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Dinsdag 22 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. 
Deze vind plaats bij camping “t Veld” om 20:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de pauze zal Nico Arkes van Staatsbosbeheer ons meer vertellen over de landschapsbiografie van de Vecht en dan 
vooral het gebied Rheeze-Diffelen. Over de historie van de Vecht, de oervecht, de marken, de opbouw van namen 
van hooilanden, naar essen, naar velden en venen. Maar ook over veldnamen. 

 
 
 

Nieuwsgierig geworden? 
Komt allen!! 
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Oproep Margé Hans: 
 

Heeft u het “Boek Rheeze-Diffelen in uw bezit of in uw familie en wordt het boek niet langer gebruikt of geen wens 
om te bewaren? Het boek is heel lastig verkrijgbaar, doordat er geen herdruk is gedaan. Diverse inwoners en 

geïnteresseerden zouden het boek graag ontvangen. 
 

Werkgroep  AED-netwerk  Rheeze en Diffelen 
 
De afgelopen jaren zijn er helaas geen AED- herhalingscursussen gehouden. Deze zullen weer opgestart en ingepland 
gaan worden. 
 
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 22 maart 2022: 
 
- Opening door de voorzitter 
- Notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2019 
- Financieel verslag, kascontrole door Gerrit Veurink en Gerrit-Jan Ribberink. 

 
- Bestuurswisseling: Afgetreden in 2020 zijn: 

Arjan Veurink, hiervoor is Henk-Jan Veurink, Rheezerweg 64A in de plaats gekomen. 
Bert Wiltink, hiervoor is Herma Mulder, Rheezerweg 84 in de plaats gekomen. 

- Bestuurswisseling: Aftredend zijn: 
Enrico Hans, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.: 
Janneke Eggengoor, Ringweg 7? 
Nicolien v.d. Veen, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.: 
Aaron Stapel, Rheezerweg 76 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen, dan verzoeken wij u dit 
voor 19 maart 2022 kenbaar te maken bij het bestuur. 
- Behandeling Nieuwsbrief 2022  
- PB bestaat in 2024 75 jaar, wie zou er in een werkgroep plaats willen nemen die samen met het bestuur activiteiten 
gaat bedenken en plannen. 
- Rondvraag en sluiting 
 
 

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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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. Laad- en losknelpunt bij Houthandel Woertink. 
All1. Laad- en losknelpunt bij Houthandel Woertink. 
Binnen de gemeente worden de mogelijkheden onderzocht m.b.t. bestemmingsplan en beschermd dorpsgezicht, zie 
ook punt 2. 

 
 
2. Knelpunten Verkeersveiligheid. 
PB heeft de knelpunten aangeven tijdens de gesprekken over het GVVP. De gemeenteraad neemt in december een 
besluit over het GVVP en is vervolgens leidend voor de aanpak van onveilige situaties  
 
Aanvulling: Het GVVP plan is een aantal keren met de gemeente besproken. Er zijn in Rheeze/Diffelen een aantal 
locaties aangegeven die als onveilig worden ervaren/onveilig zijn. 
Inmiddels is het GVVP plan door B&W vastgesteld, voordat ze met de uitvoering van eventuele verbeteringen 
beginnen zal de gemeente eerst contact opnemen met “onze” PB. 
 
 
 
3. Herinrichting Rheezerbrink. 
Er wordt nu gewerkt aan het samenstellen van de meerjarenplanning groot onderhoud wegen 2023-2025. We 
proberen de herinrichting van de Rheezerbrink daarin op te nemen. Indien mogelijk willen we gebruik maken van 
het gebakken verhardingsmateriaal die t.z.t. vrijkomen op het Israël Emanuelplein. Ruim van tevoren nemen we 
hierover nog contact op met PB 
 
4. Groot onderhoud Rheezerweg. 
In 2022 staat groot onderhoud aan de Rheezerweg op het gedeelte “binnen de kom” op het programma. Daarbij 
willen we de oversteekplaatsen voor de fietsers verbeteren en we willen het karakter van de weg graag meer laten 
aansluiten op de omgeving. Na vaststelling van het GVVP zullen wij hierover begin 2022 in overleg gaan met PB  
 
5. Onverhard deel van Willemsdijk. 
PB vraagt zich af hoe zij de dramatische onderhoudstoestand van het onverharde deel van de Willemsdijk op de 
agenda krijgen voor verbetering/verharding. De weg is in eigendom bij SBB. PB zou graag willen dat ook de 
gemeente daarover in gesprek gaat met SBB  
 
6. Eigendom en beheer en onderhoud Koerspad. 
Het is niet duidelijk wie eigenaar is van het pad en wie dus verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. 
Ondertussen is hierover iets meer duidelijk en zal dit worden gecommuniceerd richting de Gemeente 
 
7. Windpark Diffelerveld. 
Het Diffelerveld is een van de verkenningsgebieden voor windenergie in de gemeente. Het gebied is in eigendom van 
SBB. Als de eigenaar plannen heeft, dan zal daarvoor een vergunning moeten worden aangevraagd bij de gemeente. 
Gemeente is daarvoor, tot nu toe, nog niet benaderd. Aan PB wordt geadviseerd om de ontwikkelingen hieromtrent 
goed in de gaten houden. 
 
8. Ondermijning. 
De burgemeester vraagt aan PB om verdachte situaties altijd bij de politie, meld misdaad anoniem, of eventueel bij 
hem, te melden. Ook het verzoek aan PB om dat te communiceren met de inwoners van Rheeze en Diffelen. 
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1. Oude meerjarenplanning voor wegenonderhoud 2020-2022. 

 
  

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. 
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Activiteiten van het afgelopen jaar 
 
Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer, tussen de corona maatregelen door,  allerlei 
activiteiten georganiseerd zoals in onderstaande verslagen te lezen is. 
 

 
Op dinsdag 18 augustus  was de fietspuzzeltocht  

 
Na een Coronajaar van geen activiteiten, konden we afgelopen zomer weer een leuke fietspuzzeltocht organiseren 
voor de inwoners van Rheeze en Diffelen. Er was een mooie opkomst. Verzamelen was bij familie Kremer in Diffelen. 
De tocht ging door het mooie gebied van Oud-Bergentheim via het pontje weer terug naar Rheeze. Daar was 
natuurlijk een klein oponthoud. Wel weer een leuke plek om gezellig bij te kletsen of om zoveel mogelijk woorden te 
maken van onze woonplaatsen Rheeze en Diffelen. Bij de Somerwende kon iedereen iets drinken en wat lekkers 
krijgen alvorens de tocht verder ging door de bossen en heuvels om weer uit te komen in het prachtige Diffelen. Daar 
kon iedereen weer gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje. Erik en Annet Pullen wisten uiteindelijk de 
vragen goed te beantwoorden maar ook de meeste woorden te maken van de woonplaatsen Rheeze en Diffelen, zij 
gingen naar huis met de 1e prijs: een ijsbon. We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige avond voor jong en 
oud. Inwoners van Rheeze en Diffelen bedankt voor jullie bijdrage en tot de volgende fietspuzzeltocht. 
 
 

Op zaterdag 25 september was de jaarlijkse BBQ!! 
 
Eindelijk konden we weer eens iets organiseren. En dat hebben we gedaan! De BBQ bij Arjan en Susanne Potgieter 

was er 1 om op te schrijven in de boeken. Het weer was geweldig want zelfs na 00.00 uur was de temperatuur nog 

18+. Of zou dit te maken hebben gehad met het heerlijke vuurtje waar we omheen zaten of misschien de nodige 

drankjes die inmiddels genuttigd waren? Hoe dan ook het was gezellig, goed voor elkaar en zelfs de opkomst was 

geweldig! Dus we gaan er zeker voor om dit jaar de BBQ een nog groter succes te laten worden! Dan op een locatie 

in Rheeze, waar dat is houden we nog even geheim…  

Arjan en Susanne bedankt voor de gastvrijheid! 

 
Op vrijdag 5 maart was het schaatsuitje. 

 
Vrijdagavond 4 maart hebben we weer het (bijna) jaarlijkse schaatsuitje kunnen organiseren. Het was ideaal 
schaatsweer, een paar graden vorst, geen wind en prachtig helder weer. Het ijs was dan ook van goede kwaliteit: 
Spiegelglad en hard, wel harder dan op natuurijs, maar het was net echt. We zijn met een grote groep vertrokken 
naar Enschede, vooral veel jeugd ging mee. Jong geleerd is oud gedaan, zeker een traditie om in ere te houden. 
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Vooruitblik 2022 
 
Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda: 
 
2 of 23 april: Kindermiddag bij camping “De Vechtvallei” 
 
In juni:   Fietspuzzeltocht 
 
In sept:  De jaarlijkse BBQ 
 
N.t.b.:  Vis “wedstrijd” 
 
N.t.b.:  Kijkje achter de schermen, bij uitvaartcentrum “de Lariks”. 
 
 
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! 
 
 
 
 
 

Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang  
 

Janneke Eggengoor (voorz) 
Rheezerbrink 7 
Rheeze 
06-86826468 
janneke_eggengoor@hotmail.com 

Herma Mulder 
Rheezerweg 84 
Diffelen 
06-51492275 
gertjanenhermamulder@hotmail.com 

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

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

Aaron Stapel 
Rheezerweg 76 
Diffelen 
06-38241434 
info@devechtvallei.nl 

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

Henk-Jan Veurink (penn) 
Rheezerweg 64A 
Rheeze  
06-42306499 
henk-jan.veurink@live.nl 

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

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

 


