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ALV Dorpsraad Hummelo 2013 
 
Notulen 11 maart 2013, 20.00 uur, Locatie: FF naar Steef 
 
Aanwezig: bestuur + leden 
 
Bestuur: Theo Lucassen (voorzitter) 
 Harmjan Evers (secretaris) 
 Henk Kuperij (penningmeester) 
 Charles Lourens (algemeen bestuurslid) 
 Joke Knake (algemeen bestuurslid) 
 Ria Tolhuisen (algemeen bestuurslid) 

1. Opening door voorzitter Theo Lucassen 

2. Vaststellen agenda 
Geen opmerking, daardoor agenda vastgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Afmelding van Toos Pelgrom (kascommissielid) 
- Geen ingekomen stukken 

4. Notulen ALV d.d. 12 maart 2012 
Geen opmerkingen en het verslag is daarbij goedgekeurd en aangenomen. 

5. Jaarverslag 2011 door de secretaris 
Het jaarverslag is op de website van de dorpsraad (www.dorpsraad-hummelo.nl) gepubliceerd en lag tijdens 
de ALV ter inzage. Het jaarverslag is toegelicht door Harmjan Evers. Geen opmerkingen en het jaarverslag 
is daarbij goedgekeurd en aangenomen. 

6. Exploitatierekening 2012 en begroting 2013 van de penningmeester 
De exploitatierekening 2012 en de begroting van 2013 lag ter inzage en is toegelicht door Henk Kuperij. 
Geen opmerkingen en de exploitatierekening en begroting zijn daarbij goedgekeurd. 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Josée Postmaa en Toos Pelgrom hebben de kas gecontroleerd en 
goedgekeurd. 

8. Benoeming nieuw kascommissielid 
Josée Postmaa zal de kascommissie verlaten en Gerrit Vermeer heeft zich aangemeld als nieuw 
kascommissielid. De kas van 2013 zal gecontroleerd worden door Toos Pelgrom en Gerrit Vermeer. 

9. Bestuursverkiezing 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. 
Charles Lourens is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. 
Joke Knake is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.  
Het bestuur bedankt Joke voor de inzet van de afgelopen jaren en overhandigd haar een presentje. De 
Dorpsraad wenst haar veel succes met haar politieke carrière.  
Er heeft niemand bezwaar gemaakt en zodoende is Charles Lourens herkozen en treedt Joke Knake af. 
Het bestuur is naarstig opzoek naar nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
 

Naam    Functie   Aftredend 
Theo Lucassen - Voorzitter   2014  
Harmjan Evers - Secretaris   2014 
Henk Kuperij - Penningmeester  2015 
Ria Tolhuisen - algemeen bestuurslid  2016 
Charles Lourens - algemeen bestuurslid  2017 
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10. Voortgang herinrichting centrum Hummelo door Coen Beijer Gem. Bronckhorst 
De gemeente is op dit moment bezig om samen met de Dorpsraad de mogelijkheden voor de herinrichting 
van het centrum van Hummelo te onderzoeken. Er is hiervoor een budget van € 250.000,- beschikbaar 
gesteld door de gemeente Brockhorst. Dit is niet voldoende om het gehele centrum opnieuw in te richten. 
De overige kosten zullen daarom gefinancierd moeten worden door subsidie van de provincie en/of door 
cofinanciering. Tevens bestaat er de mogelijkheid om de herinrichting gefaseerd uit te voeren, dan wel zal 
er gezocht moeten worden naar goedkopere alternatieven. Wij zullen als gemeente een actieve houding 
innemen om samen met de dorpsraad tot een goede herinrichting te komen. 

11. Thema/presentatie werkgroepen 
Iedere werkgroep heeft een korte toelichting gegeven op de actuele werkzaamheden: 
 
- Wonen in Hummelo  
- Voorzieningen en cultuur 
- Natuur en landschap 
 
Veiligheid met toelichting door wijkagent Hans de Voer 
 - Wijkagent Hans de Voer legt uit dat er op het Cruyff Court vernielingen zijn aangebracht. Op dit  
 moment zijn er nog geen daders opgepakt. De politie is daarom opzoek naar getuige.  
 - Let bij de verhuur van woningen op met hennepkwekerijen. (Let op wie je in huis haalt) 
 - Er is op dit moment geen hangplek in Hummelo, terwijl er wel behoefte is. De hangplek in Hoog-
 Keppel is te ver weg en te onveilig. Zijn er alternatieven? 
 
Het thema ‘herinrichting dorp’ is tijdens de ALV uitvoerig besproken.  
 
Herinrichting dorp 
De dorpsraad Hummelo heeft een intermediaire groep en een klankbordgroep opgericht om aanwonenden, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de planvorming van de herinrichting van de 
Dorpsstraat en de Keppelseweg.  
 
De inbreng van de Klankbordgroep is essentieel om de draagkracht onder de inwoners van Hummelo te 
vergroten en de besluitvorming van de projectgroep te versnellen. 
 
Aan de hand hiervan zal er een plan worden opgesteld, welke begin oktober 2013 aan de gemeente ter 
hand zal worden gesteld. De procesgang zal regelmatig teruggekoppeld worden naar de inwoners van 
Hummelo. 

12. Rondvraag 
Algemeen: Wanneer dient de contributie betaald te worden? De contributie bij voorkeur te betalen begin 
van het jaar. Gelieve bij de overboeking adres + emailadres vermelden, zodat u de nieuwsbrief kunt 
ontvangen. 
Algemeen: Is het een idee om de contributie samen met andere verenigingen te innen? Wij willen 
verenigingen hiermee niet belasten. Daarnaast streven wij een algemeen doel na en willen 
belangenverstrengeling voorkomen. 
Is het een idee om tijdens de kunstmarkt een kraampje te huren om meer bekendheid te creëren in 
Hummelo. Wij zullen dit in overweging nemen. 
Algemeen: Rond de oude Woordhof-locatie is veel afval gedumpt. Bewoners ruimen dit nu zelf op, maar 
hoe kunnen we dit voorkomen? Indien er weer afval wordt gedumpt kunt u dit melden bij de gemeente. 
De gemeente kan op haar beurt beslissen om hier maatregelen in te nemen.  
Dhr. Blokhuis: Op dit moment is er geen invalideparkeerplaats in Hummelo aanwezig. Zijn hierin 
mogelijkheden? De gemeente Bronckhorst geeft een invalideparkeerkaart uit. Deze is af te halen bij 
het gemeentehuis. Met deze kaart kan je op veel plekken parkeren. 
Josée Postmaa: De dorpsraad laat te weinig van zich horen. Dit mag beter geuit worden in de vorm van 
publicaties, nieuwsbrieven en website. De dorpsraad publiceert regelmatig berichten op de website en 
in de lokale kranten. Tevens zullen we starten met het rondsturen van nieuwsbrieven naar onze 
leden. 
Josée Postmaa: De agenda en notulen moeten op de website gepubliceerd worden. Deze staan reeds op 
de website. De nieuwe agenda + notulen zullen ruim voor de volgende ALV op de website 
gepubliceerd worden. 

13. Afsluiting door voorzitter 
 

 


