VERENIGING BREDEVOORTS BELANG
Algemene ledenvergadering 2021
Dinsdag 6 juli aanvang 20.00 uur
Locatie: ‘t Grachthuys

VERSLAG
1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
Voorzitter Jochem Meulenbeek opent de vergadering. Er zijn naast de 8 bestuursleden 25 leden
aanwezig. Aangezien de vergadering plaats vindt in de grote zaal van ’t Grachthuys is het mogelijk om
de vanwege de pandemie gewenste onderlinge afstand aan te houden. Afmelding is binnengekomen
van de heer Geert Scholten. In zijn openingswoord memoreert de voorzitter het overlijden van oudbestuurslid Wiebe Klijnsma en Lidy Gijsbers, vrijwilligster bij de VVV en tevens actief als stadsgids
Hendrikje.

2. De notulen van de jaarvergadering op 23 november 2020
Dit verslag is enkele weken na betreffende jaarvergadering toegestuurd. Er zijn desgevraagd geen
wijzigingsvoorstellen ingebracht. Het verslag is daarmee inhoudelijk vastgesteld en vervolgens
gepubliceerd op www.bredevoort.nu

3. Het jaarverslag over 2020 en de speerpunten voor 2021
Voorzitter Jochem Meulenbeek neemt aan de hand van een PowerPointpresentatie het inhoudelijke
jaarverslag door. In zijn verhaal staat Jochem stil bij de structuur van bestuur en werkgroepen, de
geformuleerde speerpunten en de wijze waarop het bestuur daar in 2020 vorm aan heeft gegeven. Een
en ander is ook verwoord in het jaarverslag dat is opgesteld door de secretaris en ruim voor de
ledenvergadering is gepubliceerd.
De voorzitter staat speciaal stil bij het belang van de ruim 60 vrijwilligers. Bredevoorts Belang kan de
huidige activiteiten alleen in stand houden dankzij de inzet van deze vrijwilligers, zoals bij het
onderhoud van Mauritsdriehoek, Joodse begraafplaats, kruidentuin en Vestingpark. Ook voor de
activiteiten rond toerisme en evenementen is de inzet van vrijwilligers onmisbaar (Bezetting VVVWinkel, actueel houden van de website Bredevoort.nu, zomerconcerten, rondleidingen, koningsdag en
4 mei herdenking)
In het afgelopen jaar is de bestuursstructuur verder aangepast op basis van de visie Bredevoort Vitaal.
Naast de algemeen bestuurlijke taken en belangenbehartiging richt het bestuur zich met name op de
volgende drie 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 personen.
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Jochem rond zijn presentatie af met het aangeven wat in de ogen van het bestuur de belangrijkste
speerpunten zijn voor 2021-2022. Zie verder het jaarverslag.
Na de presentatie van Jochem is er gelegenheid voor de leden
Een van de vragen heeft betrekking op de stand van zaken rond het plan Halve Maone. Bert Stronks,
die namens Bredevoorts Belang betrokken is bij de planvorming, geeft een korte toelichting. Er zijn
eerste ontwerpen gemaakt, maar deze hebben nog een voorlopig karakter. Op dit moment liggen de
ontwikkelingen nagenoeg stil. Op korte termijn zijn er geen verdere ontwikkelingen te verwachten. Wel
heeft de gemeente aangegeven dat de volkstuintjes ook in toekomstige plannen onderdeel vormen van
het plan.
Daarnaast zijn er meerdere vragen en opmerkingen over de ervaren toegenomen parkeerdruk in het
oude centrum van Bredevoort. De oorzaak ligt in o.a. de toegenomen bedrijvigheid (zoals bijvoorbeeld
bij hotel Boutique De Heerlijckheid, meer zzp’ers die ook hun bus bij huis willen parkeren) en meer
toeristen die Bredevoort bezoeken. Er worden meerdere oplossingen aangedragen, zoals onder andere
het werken met parkeervergunningen, plaatsen van parkeermeters en een betere verwijzing naar
parkeerplekken buiten het centrum. Het is nog niet zo eenvoudig om oplossingen te bedenken; wat
voordelig uitpakt voor de ene groep werkt in het nadelen van anderen. Het bestuur van Bredevoorts
Belang zal de problematiek op de komende bestuursvergadering bespreken en middels een brief onder
de aandacht brengen van het gemeentebestuur en aan de leden terugkoppelen middels de
nieuwsbrief.
Ook wordt een vraag gesteld over het waarom van een doorbraak van ’t Zand naar het vestingpark,
aangezien er al drie toegangen zijn. Het nadenken over deze doorbraak gebeurt op verzoek van Jos
Betting. Daardoor wordt het park en terras achter het hotel vanaf ’t Zand beter bereikbaar en
aantrekkelijker om te bezoeken, aangezien veel bezoekers het plein aandoen. De plannen verkeren nog
in de planfase.
Vanuit de leden wordt voorgesteld om een speerpunt toe te voegen, namelijk de ontwikkeling van de
Slingeplas. Enerzijds om het proces goed te monitoren en anderzijds omdat het door de Twee bruggen
gepresenteerde plan mogelijkheden biedt om nieuwbouw te realiseren. Vanuit de discussie die
ontstaat komt vooral naar voren dat de leden groot belang hechten aan voldoende betaalbare
woningen voor met name jongeren en starters. Voor de toekomstige vitaliteit achten de leden dit voor
Bredevoort van groot Belang. De leden geven aan hier een taak te zien voor de vereniging Bredevoorts
Belang. Als mogelijk locatie voor nieuwbouw wordt, naast die van de voetbalvelden, ook de locatie
achter de Oranjestraat genoemd.

4. Financiën
a. De jaarcijfers over het boekjaar 2020.
Accountantskantoor Alfa heeft de jaarstukken opgesteld. Het financiële jaarverslag is vooraf
gepubliceerd, tegelijk met de uitnodiging zodat alle leden ruim de tijd hebben gehad om kennis te
nemen van de jaarcijfers. Daarom stelt de voorzitter voor om dit punt te behandelen aan de hand
van vragen vanuit de leden.
Er wordt een vraag gesteld over de te vorderen bijdragen m.b.t. contributie:
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Uit de cijfers blijkt dat een deel niet inbaar blijkt. Dit wordt veroorzaakt doordat de leden niet altijd
doorgeven dat ze verhuisd zijn e.d. Het bestuur houdt jaarlijks een opschoonactie echter er blijken
toch steeds ook nog leden in het bestand te zitten die daar bij nader inzien geen lid meer (willen)
zijn.

Penningmeester Erik Grijsen wijst nog even op de balans en duidt de terugloop van het
vermogen. Dit heeft vooral te maken met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor
oer minder rondleidingen waren, en de zomerconcerten gingen niet door. Ook draaide de
VVV-winkel duidelijk minder omzet. Al met al is er in afgelopen jaar met verlies gedraaid.
b. Het verslag van de kascommissie
De heren Albert ten Bruin en Geert Scholten vormden deze keer de kascontrole-commissie.
Albert ten Bruin brengt verslag uit. De boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
De kascommissie stelt voor om de penningmeester onder dankzegging te dechargeren. De
ledenvergadering neemt dat voorstel over.

c. Benoeming nieuwe kascommissie.
Albert ten Bruin is aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Vanuit de leden meldt Jan
Berkelmans zich aan als nieuw lid kascontrolecommissie; De kascontrolecommissie in 2022 zal
derhalve bestaan uit Geert Scholten en Jan Berkelmans.

d. Begroting 2021
Er zijn geen vragen n.a.v. de opgestelde begroting.
De begroting zal door het bestuur als uitgangspunt worden genomen voor het kalenderjaar 2021.

5. Samenstelling van het bestuur.
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar 4 leden aftredend.
Aftredend en niet herkiesbaar: Henri Wensink
Aftredend en herkiesbaar:
Marco Geurink, Corine Lankhof en Jochem Meulenbeek
Vanuit de ledenvergadering zijn er geen tegenkandidaten gesteld.
De leden stemmen in met het voorstel om Marco Geurink, Corine Lankhof en Jochem
Meulenbeek voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen als bestuurslid van de
vereniging Bredevoorts Belang.
Henri Wensink is ruim 30 jaar lang als bestuurslid betrokken geweest bij Bredevoorts Belang.
Voorzitter Jochem Meulenbeek bedankt Henri voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor
de Bredevoortse gemeenschap. Kort staat hij stil bij een aantal projecten waar Henri bij
betrokken was, zoals de totstandkoming van de Kruidentuin, de Mauritsdriehoek en de
omvorming van het Vestingpark. Hij was ook zo’n stille kracht achter Bredevoorts Nieuws.
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Namens Bredevoorts Belang vertegenwoordigde hij ons bij Bredevoorts Nieuws en heeft mede
daardoor ervoor gezorgd dat dit medium tot twee jaar geleden stand heeft kunnen houden.
Ook vertegenwoordigde Henri ons bij de Stichting Aula-Mortuarium. Henri nam actief deel aan
verschillende externe bijeenkomsten. Goed voorbeeld daarvan zijn de bijeenkomsten over de
vorming van windmolenparken achter de Slingeplas. Hij las zich daarover goed in.
Zijn feedback in de bestuursvergaderingen zorgde er vervolgens voor dat Bredevoorts Belang
beslagen ten ijs kwam om in deze kwesties een eigen standpunt in te nemen.
Daarnaast is Henri enorm betrokken bij de tuin van St. Bernardus die na de heropening in 2016
tot Vestingpark Bredevoort is betiteld. Sindsdien is hij één van de vrijwilligers die zorgen voor
het onderhoud. Henri geeft aan dat hij ook in de toekomst betrokken wil blijven als vrijwilliger
in de werkgroep Onderhoud Vestingpark
6. Rondvraag en sluiting
-

Een van de leden wijst erop dat er in 2021 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden en tipt
het bestuur om van dat moment gebruik te maken om bepaalde voor Bredevoort belangrijke

zaken voor het voetlicht te brengen. Wie weet lukt het om de partijprogramma’s met
gerichte acties te beïnvloeden.
-

Een andere vraag heeft betrekking op het soort materiaal dat gebruikt is op de
wandelpaden langs de beek aan de Ooievaarsdijk. Als het geregend heeft wordt de
bovenlaag erg papperig. De voorzitter adviseert de vragensteller om dit zelf te melden bij
de gemeente die verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze paden. Hij wijst de
leden op de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen richting gemeente bij veel situaties
waar ze hinder van ondervinden of als ze een tip willen doorgeven. De gemeente heeft op
haar site daarvoor een speciale meldpagina.
Het zou fijn zijn als Bredevoorts Belang in cc wordt meegenomen als het om structurele of
wat grotere zaken gaat, zodat we op de hoogte zijn en eventueel ook via onze contacten
zaken onder de aandacht kunnen brengen. vaak werkt het echter ook goed als inwoners
zelf aan de bel trekken.

-

Eén van de vrijwilligsters van de kruidentuin vraagt om aandacht voor de bewegwijzering
richting kruidentuin, zodat meer mensen dit mooie plekje weten te vinden.

De voorzitter geeft aan bovenstaande vragen en opmerkingen mee te zullen nemen naar één
van de komende bestuursvergaderingen.
Als er verder geen vragen meer blijken te zijn, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor
aanwezigheid en inbreng en nodigt hen uit om onder het genot van een drankje nog even na te
praten. Veel mensen maken hiervan gebruik.
Augustus 2021
Ap te Winkel (secretaris)
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