inspectie)
• Wandelpad Hongerdijk, Dat hier in het bosje een wandelpad gerealiseerd wordt, is al jaren een grote wens van 

plaatselijk belang. De onderhandelingen lopen ontzettend stroperig. Dit komt omdat meerdere partijen zich hier mee 
bezig houden. Onze gebiedswethouder Martijn Breukelman heeft aangegeven zonder verwachtingen te wekken dit eens 
aan te kaarten bij een overleg dat in november gepland staat met Staatsbosbeheer. 

• Mobiele bereikbaarheid. KPN heeft reeds aangegeven dat ze de procedures voor 4 locaties (waaronder Bruchterveld) 
gaan opstarten (herfst 2019..)We blijven hierover met KPN in gesprek maar, tot op heden heeft dit nog niet tot een 
oplossing geleid. 

Eind oktober hebben we nog een overleg gehad met de Raadsleden. Gerrit v.d. Berg (CDA) Annie Kelder (OK) en Erik v.d. 
Grampel (CU). Ook met hen hebben wij bovenstaande zorgen gedeeld. 

In november is een informatie avond geweest m.b.t. zonnepanelen in de Heujmansbelt, deze was goed bezocht zodat 
besloten werd nog zo’n avond in het voorjaar 2020 te organiseren. Er zijn +/- 40 offertes uitgebracht waarvan er 10 reeds 
zijn geïnstalleerd. 

December
Voor een update van ons ledenbestand, zijn diverse nieuwe inwoners gevraagd of zij lid willen worden van PB Bruchterveld.
Ook is er in december een nieuwe nieuwsbrief verschenen met als aanvulling informatie uit de verschillende werkgroepen. 
De route van de buurtbus is uitgebreid richting Tubbergen, hier was een officiële opening van op 16 december. Ook stond 
de kerstboom op het vertrouwde plekje bij de winkel van Hawe. 



Januari 2020
Er staan een flink of behoorlijk aantal activiteiten op de agenda, hier zijn we al voorbereidingen voor aan het treffen. 
29 januari is er een overleg geweest betreffende de wegen rondom het MFA. De gemeente is druk bezig met een aantal 
voorstellen te maken, zodra hier meer over bekend is gaan we de omwonenden ook betrekken bij de herinrichting.  

Februari 2020
Overleg samen met Ebbenbroek
Hoofdpunten: * Werkbezoek B&W op 3 april

* Paasvuur 2020
Ook is deze maand de actie rondom de verkeersveiligheid van start gegaan. Er zijn bij verschillende adressen in het dorp 
stickers afgeleverd om op de container te plakken zie afbeelding verderop in deze presentatie. Het blijft een punt van 
aandacht waar we elkaar best op mogen aanspreken om Bruchterveld veilig te houden!

Maart
De heg bij de ingang van het dorp is gesnoeid en we hadden veel voorbereidingen voor een aantal activiteiten in de 
maanden april en mei. Omdat medio maart de maatregelen rondom COVID 19 aangescherpt zijn, gingen veel activiteiten 
niet door; 
• 16 maart mooi schoon actie met school
• 5 april Bruchterveld 75 jaar bevrijd
• 3 april/8 mei werkbezoek B&W
• 12 april Paasvuur
• 4 mei dodenherdenking
• Begin/medio mei excursie Nieuwe Veen  (Pingo gebied) Dit houdt u nog tegoed van ons. 





Er is overleg met het dorpshuis om de geluidsinstallatie te vernieuwen, PB helpt met het vinden van subsidiepotjes 
hiervoor en heeft reeds een aanvraag ingediend.  

April

Online vergadering gehad. Besluit genomen om de ALV op deze wijze te doen. 
Het Noaberschap heeft geen hulpvragen gehad. 

Heeft u nog vragen n.a.v. dit jaarverslag? Dan graag mailen met naam en telefoonnummer waar u op te bereiken bent 
naar PBBruchterveld@gmail.com

mailto:PBBruchterveld@gmail.com


Financieel jaarverslag in het kort: 

Onze vereniging is financieel gezond. Op de volgende dia staan de opmerkingen van de kascontrole. 

We hebben besloten om de cijfers niet op deze wijze te publiceren. Wilt u graag inzage in de financiën, kunt u een 
mailtje sturen. En dan nemen we contact met u op om u op de hoogte te brengen. 

PBBruchterveld@gmail.com

Financieel Jaarverslag



Goedkeuring kascontrole verricht door Ardi Klokkers en Benno Veltink, hieronder de reacties van beide heren:

Goedenavond Benno Jolanda verdere bestuursleden en leden. Afgelopen jaar ben ik op de ledenvergadering gevraagd 
de kascontrole 2019 te doen. Afgezien van een dubbel betaalde factuur heb ik geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Omdat we door de Corona pandemie niet fysiek bij elkaar konden komen heeft de penningmeester dit naar beste 
kunnen via mail gedaan. Omdat het ondoenlijk is alle facturen te mailen ben ik afgegaan op de verstrekte overzichten 
welke correct en logisch voor ons zijn met de uitleg nav de dubbele betaling gaf de penningmeester aan dit mee te 
nemen in het nog te voeren overleg.

Op basis van de verstrekte gegevens is wat mij betreft de kas akkoord
Met vriendelijke groet,
Best regards,

Ardi Klokkers

Bij deze akkoord op het Financiële jaarverslag 2019. Bedankt voor het opstellen van dit verslag.

Mvg Benno.



Bestuursverkiezing: Aftredend en niet verkiesbaar: Chantal Grote Beverborg (alg. bestuurslid) 

Het bestuur stelt aan u voor: Henk Hemmink , Kanaalweg Oost 86 

We gaan Chantal enorm missen binnen plaatselijk belang om haar inzet en gedrevenheid. Je grote kennis van 
de verschillende projecten die je onder je hoede had, tips zijn (ook in de toekomst) natuurlijk altijd welkom! 
Hartelijk dank. We hebben Chantal bedankt met een verrassingsmand op dinsdag 12/5. 

Chantal reageerde met een Watts app met een mooie quote: 

Net blij verrast met een fantastische mand vol lekkers. Heel
erg bedankt😊. Ook voor de lieve woorden in de mail en de
samenwerking. Super ervaring. Mooie van iets loslaten is, 
dat je, je beide handen vrij hebt om iets nieuws te 
grijpen😜 Groetjes👋🏻👋🏻



Omdat deze ALV anders van opzet is, willen wij u natuurlijk ook de gelegenheid geven om vragen te stellen aan ons. 
Dus in plaats van een rondvraag, mag u een mailtje sturen aan PBBruchterveld@gmail.com . U heeft tot 31 mei 2020 de 
gelegenheid om vragen te stellen, we komen er dan in juni bij u op terug. Graag wel uw mail voorzien van naam en evt. 
telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen. Uw vraag (en ons antwoord)wordt in de notulen 
opgenomen. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. Omdat het normaal niet gebruikelijk is dat we  de ALV delen via onze website hebben 
we besloten om 1x de nieuwsbrief van juni 2020 te laten vervallen. 
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