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Jaarverslag 2019 van de Vereniging Bredevoorts Belang 

Inleiding 
Ruim 140 jaar zet Bredevoorts Belang zich in voor de leefbaarheid van Bredevoort. De 
statuten van vroege datum geven in de bewoordingen van die tijd weer waar het bij 
Bredevoorts Belang om gaat. Die doelstellingen gelden ook voor deze tijd. Maar de tijden 
zijn veranderd. Mensen organiseren zich anders, vragen om communicatie en willen zich 
best verbinden aan een activiteit, het liefst in een tijdelijke werkgroep, waaraan een begin 
en einde zit. Bredevoorts Belang koerst op 3 pijlers: 1. Leefbaarheid 2. Historisch karakter 
van de stad, waarop wij ons onderscheiden van andere plaatsen 3. Bedrijvigheid en 
toerisme. Werken aan die pijlers levert een bijdrage aan een leefbaar en vitaal Bredevoort 
voor de inwoners, met goede voorzieningen waar jong en oud  naar vragen en dat ook 
interessant is voor toeristen. Bredevoorts Belang streeft daarbij naar vormen van 
samenwerking waar dat kan. Bredevoort is immers een klein stadje, waar ‘ koppen bij elkaar’ 
noodzaak is en meerwaarde heeft. 
 
Bestuur  
In het bestuur zijn de verschillende taken verdeeld volgens de pijlers in de inleiding 
genoemd. In 2019 vergaderde het bestuur 10 keer. Daarnaast waren er ook bijeenkomsten 
met andere organisaties waarbij een portefeuillehouder betrokken was. Tijdens de 
jaarvergadering op 23 mei 2019 werd penningmeester Erik Grijsen opnieuw benoemd. Rob 
Hoefman en Danny Woerts verrichtten de kascontrole. Jos Wessels inspireerde na de pauze 
de aanwezigen met het erfgoed in de gemeente Aalten, dat in de loop van het jaar in 
boekvorm onder de titel ‘Bezield Erfgoed’ zou verschijnen. Het bestuur was op zoek naar 
o.a. jonge krachtdadige bestuurders, die op een van de pijlers een bijdrage willen leveren 
aan een leefbaar en vitaal Bredevoort. Wij prezen ons gelukkig dat Ap te Winkel en Daan 
Migchelbrink bereid waren om ter oriëntatie onze vergadering te bezoeken. De hoop werd 
uitgesproken dat zij op de jaarvergadering van 2020 benoemd konden worden als nieuwe 
bestuursleden van Bredevoorts Belang. 
Het archief van Bredevoorts Belang werd onderhanden genomen door Bert Stronks en Erik 
Grijsen. De vraag was of dit rjk archief niet ondergebracht moet worden bij het Erfgoed 
Centrum Achterhoek en Liemers (ECAL), zodat het na digitalisring voor gebruik in 
Bredevoort, vellig en professioneel kan worden bewaard. 
 
Communicatie 
Op 1 november ging de nieuwe website voor Bredevoort live. Dankzij de werkgroep, bouwer 
C. Laarman en fotograaf Elbert ……..  kunnen inwoners en bezoekers in een prachtige digitale 
ambiance zich op de hoogte stellen van de vitaliteit van de stad en haar activiteiten. In 2019 
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verschenen drie nieuwsbrieven van Bredevoorts Belang, een eigentijdse wijze van 
communicatie met de leden en andere belangstellenden. Blijvende aandacht vroegen de 
update van de mailadressen en de regelgeving van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 
 
Zaken rond vastgoed en openbare ruimte 
Het onderhoud van de panden Markt 5 en 8 en het theekoepeltje werden uitgesteld naar 
het jaar 2020. Wat Markt 5 betreft is door het overlijden van de huurder een nieuwe situatie 
ontstaan. Bredevoorts Belang oriënteerde zich op de toekomst van dit rijksmonument. Het 
blijft noodzakelijk om met de Rijksdienst voor het Cultureel  Erfgoed (RCE) te zoeken naar 
subsidiemogelijkheden. Dat geldt ook voor onderdelen van het Vestingpark St.-Bernardus. 
Het onderhoud van de publieke ruimte vraagt aandacht. In 2019 is opnieuw, volgens 
afspraak, een lijstje met aandachtspunten naar de gemeente gezonden, opgeteld door B. 
Stronks. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente volhardt in een z.g. 
doelmatig en sober onderhoud. 
 
Leefbaarheid 
De gemeente Aalten stelde een zgn. Woonvisie op. Bredevoorts Belang heeft een reactie 
gestuurd naar de gemeente en met name gepleit voor de positie van jongeren, 
eenpersoonshuishoudens en betaalbare woningen (huur en koop) voor starters en mensen 
uit de lage inkomensgroepen. Daarbij speelt ook de herbestemming van leegstaande 
gebouwen, zoals die van de Maalderij en de r.-k. kerk. Tijdens bijeenkomsten over die 
toekomst was Bredevoorts Belang vertegenwoordigd. In 2020 zal nader overleg volgen.  
 
Historisch Bredevoort 
Het Vestingpark St.-Bernardus en Kruidentuin zijn parels in Bredevoort. De vrijwilligers in 
beide werkgroepen hebben zich in 2019 ingezet zodat alles er verzorgd uit zag. Voor het 
Vestingpark werd gezocht naar meer diversiteit. Zo werd aan het eind van het jaar met 
succes een aanvraag ingediend bij de Stichting Samenwerkend Actief Aalten Platteland 
(SAAP) voor de aanplant van stinzenplanten in het Vestingpark. Ook een inrichting en 
onderhoud ten behoeve van meer biodiversiteit kwam aan de orde. De Prins Maurits 
Driehoek, ingericht door Bredevoorts Belang, werd onderhouden door de buurt en had wat 
te lijden onder de droogte in 2019. De zorg voor de grachtoevers baart nog steeds zorgen. 
Ook de tot eilandjes wordende z.g. visbossen. Op 18 maart werd opnieuw overlegd met de 
Rijksdienst Erfgoed, het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Aalten. Er werd consensus 
bereikt, maar het vervolg van deze overeenstemming liet het hele jaar op zich wachten door 
de niet verdere aanpak van het plan door het Waterschap. Bredevoorts Belang drong erop 
aan eindelijk eens stappen te zetten. 

De werkgroep Joodse Begraafplaats ging voortvarend te werk. De muren werden ontdaan 
van klimop, zodat de scheuren zichtbaar werden en een eerste offerte kon worden gemaakt 
voor de restauratie, evenals het herstel van de basementen van de zerken. Overleg met het 
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) vond twee keer plaats. 

In de Erfgoedcommissie van de gemeente Aalten, een adviesorgaan aan B en W, is H. de 
Graaf vanuit Bredevoorts Belang vertegenwoordigd. De commissie vergaderde in 2019 vier 
keer.  
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Het plan Parkzone West (Halve Maan) is blijven steken in een mooi concept ontwerp, waarin 
ook aandacht is voor het vasthouden van water in droge tijden. Het gebied heeft nog de 
contouren van het ravelijn dat eens voor de Aalterpoort lag. De gemeente heeft tot taak een 
begroting te maken van de te investeren kosten. Opnieuw kwam aan de orde dat de 
volkstuinen behouden dienen te worden, maar dat regelgeving en handhaving door de 
gemeente noodzakelijk zijn. 
 
Leefbaarheid en toerisme 
De VVV is noodzakelijk en de vrijwilligers maakten het opnieuw mogelijk dat de 
openingstijden weer ruim waren. Op 10 juni verkregen 11 paden (gängeskes) in Bredevoort 
een naam onder leiding van bestuurslid Jochem Meulenbeek. Met kinderen van basisschool 
’t Bastion onthulde de burgemeester de historische naam voor het pad langs de Grote 
Gracht: Cadijk. Zo kunnen Bredevoorters en toeristen aan de namen de rijke geschiedenis 
van de stad vermoeden. Ook in het kader van promotie en bevordering van het zelfbeeld van 
de stad werd op 18 december het kunstwerk op de rotonde N318-Roelvinkstaat geplaatst, 
Diny Wikkerink en Jos Betting werden geïnspireerd door Bredevoort en waren de 
ontwerpers. De laatste borden ‘Heerlyckheid Bredevoort’ werden door de Gemeente 
geplaatst.  
Ook en 2019 waren op ’t Zand de zomerconcerten. Zij verheugden zich in een goede 
belangstelling 
De Koningsdag voor Bredevoort werd ook in 2019 ten dele georganiseerd door Bredevoorts 
Belang met de opening in aanwezigheid van B en W en de gemeente secretaris. In november 
werden Bredevoortse organisaties uitgenodigd om te brainstormen voor een programma ’75 
jaar; Samen Vrijheid Vieren’ in 2020. Daaruit voort kwamen aantrekkelijke Bredevoortse 
activiteiten, die zouden uitmonden in een huis aan huis flyer. Wij wisten toen nog niets van 
een Coronacrisis. 
In de publiciteit kwamen perikelen rond de ziekenhuizen van Winterswijk en Doetinchem. 
Bredevoorts Belang sloot zich aan bij een initiatief voor het behoud van een volwaardige 
voorziening in Winterswijk. 
 
Bedrijvigheid 
Ten behoeve van een doorbraak van het kloppend hart ’t Zand naar het Vestingpark St.-
Bernardus en de achterzijde van St.-Bernardus werd  in 2018 een haalbaarheidsonderzoek 
verricht. In de herfst van 2019 werd met succes een z.g. pitch gehouden bij Leader 
Achterhoek. Een substantieel deel van de kosten kan bij Leader als subsidie aangevraagd 
worden. Het wachten is echter op het beleid van de Provincie Gelderland t.a.v. het 
functioneel gebruik van het erfgoed of een andere subsidiestroom t.b.v. het andere deel van 
de investering. Drager van het project is Jos Betting. Bredevoorts Belang verricht 
ondersteuning en de gemeente Aalten subsidieerde mede het onderzoek dacht mee. 
De wens was om nauwer in contact te treden met andere verenigingen en organisaties om 
Bredevoort samen vitaal te houden. Daarvan is het echter nog niet gekomen. 
 

Bredevoorts Belang, meer dan 140 jaar present in Bredevoort, ziet het jaar 2020 met 
vertrouwen tegemoet. 

Marco Geurink, secretaris. 
 


