
    

Jaarverslag 2021  Halle’s Belang 

 

100-jarig jubileum Halle’s Belang 

Ook in 2021 duurt de pandemie door Covid-19 voort. Het bestuur besluit de jubileumviering uit te stellen tot een 

volgend jubileumjaar. Ditzelfde geldt voor de viering van 75 jaar bevrijding. 

 

4 mei-herdenkingsdienst en kranslegging: 

Een gezamenlijke herdenking is ook dit jaar niet mogelijk in verband met de corona beperkingen. Enkele bestuursleden 

leggen deze avond een krans bij het oorlogsmonument. The Last Post wordt geblazen en in een korte overdenking 

worden de gesneuvelden herdacht. Leerlingen van de Dorpsschool bezoeken op een ander moment de begraafplaats. 

Dorpsplan, verslag van de voortgang: 

Werkgroep Verkeer: 

De werkgroep Verkeer maakt zich sterk om de Dorpsstraat in Halle voor haar bewoners te verbeteren qua veiligheid, 

gebruik en inrichting. In 2021 hebben de leden wederom veelvuldig contacten gelegd met vertegenwoordigers van 

gemeente en provincie. De werkzaamheden aan de Dorpsstraat zijn in maart gestart en duren voort, met een korte 

pauze in de zomerperiode toen de Dorpsstraat wel open was, tot eind september. De riolering onder de Dorpsstraat 

wordt vervangen door twee nieuwe systemen: vuilwater- en regenwaterriolering. Het regenwater wordt naar een laag 

gelegen perceel (wadi) naast Fa. Coops geleid. Er is voortdurend contact met Gemeente en Provincie in verband met de 

vele klachten over de afwerking.  

 

Werkgroep Buitengebied: 

De hoofdspeerpunten zijn behoud zandwegen, biodiversiteit, groene landschapsstructuren, zwerfafval en 

cultuurhistorie. Elk hoofdspeerpunt bevat een aantal sub-onderwerpen.  

In 2021 is verder gewerkt aan de uitwerking hiervan. De landelijke zwerfvuil opruimdag in maart moet door 

omstandigheden wederom worden afgelast. De World Clean Up-day van zaterdag 18 september gaat wel door. Een flink 

aantal vrijwilligers meldt zich ’s morgens in de voetbalkantine om de bermen te ontdoen van zwerfvuil.  

De werkgroep besteedt veel aandacht aan het stimuleren van kruidenrijke bermen/veldjes/oprijlanen. Hallenaren 

kunnen bij de werkgroep bloemenzaad en nestkastjes bestellen om hiermee bij eigen huis de biodiversiteit te 

bevorderen. Aan het einde van 2021 start de actie aanleg hagen. De werkgroep heeft van de Gemeente € 8.000,- 

subsidie ontvangen om daarmee inwoners te steunen bij de verbetering van de biodiversiteit. 

 

Werkgroep Wonen: 

De Werkgroep Wonen heeft zich ook dit jaar ingezet om middels overleg met de Gemeente Bronckhorst en diverse 

instanties te trachten meer woningen voor Hallenaren te bewerkstelligen. In het voorjaar is een facebook-enquête 

onder jongeren gehouden waarop veel respons is gekomen waarmee de werkgroep verder kan. De Gemeente 

Bronckhorst neemt geen initiatief voor nieuwbouw. Ontwikkelaars moeten uitgewerkte plannen bij de Gemeente 

indienen. 

 

Werkgroep Buurtpreventie: 

Halle beschikt over WhatsApp Groepen Buurtpreventie. Met de WhatsApp Buurtpreventie kan een buurt socialer en 

veiliger worden als het gaat om kleine criminaliteit en het oog houden voor elkaar. In Halle zijn er 5 groepen. Twee in 

het Dorp en in Halle-Heide, Halle-Nijman en de Meuhoek elk één. Deze 5 groepen staan door middel van beheerders (en 

daarboven een coördinator) met elkaar in contact om ook verdachte situaties elders in het dorp of het buitengebied 

onder de aandacht te brengen. Veel dorpsgenoten hebben zich als deelnemer aangemeld.  

 

Project Sociaal Groen 

Op zaterdag 8 mei 2021 houdt Stichting Present Bronckhorst in Halle een klusdag Sociaal Groen. Met hulp van 

vrijwilligers en Halse inwoners wordt ervoor gezorgd dat drie voortuinen aan de Haverstraat worden vernieuwd. Het 

weer is goed en de handen worden flink uit de mouwen gestoken. Het resultaat mag er dan ook zijn. De lunch wordt 

verzorgd door Halle’s Belang. 

http://www.hallegelderland.nl/


 

Andere zelf georganiseerde activiteiten:  
 
Fiets- en wandeltochten 2021: 

Dagfietstocht 30 mei 2021: In meerdere tijdszones vertrekken 115 deelnemers voor een mooie route van 40 km. De 

route gaat dit jaar richting Hengelo. Start- en eindpunt is Café-Restaurant Nijhof waar na afloop een consumptie 

genuttigd kan worden. Door de voortdurende beperkingen i.v.m. corona is er geen gezamenlijke pauze onderweg. 

 

Avondwandeling 22 juni 2021: ongeveer 50 deelnemers lopen een mooie wandeling van 10 km. richting Meuhoek en 

Halle-Nijman. Het is ideaal wandelweer. Er wordt gestart in tijdszones en er is geen gezamenlijke pauze. Start- en 

eindpunt is het dorpsplein bij de Woage waar na afloop een consumptie genuttigd kan worden. 

 

Avondfietstocht 13 juli 2021: hoewel de weersverwachting niet gunstig is, fietsen toch 55 mensen mee. Zij starten in 

tijdszones; onderweg kan geen gezamenlijke pauze gehouden worden. De tocht voert richting Zieuwent over tal van 

kerkenpaden. Een erg mooie fietstocht van 30 km. Start en einde is het dorpsplein bij De Woage. 

 

Activiteiten Evenementencommissie (EVC): 

Het traditionele Paasvuur op 1e Paasdag kan wederom niet doorgaan. Ook de eier-zoekwedstrijd voor de kinderen rond 

Pasen kan geen doorgang vinden. Via de app kunnen kinderen aan een puzzeltocht meedoen.  

De intocht van Sinterklaas op 13 november moet worden afgelast. Als alternatief staan enkele pieten klaar om de 

kinderen te verwennen met een zakje snoep. Resterende zakjes snoep worden gedoneerd aan de voedselbank Zelhem.  

 
Subsidie Kleinschalige Activiteiten: 

De gemeente Bronckhorst stelt ook in 2021 het  jaarlijkse subsidiepotje ter beschikking voor de zogeheten kleinschalige 

activiteiten binnen de kernen van haar gemeente. Zij heeft de verdeling van die gelden overgedragen aan de 

dorpsbelangenorganisaties (DBO’s), in Halle aan Halle’s Belang.  

Vanwege de pandemie was het voor verenigingen dit jaar bijna niet mogelijk evenementen te organiseren. In 2021 is 

aan 5 verenigingen en stichtingen uit Halle een bijdrage uitgekeerd voor kleinschalige activiteiten. In totaal ruim € 1115. 

Het resterende deel wordt meegenomen naar 2022 in de verwachting dat er dan weer meer mogelijk zal zijn. 

 
Overleg met de gemeente / gebiedsambtenaren Bronckhorst Oost: 

Reeds een aantal jaren worden de korte lijnen met de gemeente onderhouden via de gebiedsambtenaren, voor 

Bronckhorst Oost door mevrouw Willy Toonk en de heer Arie Vries, die onze vragen op allerlei gebieden proberen te 

beantwoorden of ze spelen het direct door aan de betreffende afdelingen van de gemeente. Arie Vries heeft in 2021 zijn 

functie als contactpersoon voor Halle overgedragen aan Eva Hillen. Halfjaarlijks sluiten de gebiedsambtenaren aan in 

onze bestuursvergadering. Deze, door ons gewaardeerde, aanpak/werkwijze heeft zich ook in 2021 voortgezet.  Wij 

hopen en verwachten, dat deze samenwerking in 2022 op dezelfde wijze kan worden voortgezet.  

 

Stichting Sport en Ontmoeten (SSO) – Sportpark de Meisterskamp:  
De sportvelden zijn eigendom van de Stichting Sport en Ontmoeten Halle (SSO), ook de exploitatie van de sportzaal 
wordt door deze stichting verzorgd. De gemeente Bronckhorst is eigenaar van de sportzaal. 
De Stichting heeft het speerpunt van het Dorpsplan (saamhorigheid verenigingen, versterking van de onderlinge band 

tussen de Halse verenigingen en stichtingen) op zich genomen. Het bestuur maakt zich sterk voor het behoud van de 

sportzaal voor Halle en voert daartoe veelvuldig gesprekken op ambtelijk niveau. Eind 2021 is het nog steeds wachten 

op een definitief besluit van het gemeentebestuur. 

Rol van de Dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) ten opzichte van de gemeente Bronckhorst:  

De belangenverenigingen worden gezien als partijen om mee te overleggen, samen te werken en waar mogelijk zaken 

aan over te dragen. Halle’s Belang kijkt hier kritisch naar, maar staat er in principe positief tegenover. Er is een grotere 

rol voor ons weggelegd, dat kan leiden tot twee dingen: 1. als we goede plannen hebben, maken we meer kans; en 2. er 

gaat meer tijd zitten in het vrijwilligerswerk van de Belangenvereniging! Wilt u ook vrijwilliger / bestuurslid worden? 

Meld u zich dan bij ons!! 

 

 



AED: 

De AED Stichting Bronckhorst, waarbij Halle’s Belang contactpersoon is voor Halle, houdt zich bezig met het beheer 

(onderhoud en vervanging) van het AED-netwerk in de gemeente Bronckhorst. In Bronckhorst hangen 28 AED's, 

waaronder enkele in Halle. Er zijn zeshonderd vrijwilligers die de AED's kunnen bedienen. Dit netwerk maakt de kans dat 

mensen overleven groter. Voor meer informatie: zie de website http://www.aedbronckhorst.nl.   

 
Bijwonen van vergaderingen en andere bijeenkomsten / overleg met andere organisaties: 

Naast alle activiteiten, die in dit jaarverslag afzonderlijk worden vermeld hebben bestuursleden van Halle’s Belang ook 

het afgelopen jaar diverse bijeenkomsten bezocht. Tevens werd er overleg gevoerd met organisaties. 

 

Voorbeelden: 

-Nieuwjaarsreceptie (digitaal) gemeente 8 januari 2021 

-Bronckhorst energieneutraal in 2030; diverse (digitale) bijeenkomsten over plaatsing windmolens en zonnepanelen, 

o.a. met het actiecomité in Meuhoek tegen het aanleggen van zonneparken, locaties Molenweg/Nijmansedijk. 

-1 oktober officiële opening vernieuwde Dorpsstraat 

-Enquête omgevingsvisie Bronckhorst. Meedenken over de toekomstige Bronckhorster leefomgeving. 

-PvdA-fractie bezoekt op 6 november Halle met gesprek en rondleiding 

-Contact met DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen). 

 
Evenementenportalen: 

Het beheer van de evenementenportalen werd in 2021 ook weer door ons verzorgd. Gezien de grote belangstelling 

voorziet het in een behoefte om reclame voor evenementen te maken. 

Website: 

Onze website hebben we in 2021 verder geactualiseerd. De verschillende uitwerkgroepen van het Dorpsplan vind u 

onder het subblad ‘Dorpsplan’. De dorpsagenda (zie ook hierna), waar activiteiten en evenementen gepubliceerd 

worden, blijft een structureel onderwerp op de website. Verenigingen kunnen mede hierdoor hun activiteiten beter 

plannen. 

Dorpsagenda: 

Op de website van Halle's Belang (www.hallesbelang.nl) worden reeds enkele jaren de activiteiten van de diverse Halse 

verenigingen en stichtingen gepubliceerd onder het tabblad “Dorpsagenda”. 

Bij goed gebruik kan elke vereniging of stichting die een evenement wil organiseren hierop controleren of de uitgekozen 

datum niet samenvalt met een andere activiteit in het dorp.  

Wij roepen verenigingen op om geplande activiteiten vooral te blijven melden via info@hallesbelang.nl! 
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