
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Halle’s Belang op woensdag 27 maart 2019 locatie ’t Schuurtje van 
Zaal Nijhof te Halle 
 
Aanwezige bestuursleden: Gerard Winkel (voorzitter), Dick Wentink (secretaris), Gerrie van Kleef 

(penningmeester), Cor Aaldering, Dick Groot Nibbelink, Jan Willem de Gee, Sjanie van der Louw, 
Gerjanne Klein Hesselink en Janny Toonk (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Jony Berendsen 
Aanwezige leden: 41 

 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
  

2. Vaststellen definitieve agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen en/of  ingekomen stukken worden steeds benoemd en verspreid onder de  
bestuursleden. Er zijn voor deze bijeenkomst geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018 

De notulen worden akkoord bevonden, met dank aan de notulist. 
 

5. Jaarverslag 2018: 

De leden hebben het jaarverslag samen met de agenda en de notulen thuis ontvangen. Enkele punten hieruit 
worden extra belicht: 
- Dorpsplan: Op 12 december 2017 werd het nieuwe Dorpsplan gepresenteerd. In 2018 zijn verschillende 

werkgroepen met de speerpunten aan het werk gegaan. In elke werkgroep is een afgevaardigde van 
Halle’s Belang vertegenwoordigd om nauw contact te houden over de voortgangen in de verschillende 
werkgroepen. 

- Werkgroep Verkeer: Er is intensief contact met Gemeente en Provincie om te komen tot een verbetering 
van de verkeersveiligheid. 

- Werkgroep Buitengebied: Men heeft in 2018 veel zaken aangepakt: biodiversiteit bevorderen door het 
zaaien van bloemen/kruidenmengsels te promoten, wandel- en fietsroutes werden in kaart gebracht en 
overzichtelijk gepresenteerd. Een nieuwe wandelroute werd gerealiseerd. 
Afgelopen zaterdag, 23 maart, werd meegedaan aan de nationale natuur opruimdag, waarbij 20 
vrijwilligers én Burgemeester Besselink er in en rondom Halle voor zorgden dat veel zwerfvuil werd 
opgeruimd. Tijdens de rondwandeling met B &W door Halle, gisteren 26 maart, werd echter al weer 
nieuw zwerfvuil geconstateerd. Verzoek aan de inwoners om met elkaar de bermen netjes te houden. 

- Werkgroep Wonen: Er is inmiddels een woon enquête gehouden onder alle adressen van 
postcodegebied 7025. De uitkomsten worden op 17 april gepresenteerd in ’t Schuurtje. 

- Werkgroep Buurtpreventie: in 2018 zijn 5 buurt WhatsApp groepen gerealiseerd, 2 in Halle en in Halle-
Heide, Halle-Nijman en Meuhoek elk een. Deze groepen staan d.m.v. beheerders met elkaar in contact. 
Daarboven staat één coördinator. Er hebben zich al honderden dorpsgenoten gemeld bij één van de 
groepen om deel te nemen. 

- Werkgroep Halle Helpt Halle: er is een website ontwikkeld voor het vragen en aanbieden van 
eenvoudige diensten. Dit platform is in september 2018 van start gegaan.  
 

Op de vraag om de werkgroepen de volgende keer uit te nodigen om verslag te doen wordt geantwoord dat 
met regelmaat nieuwsbrieven worden verspreid waarin ook aandacht wordt besteed aan de voortgang van 
de werkgroepen. Verder wordt de voortgang steeds op de website www.hallesbelang.nl geplaatst. 
 
In het jaarverslag worden een veelheid aan onderwerpen belicht waarmee het bestuur zich in 2018 heeft 
bezig gehouden, zoals: 
- Fiets- en wandeltochten 
- 4 mei herdenking en herdenking gesneuvelde vliegeniers 31 augustus 
- Halse Dag 
- Activiteiten Evenementencommissie (paasvuur, sinterklaas intocht) 
- Overleg met Gemeente / gebiedsambtenaren Bronckhorst Oost 
- Stichting SS&O, sportpark de Meisterskamp 
- AED 
- Glasvezelproject buitengebied Bronckhorst 
- Verplaatsen Pannaveldje en renovatie fietscrossbaan Haverstraat 
- Beheer evenementenportalen 

http://www.hallesbelang.nl/


- Website en dorpsagenda 
 

Het verslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd. 
 

6. Financieel verslag 2018 

Kopieën van het financieel verslag zijn voor aanvang van de vergadering verspreid over de tafels neer 
gelegd. Het verslag wordt globaal door genomen door Gerrie van Kleef. 
Enkele onderdelen daar uit: 
- Ieder jaar wordt door de Gemeente subsidie toegekend voor kleinschalige activiteiten. In 2018 was dit € 

2.779,41. Verenigingen of particulieren met initiatieven om iets voor de inwoners te organiseren kunnen 
bij info@hallesbelang.nl een invulformulier en de voorwaarden opvragen.  

- Halle’s Belang spaart niet mee met Jumbo-zegels. Het bestuur wil dit in overweging nemen. 
 

De kascommissie, bestaande uit Johan Boomkamp en Annelies Dull heeft de kas door genomen en akkoord 
bevonden. Hartelijk dank daarvoor. Volgend jaar zullen Annelies Dull en Marja Polman de kascommissie 
vormen. Als reserve kascommissielid stelt Ans Klein Hesselink zich beschikbaar. De voorzitter bedankt de 
penningmeester voor de goede registratie. 

 
7. Vaststelling contributie 2020 

Het bestuur adviseert de leden om de contributie ongewijzigd te laten, € 7,50 per lid. Dit bedrag mag ieder 
vrijwillig verhogen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 

8. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden  

Aftredend en niet herkiesbaar is Dick Wentink. Hij heeft in de afgelopen 10 jaar veel werk verricht voor 
Halle’s Belang, waarvan de laatste 6 jaar als secretaris. De voorzitter bedankt hem voor zoveel jaren inzet 
voor de Halse gemeenschap en overhandigt hem een cadeaubon en een bos bloemen, gevolgd door 
applaus uit de zaal.  
Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd een nieuw bestuurslid te kunnen voorstellen. De leden wordt 
opgeroepen om namen van geschikte personen door te geven of zichzelf te melden. 
Het bestuur kan volgens de statuten worden uitgebreid met twee personen, zodat het maximale aantal van 
11 bestuursleden wordt bereikt. 
 

9. Rondvraag 

Vraag over stand van zaken Dorpsstraat: De werkgroep is in overleg met Gemeente en Provincie.  
Als de plannen doorgang vinden, dan zal er in mei overleg gepland worden met de bewoners. 
 
Vraag over stand van zaken sporthal: Stichting Sport en Ontmoeten (SS&O) werkt hier aan. De Gemeente 
vindt het belangrijk dat er een sportaccommodatie in Oost Bronckhorst is. Maar wat er gaat gebeuren hangt 
voor een groot deel af van de inwoners. SS&O zal samen met de gebruikers van de sporthal met een 
voorstel en een exploitatie overzicht komen.  
 

PAUZE 

 
10. Presentatie: “Samen voor de patrijs” door de heren Frans ter Bogt en Herman Simmelink 

Met ondersteuning van foto’s weten de heren Ter Bogt en Simmelink enthousiast te vertellen over de 
totstandkoming en verloop van het project ‘Samen voor de patrijs’. In de 6 jaren waarin men bezig is om 
akkerranden enz. in te zaaien met een bloemen/kruidenmengsel is het aantal patrijzen in de Oost Achterhoek 
sterk gestegen. Maar ook veel andere vogelsoorten en vlinders worden weer waar genomen. Gebleken is dat 
deze stroken zorgen voor een grotere biodiversiteit.  
Een erg boeiende presentatie, waarvoor dank. Uit handen van de voorzitter ontvangen zij een waardebon. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter bedankt allen voor de inbreng. Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 
 
In de zaal is een tafel ingericht door de werkgroep Buitengebied. Daar kunnen de aanwezigen veel informatie 
verkrijgen over de projecten waar de werkgroep mee bezig is. Veel aanwezigen maken van de gelegenheid 
gebruik. 
Een vertegenwoordiger van SV Halle ontvangt uit handen van de werkgroep het eerste zakje bloemenzaad 
om rondom de sportvelden te kunnen inzaaien. 
 
 

Halle, 5 april 2019 

 

 

 

mailto:info@hallesbelang.nl

