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Dinsdag 17 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. 
Deze vind plaats bij camping “t Veld” om 20:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de pauze zal het waterschap “Vechtstromen” ons  
meer vertellen over hun taken in ons mooie Vechtdal. 

 
 
 

Nieuwsgierig geworden? 
Komt allen!! 
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E-mailadressen 

 
Er zijn al een heel aantal e-mailadressen bij ons bekend, maar van sommigen van jullie hebben we nog geen e-
mailadres. Als het goed is ontvangt u voor de jaarvergadering een herinnerings-mail hiervoor, mocht u deze niet 
hebben ontvangen, dan is uw e-mailadres niet bij ons bekend of niet juist, zou u deze willen mailen naar: 
pbrheezediffelen@hotmail.com 
 

Werkgroep  AED-netwerk  Rheeze en Diffelen  
 
De afgelopen maanden zijn er weer de AED- herhalingscursussen gehouden. Het zijn altijd weer gezellige en 
leerzame avonden waar we elkaar jaarlijks weer ontmoeten en weer kunnen oefenen in het reanimeren en het 
gebruik van de AED. Zo langzamerhand zijn er wel steeds minder deelnemers omdat er meer buurtbewoners via hun 
werkgever al een cursus BHV en/of EHBO volgen, waarin het gebruik van de AED een vast onderdeel is.  Gelukkig  
blijft op deze manier  het aantal mensen die kunnen reanimeren  wel op peil.  
Het is wel belangrijk dat ook zij jaarlijks op Hartslagnu.nl aangeven dat ze de cursus hebben gevolgd, zodat men ook 
opgeroepen kan worden voor een reanimatie in Rheeze of Diffelen. 
De Plaatselijk Belang AED kasten hangen op de volgende locaties: 

1. Rheeze   De Rheezerbelten Grote Beltenweg 1; 

2. Rheeze   Familiecamping de Belten Grote Beltenweg 11; 

3. Rheeze   Sprookjescamping De Vechtstreek Grote Beltenweg 17; 

4. Rheeze   Woertink houthandel  Rheezerweg 93; 

5. Diffelen  Familiepark de Vechtvallei   Rheezerweg 76; 

6. Diffelen  Het Nijenhuis Aspergeboerderij  Rheezerweg 127; 

7. Diffelen  Kremer Melkveebedrijf  Grote Esweg 12 

Voor meer info over de AED’s : hartveilighardenberg.nl  
Aanmelden om opgeroepen te kunnen worden, dit kan bij hartslagnu.nl  

Werkgroep AED-Netwerk Rheeze/Diffelen, Jan Nijhuis (info@hetnijenhuis.nl) 
 

Agenda jaarvergadering dinsdag 17 maart 2020: 
 
- Opening door de voorzitter 
- Notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2019 
- Financieel verslag, kascontrole door Mark Koning en Robin ter Wijlen. 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
- Bestuurswisseling: Aftredend zijn: 

Arjan Veurink, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:  
Henk Jan Veurink, Rheezerweg 64a 
Bert Wiltink, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.: 
Herma Mulder, Rheezerweg 84 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen, dan verzoeken wij u dit 
voor 10 maart 2020 kenbaar te maken bij het bestuur. 
 
- Behandeling Nieuwsbrief 2020  
 
- Rondvraag en Sluiting 

mailto:pbrheezediffelen@hotmail.com
mailto:info@hetnijenhuis.nl
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Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen 
Datum: : dinsdag 19 maart 2019 
Locatie  : Sprookjescamping “De Vechtstreek”  
 
Aanwezig : Enrico Hans, Arjan Veurink, Herman van der Veen, Bert Wiltink, Susanne Potgieter, 

Gerrinda Bolks, Henk Somer en Nicolien van der Veen namens het bestuur, de heer Jan de Vries 
namens de Gemeente Hardenberg, mevr. Birgit Rusken gemeenteraadslid CDA Harenberg en ca. 35 
leden  

 
1. Opening 

De voorzitter, Enrico Hans, opent de vergadering door iedereen welkom te heten, in het bijzonder de heer Jan de 
Vries die namens de gemeente deze ledenvergadering bijwoont en mevr. Birgit Rusken, gemeenteraadslid CDA 
Hardenberg. 

 
2. Notulen vorige ledenvergadering 
 De notulen van de ledenvergadering van 20 maart 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. Financieel verslag 
 De kascontrole is uitgevoerd door Jos Heijmink en Mark Koning en akkoord bevonden. 
 
4. Bestuurswisseling 

Er zijn geen voorstellen voor tegenkandidaten binnengekomen bij het bestuur en daarom worden Gerjanne 
Kremer en René op de Haar welkom geheten in het bestuur: Enrico Hans bedankt de aftredende bestuursleden, 
Susanne Potgieter en Herman van der Veen, voor het werk wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan.  

 
5. Behandeling nieuwsbrief 
5.2. Activiteiten 2019: 
 De viswedstrijd zal dit jaar worden gehouden bij Camping ’t Veld. 
 De datum voor de kindermiddag moet zijn zaterdag 29 juni 2019. 
5.3. Onderhoud wegen: Er is nog overleg tussen de gemeente en Staatsbosbeheer over het zandpad Willemsdijk 

(Staatsbosbeheer is eigenaar van dit zandpad).  
5.4. De Nieuwsbrief staat in z’n geheel op de website van Plaatselijk Belang. 
 
6. Rondvraag 
6.1. Er wordt opgemerkt dat er bij de stuw in Mariënberg sprake is van een onveilige situatie. Op  

dit moment is er alleen een vangrail geplaatst voor de sluis. Echter, mocht iemand van de weg raken dan kan het 
gemakkelijk gebeuren dat men toch de diepte van de sluis inschiet. Het is dan ook zeer gewenst om extra 
vangrail te plaatsen. De gemeente is hier inmiddels van op de hoogte en ook Jan de Vries, vanavond aanwezig, 
neemt dit mee als punt van aandacht.  Het bestuur houdt dit in de gaten. 

6.2. Er wordt voorgesteld om i.p.v. beton voor een flexibeler materiaal te kiezen als afscheiding tussen fietspad en 
rijweg bij de stuw in Mariënberg. 

6.3. Er is een brief binnengekomen bij het bestuur over de Oldemeijer. Hier zouden activiteiten plaatsvinden die “het 
daglicht niet kunnen verdragen”. De wijkagent, Martin Veurink, kan hier na de pauze meer over vertellen.  -> De 
politie is op de hoogte van de activiteiten en neemt regelmatig de Oldemeijer mee in de route. Echter, een 
“vermoeden van” is niet voldoende om b.v. auto’s te doorzoeken.   
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Rondgang en overleg met Gemeente Hardenberg 
 
Jaarlijks vind er overleg tussen PB en gemeente Hardenberg plaats, hieronder een aantal punten welke met de 
gemeente besproken zijn. 
 

 
1. Hoge leges voor omzetten “i” nummer naar gewoon huisnummer. 
Een kleine 10% van de adressen in Rheeze en Diffelen heeft een “i” nummer. PB wil graag weten of daar een 
gezamenlijke aanpak oplossing voor gevonden kan worden. 
Overleg over dit onderwerp vond plaats op 30-01-2020 
 
2. Wat is de stand van zaken m.b.t. Windpark Diffelen? 
Het gebied is door Hardenberg aangewezen als pilotgebied voor windenergie. In eerste instantie geen 
windparken in Natuur Netwerk Nederland echter: nieuwe gedeputeerde heeft de deur opengezet voor 
heroverweging. PB wil graag op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen over dit 
onderwerp. 
 
3. Verharding Willemsdijk. 
Ons (gemeente) algemene uitgangspunt is dat we geen zandwegen verharden. In het geval van de 
Willemsdijk is dat niet anders. Willemsdijk is in eigendom bij Staatsbosbeheer. Gemeente heeft geen plannen 
of aanleiding om deze weg over te nemen van SBB en vervolgens te verharden. PB geeft aan dat het 
probleem met zand op het fietspad langs de Willemsdijk steeds groter wordt. Ook de situatie op de 
Lariksweg, waar het verkeer nu vooral langs gaat, wordt onhoudbaar.  
 
4. Ongewenste praktijken bij de Oldemeijer. 
Als er ongewenste praktijken worden waargenomen dan is het goed om daarover rechtstreeks contact op te 
nemen met politie/wijkagent. De burgemeester geeft aan dat hij dit onderwerp ook wil bespreken met de 
politie. 
 
5. Onderhoudstoestand Koerspad (fietspad). 
Volgens PB is de verharding van dit fietspad ver beneden peil (gaten in verharding, boomwortels, etc.) en 
vraagt dringend om (groot) onderhoud. Gemeente gaat uitzoeken van wie het fietspad is, SBB heeft al 
aangegeven het pad wat in ieder geval van hun is te gaan herstellen. Op dit moment staat het pad (nog) niet 
op de meerjarenplanning voor groot wegenonderhoud 2020-2022. 
  
6. Vangrail bij sluis Diffelen. 
PB vraagt wanneer de vangrail bij de sluis in Diffelen wordt geplaatst.  
Deze is ondertussen geplaatst.  
 
7. Nieuw fietspad Rheezermaten. 
De uitvoering zal in 2020 en deels 2021 plaatsvinden. Als het goed is ligt er in 2021 een betonnen fietspad 
van het Vréchienpad tot aan de komgrens bij de Rheezebrink. De omgeving wordt middels een 
inloopbijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen, planning en uitvoering.  
 
8. Grasklinkers in bocht van Marsweg t.h.v. huisnummer 5. 
De toegezegde grasklinkers in de bocht van de Marsweg t.h.v. huisnummer 5 zijn nog steeds niet gelegd. 
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat deze grasklinkers er begin 2020 in worden gelegd. 
 
9. Japanse Duizendknoop. 
Japanse Duizendknoop laat zich lastig bestrijden. De praktijk is nu, dat we het niet overal bestrijden. Als het 
in de berm staat, dan maaien Gemeente het apart en voeren het maaisel af, zodat het zich op die manier niet 
kan verspreiden. Staat het in beplanting, waar het verder geen directe schade oplevert, dan doen we er niet 
meteen wat aan. Als het wel direct (economische) schade dreigt te veroorzaken, dan bestrijden we het wel. 
Bijvoorbeeld in een bepaald geval waar de duizendknoop de akker van een boer dreigde op te gaan. PB geeft 
de locaties, waar deze plant voorkomt in het gebied Rheeze-Diffelen, door aan de contactambtenaar. Dus als 
u weet waar ze staan, geef dit door. 
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10. Nieuwe meerjarenplanning voor wegenonderhoud 2020-2022. 
Begin september heeft PB de conceptmeerjarenplanning wegenonderhoud 2020-2022 ontvangen. 

  

Jaar Wegvak Van Tot Maatregel 

2022 Grote Esweg Rheezerweg Rheezerweg Rijbaan voorzien van nieuw 
asfalt 

2022 Onderveldseweg Parallelweg Eigendomsgrens 
Staatsbosbeheer 

Asfalt over bestaande 
klinkerverharding 

2022 Rheezerweg Drempel Huisnr. 
54 

Drempel 
Rheezerbrink 

Rijbaan voorzien van nieuw 
asfalt 

2022 Hardenbergerweg Gemeentegrens t/m kruising 
Stuwdijk 

Rijbaan voorzien van nieuw 
asfalt 

2022 Larixweg Grote Beltenweg Oldemeyerweg Lokaal asfaltherstel en 
aanbrengen van een slijtlaag 

  
Enkele toezeggingen voor na deze periode zijn onderhoud Veldbrakenweg en Stoetendijk. 



6 

 

Activiteiten van het afgelopen jaar 
 
Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei activiteiten georganiseerd zoals in 
onderstaande verslagen te lezen is. 
 
Het begon op dinsdag 19 maart met de ledenvergadering, waar een ieder zijn zegje heeft kunnen doen.  
Na de pauze heeft onze wijkagent Martin Veurink zich aan u voorgesteld en u de in’s en out’s van het vak 
bijgebracht. 
 
 

Op 13 april was het kijkje achter de schermen 
 
Bij Hutten werden we hartelijk ontvangen door Gerrit Hutten waarbij hij ons de verschillende onderdelen van zijn 
bedrijf liet zien, van constructie naar onderhoud machines en de nieuw technieken wat betreft tuinonderhoud zoals 
automatische grasmaaiers. Mooi om te zien hoe veelzijdig het bedrijf zich heeft ontwikkeld. 
Vervolgens zijn we naar camping “de Belten” gegaan waar ons de ontwikkelingen van de camping onder leiding van 
de familie Jansen werden toegelicht. Zeer mooi om te horen hoe al deze ontwikkelingen begonnen en wat er 
allemaal nog op de planning staat. Na deze uiteenzetting werden we rondgeleid over de camping waar we met eigen 
ogen de wijzigingen konden aanschouwen.  
Zeer informatief en mooi om de mensen achter de bedrijven zelf te horen vertellen over hun bedrijf en hun 
aanpassing in de omgeving 
 
 

Op 24 mei was de viswedstrijd 
 

Vrijdag 24 mei 2019 werd weer de befaamde viswedstrijd van het Plaatselijk Belang gehouden. Dit keer was het de 
eer aan camping ’t Veld om te laten zien wat hun viswater te bieden had. Om half 7 kwamen er 7 vissers 
afgedruppeld om hun vislijntje uit te gooien. Bennie Bolks was dit jaar niet aanwezig omdat hij een transfer via 
Heemse naar Baalderveld heeft gemaakt, dus lagen er nu kansen voor de andere vissers. Vlug werden de lijnen 
uitgegooid en werd er geduldig gewacht op de eerste beet. Met menig zweetdruppels op het voorhoofd want wat 
was het warm die avond. 
Waarschijnlijk hadden de vissen het ook te warm om in beweging te komen want aan het einde van de wedstrijd was 
er geen vis gevangen. Het enige wat er gevangen werd door de kinderen waren kikkers die te sloom waren om weg 
te zwemmen. Na de zit van 2,5 uur werden onder gefluit van toeschouwers de lijnen binnengehaald. Toen moest er 
maar samen met de toeschouwers onder het genot van een hapje en drankje een gezellige avond van gemaakt 

worden. 
Zegt u: het moet mij toch gaan lukken om een vis uit die vijver te halen?! Kom dan 15 mei om 18:30 uur naar 
camping ‘t Veld voor een gezellige visavond.  

 
 

Op dinsdag 18 juni  was de fietspuzzeltocht  
 
Wat een opkomst! 36 deelnemers en wat een geluk weer met het weer! 
Vanaf 18:30 uur kon men vertrekken bij de familie Op de Haar in Rheeze. 
Na een route kriskras door Rheeze konden de deelnemers onder het genot van wat te drinken en een koekje nog een 
opdracht uitvoeren om extra punten te kunnen verdienen; wie een waterballon het verst kon gooien (en weer op kon 
vangen!) verdiende de punten. Tijd voor een uitgebreide rust hadden de meeste deelnemers niet want ze stonden te 
trappelen om de route te kunnen vervolgen. 
Als de rest van de route goed werd gevolgd was het eindpunt bij de familie Kremer in Diffelen. Vreemd genoeg 
kwamen de deelnemers van verschillende kanten aan op het eindpunt. 
Aangekomen aan de Grote Esweg waren de deelnemers nog niet klaar want daar lagen nog een aantal echte 
hersenkrakers klaar om gekraakt te worden. 
Na strenge controle en het bekend maken van de uitslag werd onder het genot van een drankje de uitslag nog 
uitvoerig nabesproken. Ook hier was de deelname belangrijker dan de winst (voor de meeste deelnemers dan…). 
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Op zaterdag 12 oktober was de jaarlijkse barbecue 
 
Ook dit jaar was zoals laatste jaren de gewoonte is, de bbq bij Gerrit Hutten. Het was weer een goed bezochte en 
super gezellige avond. Ook dit jaar waren er weer een aantal nieuwe gezichten bij. Na de koffie was er de bbq die 
weer goed verzorgt was. Na genoeg gegeten en gedronken te hebben gingen de meesten rond middernacht naar 
huis. Al met al weer geslaagd . 
Gerrit weer bedankt voor de gastvrijheid. 
 
 

Op zaterdag 23 november was de kindermiddag 
 

Zaterdag 23 november waren de kinderen te gast bij Monkey Town. Er waren maar liefst 25 kinderen uit Rheeze en 
Diffelen die zich als ware apen over het parcours bewogen. Doordat deze apen zich goed vermaakten konden de 
grote apen rustig genieten van een kopje koffie en was er genoeg gelegenheid om bij te kletsen. 
Na 4 uur geklommen en geklauterd te hebben was er toch echt de tijd gekomen om naar huis te gaan. Een zeer 
geslaagde ochtend! Monkey Town bedankt voor het ontvangst!  
 
 

Op vrijdag 6 Maart is het schaatsuitje. 
 
Ook dit jaar zijn we weer naar de ijsbaan in Enschede geweest. Omdat bij het maken van de nieuwsbrief hier nog 
geen informatie over was geen verslagje, maar we hopen op een geslaagd avondje uit. 
 

Vooruitblik 2020 
 
Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda: 
 
8 apr:   Kijkje achter de schermen, bij uitvaartcentrum “de Lariks”. 
 
9 mei:  Kindermiddag bij camping “Klashorst” 
 
15 mei:  Viswedstrijd bij camping ‘t Veld 
 
9 juni:   Fietspuzzeltocht 
 
eind sept: De jaarlijkse BBQ 
 
Uitnodigingen voor deze activiteiten ontvangt u nog, maar noteer de data alvast op uw kalender!  
We hopen dat u massaal deelneemt aan de activiteiten! Neem ook uw buren mee!! 
Mocht u ideeën of suggesties hebben voor activiteiten die we kunnen organiseren, 
dan kunt u dit doorgeven aan het bestuur. 
 
Als plaatselijk belang Rheeze-Diffelen hopen we op een gezellig seizoen met elkaar! 
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Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang  
 

Enrico Hans (voorz) 
Grote Beltenweg 1 
Rheeze 
0523-270012 
enrico@rheezerbelten.nl 

Bert Wiltink 
Rheezerweg 82 
Diffelen 
06-55142133  
bwiltink@xs4all.nl 

Henk Somer 
Marsweg 1 
Rheeze 
06-51222337 
henksomer@hotmail.com 

Gerrinda Bolks (secr) 
Rheezerweg 60 i 
Rheeze 
06-30262528 
gj.bolks@kpnmail.com 

Nicolien v.d. Veen 
Grote Esweg 1 
Diffelen 
06-34113948 
nicolien@bontekoe.nu 

René op de Haar 
Ringweg 2a 
Rheeze 
06-52527375 
reneopdehaar@hotmail.com 

Arjan Veurink (penn) 
Rheezerweg 58 
Rheeze  
06-11384569 
rheeze.arjan@gmail.com 

Gerko Hutten 
Rheezerweg 64 
Rheeze  
06-10800024 
gerko.jolanda@hotmail.com 

Gerjanne Kremer 
Grote Esweg 22 
Diffelen 
06-46602677 
gerjanne.kremer@gmail.com 

 


