VERENIGING BREDEVOORTS BELANG
INHOUDELIJKE JAARVERSLAG 2020
Inleiding
Ook voor het bestuur van de vereniging Bredevoorts Belang was 2020 een bijzonder jaar. Vanaf 16 maart kreeg
Nederland te maken met de eerste lockdown als gevolg van de Covid 19 pandemie. Ook voor Bredevoorts Belang
heeft deze pandemie de nodige gevolgen gehad, zoals in dit verslag op meerdere plaatsen zal blijken. Het bestuur
kwam in 2020 tien keer bij elkaar. De eerste twee maanden nog aan de vertrouwde vergadertafel op het VVVkantoor, in de maand maart werd de vergadering vanwege de maatregelen geannuleerd en in april en mei werd zo
goed en kwaad als mogelijk online vergaderd. In de maanden rond de zomer konden we wel weer fysiek bij elkaar
komen in de vergaderruimtes van het Koppelhuis en het Grachthuys om vervolgens de laatste 3 maanden van het
jaar weer online te vergaderen. Ook de ledenvergadering van 2020 werd online gehouden.

Samenstelling en structuur bestuur
De vereniging Bredevoorts Belang richt zich op het wel en wee in wijk 2 van de gemeente Aalten, namelijk
Bredevoort, Hollenberg en Klooster. De vereniging kende in 2020 ongeveer 300 leden.
De communicatie met de leden vindt plaats door middel van nieuwsbrieven en de ledenvergadering.
Tijdens de gehouden ledenvergadering (verplaatst van mei naar november i.v.m. corona) traden Hans de Graaf en
Berendien Luiten af als bestuurslid en werden Carlien Laarman, Daan Migchelbrink en Ap te Winkel benoemd als
nieuw bestuurslid. De nieuwe bestuursleden hadden al enige tijd meegedraaid in het bestuur als aspirant
bestuurslid. Verder bestond het bestuur in 2020 uit Cor Burger, Marco Geurink, Erik Grijsen, Corine Lankhof,
Jochem Meulenbeek en Henri Wensink.
In 2020 werd verder gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe bestuursstructuur. Al enige jaren geleden was er
door een werkgroep voorgesteld om de speerpunten van de vereniging te ordenen op basis van deze 3 pijlers:
1. Leefbaarheid, gericht op inwoners uit Bredevoort en naaste omgeving;
2. Historisch karakter van Bredevoort;
3. Toerisme, evenementen en verbindende activiteiten;
Vanuit het bestuur zijn per pijler 2 bestuursleden gekoppeld als eerst aanspreekbare persoon.
Begin 2020 is er een rooster van aftreden geïntroduceerd. Voorheen kende Bredevoorts Belang geen rooster van
aftreden. Een bestuursperiode duurt 3 jaar en bestuursleden zijn maximaal twee keer herkiesbaar. Daarnaast werd
het besluit genomen om in de toekomst met begrotingen te werken en ook de begroting voor te leggen aan de
leden.

Vrijwilligers
Bij alle werkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid wist het bestuur zich ook in 2020 ondersteund
door een grote groep van ongeveer 60 vrijwilligers. Zo waren er groepen vrijwilligers betrokken bij het onderhoud
van de kruidentuin, het Vestingpark, de Joodse begraafplaats, de Mauritsdriehoek, de website Bredevoort.nu,
onderhoud erfgoed en de activiteiten van de VVV. De coronapandemie had vooral gevolgen voor deze groep. De
zomerconcerten werden geannuleerd, het aantal stadswandelingen lag een stuk lager en ook de verkoop van de
VVV stond op een lager pitje.
Op 6 februari 2020 was er voor de vrijwilligers een gezellig samenzijn bij De Domme Aanleg met een hapje, drankje
en een spel.
Verdrietig was het overlijden van Lidy Gijsbers op 18 februari 2020.
Ze was vrijwilligster bij de VVV en tevens bekend als stadsgids in de rol van Hendrikje Stoffels.

Vertegenwoordiging en contacten met andere organisaties
Het bestuur vertegenwoordigde ook in 2020 de vereniging binnen een aantal andere organisaties, zoals o.a.
Mortuarium Bredevoort;
Erfgoed commissie gemeente Aalten;
Platform Aalten;
Stichting SAAP;
Regionale energietransitie;
Achterhoek Toerisme.
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Daarnaast werd contact onderhouden en waar wenselijk afgestemd met onder andere vereniging Kloosters
Belang, Brem, Figulus-Welzijn, het gemeentebestuur en DKK.

Onroerend goed
De vereniging was in 2020 eigenaar van twee panden (Markt 5 en Markt 8) en het Vestingpark. In dit jaar zijn beide
panden opnieuw in de verf gezet.
Eind 2019 is de huurder van Markt 5 overleden. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de woning niet weer
meteen opnieuw te verhuren, maar eerst in kaart te brengen wat de kosten en baten waren. Aangezien er flink
geïnvesteerd zou moeten worden om het pand up to date te maken, heeft het bestuur besloten om aan de leden
voor te stellen de woning te verkopen en de netto-opbrengst te investeren in onroerend goed ten behoeve van
jongeren c.q. starters op de woningmarkt.
Tijdens de ledenvergadering stemden de leden in met het voorstel.
De beplanting op de rotonde en de Mauritsdriehoek heeft door de droogte (derde opéénvolgende jaar) ernstige
schade opgelopen. Schade is ruim 1000 euro. Bij SAAP is een subsidie aangevraagd. In het voorjaar van 2021 zullen
de dode planten/struiken vervangen worden.
Aan het begin van 2021 is de erfscheiding hersteld en vastgelegd tussen Vestingpark en één van de aanpalende
bewoners. Tevens zijn woekerende bamboeplanten verwijderd.

Pijler 1 Leefbaarheid
Het bestuur heeft input geleverd voor het nieuwe beleidskader van de gemeente voor de gemeenschapshuizen. Zo
hebben wij ervoor gepleit dat het beschikbare budget niet alleen bestemd is voor ‘stenen’, maar dat er ook budget
voor de gemeenschapshuizen beschikbaar is als ze activiteiten organiseren voor kwetsbare doelgroepen en deze
activiteiten eigenlijk niet kostendekkend te organiseren zijn. Het nieuwe beleidskader zal in 2021 ter vaststelling
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Bredevoorts Belang heeft aangedrongen op een snelle realisatie van de
uitvoeringsregeling.
Daarnaast heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de nieuwe woonvisie van de gemeente en daarbij
aangedrongen op het realiseren van een groter aanbod van betaalbare woningen (zowel huur als koop) voor
jongeren, starters en éénpersoonshuishoudens. Onze opmerkingen zijn verwerkt in de bijgestelde woonvisie. Deze
zal in februari 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. Specifiek voor de Bredevoortse
situatie is er een overleg geweest met wethouder Ted Kok en beleidsmedewerker Margo Vreman. Van
gemeentezijde werd geadviseerd aan Bredevoorts belang om in gesprek te gaan met o.a. betreffende bewoners en
op zoek te gaan naar geschikte locaties. Bredevoorts Belang heeft deze handschoen inmiddels opgepakt.
In het kader van HartveiligWonen / HartslagNu is de vereniging eigenaar van twee AED’s.
De AED die bij het Koppelhuis hing is verplaatst en hangt nu in de Boterstraat en daardoor beter bereikbaar.
Tevens werden Ludo en Therese Stevens bereid gevonden om het beheer op zich te nemen. Vanuit Platform
Aalten wordt ernaar gestreefd om de scholingen en het onderhoud in de gemeente gezamenlijk op te pakken.
Bredevoorts Belang volgt de ontwikkelingen m.b.t. de beoogde energietransitie door de bijeenkomsten bij te
wonen en te reageren op voorstellen.

Pijler 2 Historisch karakter
Er zijn begin 2020 offertes opgevraagd m.h.o.o. het restaureren van de muren om de Joodse begraafplaats.
Eventuele restauratie is de verantwoordelijkheid van Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.).
Bredevoorts Belang heeft in 2018 toegezegd om in de periode 2018-2020 met vrijwilligers de begraafplaats
onkruidvrij te houden, het gras te maaien en het bladafval te verwijderen.
In de aanloop naar een besluit over het wel/niet verkopen van Markt 5 is er in opdracht van de gemeente door het
Monumentenadviesbureau bouwhistorisch onderzoek en een cultuurhistorische waardenbepaling gedaan naar dit
rijksmonument (nr. 6870) waarbij de geschiedenis teruggaat tot eind 16e begin 17e eeuw.
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Veel aandacht van het bestuur gaat naar het onderhoud en beheer van het Vestingpark. Het theehuisje en de
ligstallen hebben groot onderhoud nodig. Daartoe is een onderzoeksrapport opgesteld en er is gestart met het
voorbereiden van een subsidieaanvraag die begin 2021 zal worden ingediend.
Daarnaast is er een soort van beleidsplan opgesteld om de biodiversiteit in het park te bevorderen. Met de in 2020
ontvangen subsidie van SAAP is er een begin gemaakt. Dit zal in 2021 verder opgepakt worden, samen met de
vrijwilligers.
In het voorjaar is er een nieuwe Wilhelminaboom geplant bij de stadspomp op de Markt. Het was de bedoeling om
daar met Koningsdag een officieel moment aan te koppelen in samenwerking met Schutterij Wilhelmina dat dit
jaar haar 75 jarig jubileum vierde. Door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan.
Het pad achter de nieuwbouwhuizen aan de Bekendijk is, net als de andere paden in Bredevoort in 2019, van een
historische naam voorzien: Te Gussinklo-hof
Daarnaast heeft het bestuur samen met gemeente, provincie en de familie Betting gesproken over een doorbraak
vanaf ‘t Zand richting het Vestingpark. Het haalbaarheidsonderzoek was positief. Deze doorbraak moet komen
tussen hotel-brasserie en de voormalige galerie 21. Er is een aanvraag ingediend bij Leader Achterhoek.
Bredevoorts Belang heeft toegezegd om een klein stukje grond beschikbaar te stellen zodat de familie Betting nog
bij de achterkant van hun huis kan komen.

Pijler 3 Toerisme en evenementen
Veel van de activiteiten die onze deze pijler vallen zijn in 2020 geannuleerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
geplande Rembrandttentoonstelling, het programma 75 jaar vrijheid vieren, de zomerconcerten, de bijeenkomst
op Koningsdag etc.
Het programma Samen vrijheid vieren is doorgeschoven naar 2021. Wel is er op 4 mei met een kleine delegatie
een krans gelegd bij het monument.
Op initiatief van burgemeester Stapelkamp neemt Aalten deel aan de herdenking van ‘de geboorte van
Nederland’. Het is volgend jaar 450 geleden dat het huidige Nederland is ontstaan. De activiteiten in Aalten
concentreren zich in Bredevoort dat in de toenmalige 80-jarige oorlog als vestingstadje een rol speelde. Er is een
werkgroep 1572 gevormd waarin ook een aantal bestuursleden van Bredevoorts Belang zitting hebben genomen.
De herdenking zal in 2022 plaats vinden.
In het najaar van 2020 is het bestuur geïnformeerd over de plannen voor een boekenkerk in de vrijkomende
Gregoriuskerk. Caroline De Boer heeft een presentatie verzorgd op één van de bestuursvergaderingen. Er is een
investeerder gevonden die na sluiting van het gebouw als kerk aan de slag gaat met de verbouwing. Er zal qua
programmering nauw worden samengewerkt/afgestemd met de Koppelkerk. Ook is er overleg met de
boekhandelaren. Het bestuur staat positief tegenover de plannen en acht een dergelijke boekenkerk als aanwinst
voor Bredevoort.
In Bredevoort staan veel beelden dankzij Thorvald Dudok van Heel. Dudok is bereid om deze beelden na te laten
aan Bredevoort. Er zijn gesprekken gevoerd met Dudok om te kijken op welke wijze één en ander kan worden
gerealiseerd.
Met Dinie Wikkerink zijn afspraken gemaakt om in 2021 voor de 10e keer een expositie in te richten in het
Vestingpark (combinatie fotografie en literatuur).
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Speerpunten voor kalenderjaar 2021
Algemeen bestuurlijke zaken
Belangenbehartiging en netwerken; o.a. met gemeente, platform Aalten, Bredevoortse organisaties
Financiën; invoeren van werken met begrotingen, inkomsten verhogen om bepaalde plannen te kunnen
uitvoeren (subsidies, vrienden van ..)
Communicatie (leden en overige inwoners via website, nieuwsbrief en andere kanalen)
Planmatig onderhoud voor eigen onroerend goed
Ledenwerving en administratie
Afstemmen met en aansturen van diverse werkgroepen
Werven van en contacten onderhouden met diverse vrijwilligers
Pijler 1 Leefbaarheid
(De ideale leefomgeving, evenwichtige leeftijdsopbouw, duurzaamheid, voorzieningenaanbod)
Actieve inbreng blijven leveren in Platform Aalten, samenwerken met omliggende buurtschappen en
andere organisaties, bevorderen onderlinge afstemming, samenhang, samenwerking.
Onderzoeken op welke wijze positie van jongeren, eenpersoonshuishoudens en starters op de
woningmarkt verbeterd kan worden c.q. woningbouw
Inwoners en met name ook jongeren meer betrekken bij eigen leefomgeving
Bevorderen divers aanbod van vitale voorzieningen waaronder, sport- en cultuurverenigingen
Duurzaamheid bevorderen (energietransitie, verduurzamen woningen)
Behoud volkstuinen
Pijler 2 Historisch karakter Bredevoort (interessant en onderscheidend)
Onderhoud Vestingpark, zowel opstal (theehuisje en lighallen) als natuur waaronder bomen en oevers
Volgen voortgang project Halve Maan
Historische karakter, versterken, beter benutten
Onderzoeken hoe het historische karakter beter zichtbaar gemaakt c.q. benut kan worden. Bijvoorbeeld
door informatieborden te plaatsen en/of middels klein interactief museum eventueel digitaal om
historisch verleden beter te verbeelden
Pijler 3
-

-

Toerisme en evenementen (De heerlijckheid Bredevoort, meer dan 1 dag interessant)
In stand houden informatiepunt toerisme, waar wenselijk verbeteren
Nalatenschap (beelden) Thorvald Dudok van Heel regelen
Bevorderen ‘reuring’ al of niet in samenwerking met andere organisaties en groepen in Bredevoort en
naaste omgeving. Onder andere organisatie zomerconcerten, verzorging stadswandelingen, ontwikkeling
specifieke routes e.d.
Organiseren van c.q. bijdrage leveren aan evenementen zoals koningsdag, 4-5 mei, programma 1572-2022
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