
    

Jaarverslag 2022  Halle’s Belang 

 

In 2022 was het na twee lastige jaren door de corona pandemie eindelijk weer mogelijk om als vanouds activiteiten te 

organiseren. Het was fijn om elkaar daar weer te ontmoeten!  

Het bestuur van Halle’s Belang vergadert iedere tweede woensdagavond van de maand in Dorpshuis De Korenaar. 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 7 april 2022 in Zaal Nijhof te Halle. Er was een geringe 

opkomst ondanks de aangekondigde stemmingsronde over de statutenwijziging. 

 

Subsidie Kleinschalige Activiteiten: 

De gemeente Bronckhorst stelt in 2022 wederom subsidie 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. In 2022 is aan 10 verenigingen en stichtingen uit Halle 

een bijdrage uitgekeerd voor kleinschalige activiteiten. In totaal ruim € 2.650,--. 

 
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 Eva Hillen. In de loop van 2022 heeft Eva haar functie neergelegd en 

werd zij opgevolgd door de heer Barny Visser.  De gebiedsambtenaren proberen onze vragen op allerlei gebieden te 

beantwoorden of spelen het direct door naar de betreffende afdelingen van de gemeente. Halfjaarlijks sluiten de 

gebiedsambtenaren aan in onze bestuursvergadering. Deze, door ons gewaardeerde, aanpak/werkwijze heeft zich ook 

in 2022 voortgezet. In november vond een kennismakingsgesprek plaats met Gebiedswethouder Emmeke Gosselink en 

Wethouder Wilko Pelgrom. Wij hopen en verwachten, dat de samenwerking in 2023 op dezelfde wijze kan worden 

voortgezet. 

 

4 mei-herdenkingsdienst en kranslegging: 

In de Grote Kerk van Halle werd een gezamenlijke herdenking gehouden, georganiseerd door Halle’s Belang. De 

opkomst was groot. Gezamenlijk werd in stilte de tocht naar de begraafplaats van de geallieerde vliegeniers afgelegd. 

Bestuursleden van Halle’s Belang en enkele kinderen legden een krans en bloemen bij het oorlogsmonument. Om 20.00 

uur werd 2 minuten stilte in acht genomen. Vervolgens werd het signaal taptoe geblazen. Met het noemen van hun 

namen werden de gesneuvelden herdacht. 

Uit de werkgroepen: 

Werkgroep Verkeer: 

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

gebruik en inrichting. Ondanks dat de aanpassingen in de Dorpsstraat door de Provincie zijn afgerond hebben de 

werkgroep leden zich in 2022 wederom sterk gemaakt om de veiligheid van de Dorpsstraat te verbeteren. De werkgroep 

heeft een enquête onder aanwonenden gehouden om klachten en gevoel van (on)veiligheid van de Dorpsstraat te 

verzamelen. De uitkomsten hiervan zijn in november aangeboden aan Wethouder W. Pelgrom (Verkeer).   

 

Werkgroep Buitengebied: 

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

cultuurhistorie. Elk hoofdspeerpunt bevat een aantal sub-onderwerpen.  

In 2022 is verder gewerkt aan de uitwerking hiervan. Aan de landelijke zwerfvuil opruimdag op 19 maart werd door een 

enthousiaste groep mee gewerkt om Halle en omgeving een stukje schoner te maken.  

De werkgroep besteedt veel aandacht aan het stimuleren van kruidenrijke bermen/veldjes/oprijlanen. Dit jaar werd veel 

aandacht besteed aan de aanplant van heggen en hagen. Hallenaren konden bij de werkgroep aantallen meters en soort 

struiken opgeven om de biodiversiteit rond eigen erf/land te bevorderen. Hiervan werd veel gebruik gemaakt.  

Op 11 oktober was er een informatiebijeenkomst in het Heidehuus, Halle-Heide, georganiseerd door de Werkgroep 

Buitengebied. De belangstelling voor deze avond was groot. De werkgroep leden vertelden enthousiast over de 

projecten die dit jaar werden gehouden. Na de pauze was het woord aan vertegenwoordigers van het Waterschap Rijn 

en IJssel. Zij vertelden over het werk en de plannen van het Waterschap. 2022 was een zeer warm en droog jaar met een 

http://www.hallegelderland.nl/


groot neerslag tekort. Veel kritische vragen werden gesteld hoe het Waterschap verdere verdroging van onze regio 

denkt tegen te gaan. Rond Halle staan de komende jaren helaas geen projecten van het Waterschap gepland.  

Eind 2022 konden inwoners hoogstamfruitbomen met korting bestellen bij de Werkgroep. Veel mensen maakten daar 

gebruik van. Eind december zijn de bestelde bomen uitgeleverd (352 stuks). 

 

Werkgroep Wonen: 

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

en diverse instanties te trachten meer woningen voor Hallenaren te bewerkstelligen. Dit heeft tot op heden nog niet 

geresulteerd in daadwerkelijk bouwen; wel worden plannen verder uitgewerkt. 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.  

 

Fiets- en wandeltochten 2022: 

Middagfietstocht 9 april 2022: Een tocht van 30 km. kan worden gefietst. Deze dag werd echter gekenmerkt door harde 

wind en veel regen. Slechts enkele deelnemers waagden zich aan deze fietstocht; anderen haalden de routebeschrijving 

om de tocht bij mooier weer te fietsen. 

 

Dagfietstocht 22 mei 2022: 101 deelnemers vertrokken met een klein lunchpakketje voor een mooie route van 40 km. 

Dit keer voerde de route richting Lievelde. Start- en eindpunt is Café-Restaurant Nijhof waar na afloop een consumptie 

genuttigd kon worden. Onderweg was geen gezamenlijke pauzeplek ingericht. Wel was er Horeca langs de route waar 

een stop gehouden kon worden.  

 

Avondwandeling 21 juni 2022: 86 enthousiastelingen namen deel aan deze mooie wandeltocht van 10 km. richting 

Halle-Nijman en Besseldersbos. Het was ideaal wandelweer. De deelnemers kregen drinken en lekkers mee voor 

onderweg. Start- en eindpunt was het dorpsplein bij de Woage waar na afloop een consumptie genuttigd kon worden. 

 

Avondfietstocht 12 juli 2022: op deze mooie zomeravond fietstocht mochten wij 109 deelnemers begroeten. De tocht 

voerde o.a. door de Meuhoek en IJzevoorde. De deelnemers kregen drinken en lekkers mee voor onderweg. Een mooie 

fietstocht van 30 km. Start en einde was het dorpsplein bij De Woage waar een drankje genuttigd kon worden. 

 

Activiteiten Evenementencommissie (EVC): 

Voor de kinderen werd rond Pasen een eier-zoekwedstrijd georganiseerd. Veel kinderen namen deel. Deelnemende 

ondernemers hadden in hun etalages eieren verstopt die door de kinderen geteld moesten worden. Uit de goede 

inzenders zijn enkele winnaars getrokken. Aan deze kinderen werd een prijsje overhandigd. 

Het traditionele Paasvuur op 1e Paasdag kon na enkele jaren van afwezigheid weer doorgaan. De Horeca werd verzorgd 

door leden van S.V. Halle. Er was een flinke opkomst; de feestvreugde ging nog lang door.  

De intocht van Sinterklaas was op 12  november. De optocht onder begeleiding van Euterpe voerde door een aantal 

straten van Halle om te eindigen bij Zaal Nijhof waar het Sinterklaasfeest werd gehouden. De kinderen ontvingen van 

Sinterklaas een snoepzakje. Overgebleven zakjes snoep zijn gedoneerd aan de voedselbank Zelhem.  

 
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 en heeft daartoe plannen voor 

nieuwbouw en exploitatie ingediend bij de Gemeente. Eind 2022 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.   

 

Omroep Gelderland: 

Voor TV serie Ons Dorp is contact gelegd met Halle’s Belang. Naar aanleiding van een terug gevonden 8 mm film uit 

1952 over Halle heeft Omroep Gelderland gesprekken gevoerd met enkele oudere Hallenaren.  

De uitzending Ons Dorp is op 27 maart 2023 vanaf 17.30 uur elk uur op TV Gelderland. 

 
Laadpaal elektrische auto’s: 
Op de parkeerplaats naast Zaal Nijhof heeft de Gemeente een laadpaal voor elektrische auto’s laten plaatsen. Halle’s 
Belang is voorstander van verplaatsing ervan naar de parkeerplaats bij de sportvelden. 
 
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 het 

afgelopen jaar diverse bijeenkomsten bezocht en werd er overleg gevoerd met organisaties zoals: 

 

-Nieuwjaarsreceptie (digitaal) Gemeente Bronckhorst 

-Omgevingsvisie Bronckhorst. Meedenken over de toekomstige Bronckhorster leefomgeving. 

-Gebiedsgesprek op 6 september over het College-programma van de Gemeente Bronckhorst 

-Overleg Notaris Blankestijn over aanpassing statuten. De Nieuwe statuten staan op de website van Halle’s Belang. 

-Afscheid Gebiedswethouder Paul Hofman 

-CDA-fractie bezoekt op 5 maart Halle  

-Opening nieuwe info hut Boelekeerlspad 

-Contact Erfgoedcentrum Achterhoek i.v.m. archiveren documenten Halle’s Belang 

-Deelname Halse Dag 

-Overleg energietransitie (windmolens, zonneparken) 

-Contact met DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen). 

 
Evenementenportalen: 

Het beheer van de evenementenportalen aan de Dorpsstraat (aan beide zijden van de dorpsingang) wordt verzorgd 

door Halle’s Belang. Gezien de grote belangstelling voorziet het in een behoefte om reclame voor evenementen te 

maken. 

Website: 

De website van Halle’s Belang (www.hallesbelang.nl) is in 2022 geactualiseerd. Regelmatig worden op de homepage 

berichten geplaatst. Onder het tabblad Werkgroepen staan de actieve werkgroepen van Halle’s Belang. Onder het 

tabblad Voorzieningen ziet u o.a. de Halse verenigingen en stichtingen. 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. Aanvullingen en aanpassingen kunt u doorgeven via 

info@hallesbelang.nl. 

  

http://www.aedbronckhorst.nl/
http://www.hallesbelang.nl/


Dorpsagenda: 

Op de website van Halle's Belang 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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