Jaarverslag Stadsbelang Gramsbergen 2020
Algemeen
Het was een lastig jaar voor Stadsbelang Gramsbergen vanwege de Corona
crisis. Fysiek vergaderen was op een enkele maand na niet mogelijk. Maar het
bestuur van Stadsbelang Gramsbergen heeft wel digitaal vergaderd. Ook
vergaderingen met de gemeente en overige vergaderingen zijn digitaal
gehouden. Stadsbelang neemt ook regelmatig deel aan zgn. Webinars om zich
wel te laten informeren over diverse zaken die Gramsbergen aangaan.
Het jaarverslag van 2020 kunt u hierna lezen evenals een financieel jaarverslag,
bestuursverkiezing en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Overzicht van activiteiten in 2020 per thema uit de Toekomstvisie “Goed voor
elkaar”
Verbindende identiteit
Door het Corona virus is dit thema wat minder zichtbaar aan de orde gekomen
dan in andere jaren. Echter achter de schermen is er juist veel activiteit geweest.
Ø Er zijn gesprekken geweest met instanties over het drank en drugs
gebruik in Gramsbergen. Hieruit is gebleken dat dit in Gramsbergen
weldegelijk aan de orde is maar dat het in vergelijking tot andere kernen
in de gemeente niet tot grote zichtbare problemen heeft geleid. Het zijn
wel punten waarover zorgen bestaan en die veel aandacht blijven vragen
van instanties.
Ø Overige activiteiten zoals het kenbaar maken wat er in ons stadje gaande
is, wat er speelt op gebied van woningbouw, voorzieningen,
sportevenementen, vervangende evenementen tijdens de feestweek is
door het schrijven van artikelen in de Groene Gramsberger, de site
www.Gramsbergen.nl en op de facebookpagina van Stadsbelang
Gramsbergen kenbaar gemaakt aan de inwoners en nieuwkomers.
Ø Stadsbelang heeft zitting in het bestuur van “Stichting vrienden van de
Binder”.
Ø Stadsbelang had zitting in het bestuur van De Groene Gramsberger. In
goed overleg met het bestuur van de Groene Gramsberger is besloten om
deze functie op te heffen.
Ø Stadsbelang heeft op veel terreinen goede contacten met de gemeente.
Een initiatief van bewoners voor een speeltuinvoorziening in de wijk
Garstlanden is in samenwerking met Stadsbelang en de gemeente

ontwikkeld tot een heel mooi plan waarvan in 2021 de resultaten
zichtbaar moeten worden.
Ø Stadsbelang heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van ruimte en
groen rondom het nieuwbouwplan Garstlanden IV. Vooral het behoud
van de eeuwenoude bomen langs de Oostermaatsteeg heeft de aandacht
gehad mede door opmerkingen van inwoners. Tevens is met de gemeente
overeengekomen om een noodweg te creëren voor het bouwverkeer
zodat enerzijds de veiligheid van de vele fietsende kinderen in acht kan
worden genomen en anderzijds het behoud van de Oostermaatsteeg in
zijn huidige vorm.
Ø De geplande vervanging van de AED toestellen is een zeer belangrijk item
voor Stadsbelang. Door Stichting Hartveilig Hardenberg is aangegeven
dat de AED toestellen in 2021 moeten worden vervangen i.v.m. einde
technische levensduur. Samen met Plaatselijk Belang Buiten Gebieden is
en wordt opgetrokken om dit te realiseren. Er wordt gezocht naar opties
om dit te kunnen financieren, een moeilijk en traag proces maar het moet
tot een goed resultaat leiden. Er zijn opties aangeboden door lokale
partijen die worden onderzocht door Stadsbelang en PBBG.
Verbinding tussen mensen
Juist door het Corona virus heeft Stadsbelang en rol kunnen spelen in dit thema.
Ø Het in 2019 opgestarte “Binder In” initiatief bleek zeer succesvol. Zo
succesvol dat begin 2020 werd nagedacht om het aantal deelnemers te
gaan splitsen over meerdere dagen zodat er voor iedereen voldoende
ruimte en plaats zou zijn. Een mooi voorbeeld van het ontstaan van
nieuwe sociale netwerken. Niemand mag buiten de boot vallen en een
goede gelegenheid voor nieuwkomers om “er tussen te komen”. Helaas is
door het Corona virus dit initiatief volledig stil komen te liggen.
Ø Stadsbelang Gramsbergen heeft tijdens de Corona crisis het initiatief
opgestart waarin getroffenen door het Coronavirus hulp kunnen vragen
en vrijwilligers hulp kunnen aanbieden. Er hebben zich ruim 60
vrijwilligers aangeboden en die konden in een aantal gevallen hulp
bieden.
Ø Stadsbelang heeft het initiatief gestart om nieuwkomers in Gramsbergen
te verwelkomen door het aanreiken van een mooie informatietas gevuld
met allerlei informatie over het wel en wee van Gramsbergen, een mooie
looproute door ons stadje en informatie over lidmaatschap van De
Groene Gramsberger en Stadsbelang.
Ø Stadsbelang heeft de inwoners van Gramsbergen zo goed mogelijk
geïnformeerd over de activiteiten en initiatieven waar Stadsbelang bij
betrokken is. Dit wordt gedaan via de mogelijkheid om het bestuur te

spreken of aanspreken tijdens de bestuursvergaderingen. Daarnaast
worden maandelijks artikelen geschreven in De Groene Gramsberger.
Andere wetenswaardigheden en berichten worden geplaatst op de site
www.gramsbergen.nl/Stadsbelang en ook op de facebook pagina van
Stadsbelang Gramsbergen.
Verbinding tussen verenigingen en organisaties
In Gramsbergen is een zeer grote groep vrijwilligers actief die op allerlei gebied
hun steun geven aan initiatieven van ons rijke verenigingsleven in
Gramsbergen.
Stadsbelang is zich zeer bewust van de noodzaak van ondersteuning van
verenigingen en hun vrijwilligers. De samenwerking verloopt erg goed,
Stadsbelang is dan ook van mening dat inmenging geen verbetering zal
brengen. Uiteraard zal Stadsbelang als dat wenselijk is ondersteuning trachten
te geven.
Ø Er is een actuele lijst opgesteld met contactadressen, deze is beschikbaar
voor geïnteresseerden. Stadsbelang zal geen actieve rol voor
ontwikkelingen spelen. De verenigingen draaien uitstekend en werken
waar mogelijk al heel goed samen. Denk hierbij aan het initiatief “Dirty
Monkey Run” waarbij de organisatie veel medewerking kreeg van diverse
verenigingen. Een top event in ons Stadje. Helaas gooide Corona “roet in
het eten” in 2020. Stadsbelang zal natuurlijk indien gewenst de
vrijwilligers ondersteunen.
Ø Een ander voorbeeld van een goede samenwerking is het deelnemen in
de zwembad commissie door Stadsbelang. Het is een streven van de
zwembadcommissie om privatisering te voorkomen, voorzieningen op
peil te houden en de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse
partijen helder te maken en te houden. Daarnaast is van belang om
helder te hebben wie wat doet en wie wat financiert en waarvoor
verantwoordelijk is. Stadsbelang zal zich via de zwembadcommissie in
blijven zetten om de eisen en wensen te realiseren waar mogelijk.
Ø Ook in 2020 is de samenwerking van Stadsbelang met o.a. mfc de Binder,
gemeente Hardenberg, stichting de Stuw, Saxenburg groep,
Samenwerkende kerken, Baalderborg, Bibliotheek, Samen Doen, het
bostheater, stichting ProGram belangrijk geweest voor het tot stand
brengen en uitvoeren van initiatieven.

Zichtbare dynamiek en fysieke verbinding in het dorp
Waar door de Corona crisis de voorgaande thema’s zich vaak achter de
schermen hebben afgespeeld is dit thema weldegelijk zichtbaar geweest.
Ø Uitbreiding begraafplaats, dit is in 2020 in uitvoering gekomen en
afgerond.
Ø De zo gewenste herinrichting van het centrum is mede door opmerkingen
en gesprekken van Stadsbelang met de gemeente in een
stroomversnelling gekomen. Er kwam een ontwikkelaar in beeld die
brood zag in deze plannen. Ontwikkelaar Briq BV heeft het winkelpand
van Marsman aangekocht en een plan ontwikkeld voor de bouw van een
achttal (koop) appartementen met parkeervoorzieningen. Mede door de
samenwerking van Stadsbelang met de ontwikkelaar en de gemeente zijn
de parkeervoorzieningen tot stand gekomen. Daarnaast heeft deze
ondernemer ook het voormalige winkelpand van Regeling opgekocht en
deze in het totale bouwplan verwerkt. Stadsbelang is zeer verheugd dat
deze blinde plekken nu toch weer in het mooie straatbeeld van
Gramsbergen gaan passen door het complex “Acht van Gramsbergen”.
Ø Bouwplan Garstlanden IV.
De voorbereidingen van de infrastructuur zijn in 2020 opgestart en
inmiddels grotendeels gerealiseerd. De bouwverkeerweg is aangelegd.
Stadsbelang heeft in een digitaal overleg met de projectleider van de
gemeente overleg gevoerd over de ontstane verkeerssituatie. De
bestaande (noodweg) wordt al lang gebruikt door vooral ouders en
(school)kinderen die via deze weg naar de scholen in Grambergen fietsen.
Er is afgesproken om de situatie enige tijd te observeren en na een
evaluatie eind april 2021 te besluiten om de bestaande weg al dan niet
tot fietspad te benoemen zoals in het bouwplan staat getekend en
benoemd. Uitgangspunt is de veiligheid van met name de fietsers. De
nieuw aangelegde bouwweg is uitsluitend bedoeld voor bouwverkeer.
Door een aantal bewoners is een zienswijze ingediend tegen de bouw van
tweetal appartementen complexen in het bouwplan Garstlanden IV. De
gemeente Hardenberg heeft hierop besloten om de bouw van deze
appartementen vooralsnog uit het bouwplan te schrappen. Stadsbelang
is daarop verzocht om met de gemeente te brainstormen over mogelijke
vervangende locaties voor deze appartementen. Er is in het getekende
convenant van het bouwplan overeengekomen door Stadsbelang en de
gemeente dat er betaalbare sociale huur- en koopwoningen moeten
komen voor de Gramsberger jeugd zodat deze groep de mogelijkheid
heeft o in Gramsbergen te blijven wonen. Dit is een belangrijk gegeven

voor de leefbaarheid in Gramsbergen. Er zijn een 4- tal locaties bezocht
en beoordeeld als mogelijke bouwlocatie. Na onderzoek is helaas
gebleken dat deze locaties om diverse redenen ongeschikt bleken voor
appartementen bouw. Dit kan betekenen dat de oorspronkelijke
bouwplannen alsnog worden uitgevoerd. De betrokken inwoners zijn
hierover door de gemeente geïnformeerd.
Ø Stadsbelang is nog steeds zeer nauw betrokken bij de ontwikkelingen van
het zogenaamde “Vechtrijk Gramsbergen” plan van de provincie,
waterschap en gemeente. Door de Corona crisis zijn de activiteiten veelal
achter de schermen uitgevoerd. Stadsbelang vertegenwoordigd nog
steeds de belangen van Gramsbergen in de projectgroep en neemt ook
deel aan de communicatie projectgroep. In 2021 zullen door de
projectgroep weer de nodige mededelingen worden gedaan over de
voortgang want die is er wel degelijk. Er staat heel wat gepland voor
2021 en 2022.
Ø Stadsbelang heeft gesprekken gevoerd over een voetpad langs de
verbindingsweg tussen de Loozermars en de Hardenbergerweg. Helaas
bleek de oplossing van de gemeente die op heel korte termijn kon worden
uitgevoerd toch niet realiseerbaar door onvoorziene omstandigheden.
Medio 2021 zal opnieuw worden bekeken worden of één en ander nu wel
uitgevoerd kan worden. Stadsbelang houdt hierover contact met de
gemeente.
Ø Een blijvend probleem blijven de oversteken van de Oostermaat en de
Hoge Esch en de Oostermaat met de Esch. Er is en korte termijn oplossing
aangebracht door de “knipperbollen” bij de kruising van de Oostermaat
met de Hoge Esch. De kruisingen zijn samen met nog een paar andere
gevaarlijke situaties door Stadsbelang aangemeld in het Gemeentelijk
Vervoer en Veiligheid Plan voor de komende jaren. Ook de politiek heeft
zich al over de gevaarlijke kruisingen gebogen. Stadsbelang hoopt op een
definitieve aanpak waarbij de veiligheid van met name de fietsende
schooljeugd wordt gewaarborgd. Stadsbelang zal dit onderwerp onder de
aandacht blijven houden bij de gemeente.
Ø Door buurtvereniging de Hoge Esch is een aanpassing van
parkeergelegen in de wijk gevraagd. Deze aanvraag is door Stadsbelang
met de gemeente besproken en kort daarna is het plan uitgevoerd.
Ø Er is een verzoek van bewoners van de Voorstraat gekomen om iets te
doen aan de rommel en overlast door met name wespen van de
perenboom aan de Voorstraat. Stadsbelang heeft dit besproken met de
gemeente en de uitkomst is dat de perenboom wordt gekapt en er geen
herplant zal plaatsvinden.

Verbinding met de omgeving
Ø De verbinding/ contacten met de gemeente Hardenberg verlopen goed.
Er is regelmatig contact met de gebiedsambtenaar. Zij verwoord de
behoeften, wensen en eisen van Stadsbelang namens de inwoners van
Gramsbergen goed binnen het gemeentelijk apparaat. Door deze goede
samenwerking is ook het rechtstreekse contact met
gemeenteambtenaren en wethouders goed te noemen. Men is goed
zichtbaar en bereikbaar voor allerlei zaken op hun eigen vakgebied. De
bereikbaarheid en betrokkenheid van de gemeente is ook door een ander
beleid (meer gebruik maken van inzet en voorhanden kennis van de
inwoners) verbeterd. Er is al diverse keren rechtstreeks contact geweest
met wethouders over meerdere zaken zoals vechtrijk Gramsbergen en de
kwestie van de gevaarlijke kruisingen.
Ø Het contact met instanties zoals de politie blijft een heikel punt. Het
contact met de wijkagent is alleen op verzoek van Stadsbelang en niet op
regelmatige basis.
De zichtbaarheid van de dienst is niet echt toegenomen.
Ø Contact met organisaties zoals Samen Doen is er via de initiatieven zoals
het “Binder In” initiatief.
Er is wel een nieuw initiatief in wording nl. het Samen Door programma.
Hierover is Stadsbelang nog in beraad hoe dit handen en voeten geven.
Dit zal in de loop van 2021 verder vorm gaan krijgen.
Ø Mobiele bereikbaar blijkt tijdens de corona crisis belangrijker dan ooit
door o.a. het thuiswerken. In Gramsbergen blijkt de mobiele
bereikbaarheid echter zwaar onder de maat. Via een artikel in de Groene
Gramsberger is dit item in Gramsbergen een groot probleem gebleken.
Liefst ruim 40 personen hebben zich gemeld met klachten over de
mobiele bereikbaarheid. Ook in omliggende dorpen is een onderzoek
geweest naar de klachten over mobiele bereikbaarheid. Het probleem
blijkt in de hele regio een probleem. Het is daarom ook bij de gemeente,
provincie en het rijk aangekaart door o.a. OVVK (Overijsselse Vereniging
van Kleine Kernen). De gemeente heeft het probleem inmiddels
neergelegd bij een koepel van grote providers “Monet”. Er wordt nu met
smart gewacht op actie. Alleen een gezamenlijke aanpak bij instanties
kan tot succes leiden. Particuliere acties worden vaak onbehandeld
gelaten door de providers zo is gebleken.
Ø Er is een plan geweest om de leden van Stadsbelang te informeren over
duurzame energie opwekking. Dit had moeten gebeuren tijdens de
jaarvergadering 2020 echter Corona gooide roet in het eten. Dit initiatief
zal weer worden opgepakt zodra dit mogelijk is. Er blijft immers nog wel

een doelstelling staan van minimaal 30% duurzaam opgewekte energie in
de gemeente Hardenberg in 2030. Hieraan zal ook Gramsbergen, moeten
bijdragen.
Ø Op gebied van werkgelegenheid heeft Stadsbelang geen initiatieven
ontplooid in 2020. Stadsbelang zou wel in contact kunnen en moeten
treden met de startende ondernemers om na te gaan wat de behoeften
zijn. Maar ook zou Stadsbelang een rol kunnen spelen bij het organiseren
van “open dagen” waarop de ondernemers zich kunnen presenteren
zodat in de regio beter bekend wordt Gramsbergen te bieden heeft op
gebied van kennis en vaardigheden. Dit zou bijvoorbeeld in 2023 kunnen
worden gerealiseerd, immers zo’n initiatief moet behapbaar en
beheersbaar zijn en vergt een goede voorbereiding.
Ø Stadsbelang Gramsbergen zal zich nog meer moeten presenteren om de
rol die zij speelt meer tot uiting te laten komen richting Gramsbergen en
haar inwoners. Het mag geen “cluppie” zijn van 7 bestuurders die zaken
regelen zonder dat de inwoners dit mee krijgen. De facebook pagina kan
hierbij een goed hulpmiddel zijn om zaken onder de aandacht van
inwoners te brengen.
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan het aanbieden van een goed plan
om bijvoorbeeld het Station een andere bestemming te geven waarbij
bijvoorbeeld toeristen en dagrecreanten gebruik kunnen maken. Een
soort van VVV winkel waar men allerlei informatie (wandel- en
fietsroutes, museum bezoek en overige informatie die een toerist graag
wil weten over Gramsbergen en haar omgeving) kan verkrijgen.

Bestuursverkiezing
Henri Jurjens zal na zes jaar het bestuur verlaten. Het bestuur is bezig om een
nieuw bestuurslid te vinden. Zodra het mogelijk is zal Stadsbelang Gramsbergen
dit kenbaar maken.
Henri heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het themapunt
Verbinding tussen verenigingen en organisaties en alles wat met ICT en social
media te maken heeft. Dat heeft hij met veel enthousiasme en inzet gedaan en
daarvoor dankt Stadsbelang Gramsbergen hem hartelijk. Zodra de
omstandigheden het weer toelaten zal Henri op passende wijze worden
bedankt door Stadsbelang Gramsbergen.

Financieel overzicht 2020
Voor inzage in het financiële overzicht kunt contact opnemen met de
penningmeester.
Vragen
Vragen over de presentatie graag sturen aan stadsbelang@gramsbergen.nl
Antwoord op de vragen zal zo snel als mogelijk worden gegeven.
Einde presentatie

