DORPSRAAD
HUMMELO

ALV Dorpsraad Hummelo 2014
Notulen 10 maart 2014, 20.00 uur, Locatie: De Gouden Karper
Aanwezig:

bestuur + leden

Bestuur:

Theo Lucassen (voorzitter)
Harmjan Evers (secretaris)
Henk Kuperij (penningmeester)
Charles Lourens (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
- Afmeldingen: Henk Greven, John de Ruiter, Jan Hagenbeek, Jan Markvoort, Elly Smeitink en Toos
Pelgrom.
- Geen ingekomen stukken
4. Notulen ALV d.d. 11 maart 2013
Geen opmerkingen en het verslag is daarbij goedgekeurd en aangenomen.
5. Jaarverslag 2013 door de secretaris
Het jaarverslag lag tijdens de ALV ter inzage en is toegelicht door Harmjan Evers. Het jaarverslag zal op de
website van de dorpsraad (www.dorpsraad-hummelo.nl) worden gepubliceerd.
6. Exploitatierekening 2013 en begroting 2014 van de penningmeester
De exploitatierekening 2013 en de begroting van 2014 lag ter inzage en is toegelicht door Henk Kuperij.
De exploitatierekening en de begroting is goedgekeurd door de leden.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Toos Pelgrom en Gerrit Vermeer hebben de kas gecontroleerd en
goedgekeurd.
8. Benoeming nieuw kascommissielid
Toos Pelgrom zal de kascommissie verlaten en Theo Strijker heeft zich aangemeld als nieuw
kascommissielid. De kas van 2014 zal gecontroleerd worden door Gerrit Vermeer en Theo Strijker.
9. Bestuursverkiezing
Er hebben twee personen zich kandidaat gesteld voor het bestuur: Martine Rexwinkel en Elly Smeitink.
Theo Lucassen is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
Harmjan Evers is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
Tijdens de ALV is er aangegeven het bestuur te kiezen middels een stemming. Hieronder is de uitslag van
de stemming weergegeven:
Naam:
Voor: Tegen: Blanco:
Theo Lucassen:
28
0
1
Harmjan Evers
29
1
0
Martine Rexwinkel 24
4
1
Elly Smeitink
24
1
0
Naar aanleiding van bovenstaande uitslag is het bestuur goedgekeurd.
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10. Voortgang herinrichting centrum Hummelo
Op dit moment zijn wij drukdoende om de subsidieaanvraag eind maart naar de provincie te sturen. Echter zal
de gemeente Bronckhorst naar waarschijnlijkheid niet tijdig de plannen gereed hebben voor deze
subsidieaanvraag. Onze 2e mogelijkheid is om de subsidieaanvraag in oktober van dit jaar in te dienen. Wij
zullen ons echter inzetten om de subsidieaanvraag in maart in te dienen.
11. Nieuwe naam rondweg Hummelo
De gemeente Bronckhorst heeft aangegeven dat de nieuwe rondweg nog geen naam heeft. De gemeente heeft
de Dorpsraad Hummelo / inwoners van Hummelo gevraagd om een nieuwe naam voor de rondweg te
bedenken.
De leden hebben voorgesteld om de rondweg Zutphenseweg te noemen en het stukje Zutphenseweg tot aan de
Torenallee Dorpsstraat te noemen. Dit voorstel zal door de Dorpsraad aan de gemeente worden voorgesteld.
12. Zwerfvuilactie
- De coördinator van de jaarlijkse zwerfvuilactie heeft aangegeven te stoppen. Daarom zijn ze opzoek naar een
nieuwe coördinator. De dorpsraad heeft Henk ten Zijthoff gevraagd voor deze functie. Henk heeft aangegeven
hierover na te denken.
13. Verslag werkgroepen in 2013
Iedere werkgroep heeft een korte toelichting gegeven op de actuele werkzaamheden:
- Wonen in Hummelo
Harmjan heeft een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken omtrent de nieuwbouwlocatie de oude
Woordhof.
- Veilgheid
Theo heeft de volgende onderwerpen toegelicht:
- 60 km/u wens Zelhemseweg / Zutphenseweg is aangekaart bij de provincie. Echter zal hier geen actie
op volgen.
- Reductie geluid rondweg: pilot is afgerond en volgens het onderzoek is er een reductie van 2/3 DBa
geconstateerd. Er is besloten om project te verlengen en meer onderzoek te doen.
- Leden geven aan dat de politie moet handhaven op snelheid op de rondweg, aangezien er te snel
gereden zou worden.
- Voorzieningen en cultuur
Charles heeft een toelichting gegeven over de bibliotheekvoorzieningen in Hummelo.
Henk ten Zijthoff geeft als reactie hierop dat het belangrijk is om gebruik te blijven maken van algemene
bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast zal er binnen de bestaande bibliotheeknetwerk gekeken moeten
worden naar mogelijkheden. Henk heeft aangegeven in de werkgroep ‘Bibliotheekvoorzieningen’ zitting te
willen nemen.
- Natuur en landschap
Ria heeft een toelichting gegeven over de laatste stand van zaken omtrent de werkgroep Natuur en
Landschap.
Telling dode dieren zoeken we nog mensen voor. Lies Strijker heeft aangegeven dit wel te willen doen.
14. Rondvraag
Algemeen: tot welk bedrag is het bestuur bevoegd om vrij te besteden, zonder toestemming van de leden?
Het bestuur (penningmeester) stelt jaarlijks een begroting op en laat de financiële stukken
controleren door de kascommissie. Daarnaast verantwoord de dorpsraad zich jaarlijks tijdens de
ALV naar haar leden. Indien de leden bezwaar hebben op de exploitatierekening dan wel op de
begroting dan kunnen ze dat kenbaar maken.
Algemeen: Is het een idee om de factuur t.b.v. de contributie te sturen via de mail?
De dorpsraad zal deze optie meenemen ter overweging.
Algemeen: Is het een idee om nieuwe bewoners van Hummelo actief te benaderen / te informeren over de
dorpsraad?
Wij vinden dit in beginsel een goed idee. Echter hebben wij uiteraard niet de beschikking tot deze
gegevens. (waar en wie wanneer iemand in Hummelo komt wonen). De dorpsraad zal echter wel
proberen nieuwe bewoners aan te spreken en te informeren over de dorpsraad. Tevens vragen wij
de leden dit ook actief te doen.
2/3

Algemeen: Wordt er subsidie gegeven aan Keppel (Cultuur)?
Nee. Wij hebben in 2012 eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor het evenement Keppel
Cultuur, echter hebben wij hier in 2013 geen gevolg aan gegeven. Daarnaast zijn wij van mening dat
de gelden van de Dorpsraad Hummelo beschikbaar gesteld moeten worden voor de kern Hummelo.
Goede ideeën voor deze gelden zijn altijd welkom.
Theo Strijker: Is het mogelijk om een vereniging op te richten voor glasvezel?
De mogelijkheden voor glasvezel zullen zo breed mogelijk worden opgepakt. Wij hebben hiervoor
speciaal een werkgroep opgericht. De werkgroep treedt regelmatig in overleg gemeente en de
omliggende kernen Keppel en Drempt voor de aanleg van glasvezel. Vooralsnog heeft dit nog niet
geleidt tot concrete plannen.
Josée Postmaa: Is het een idee om een werkgroep Jeugd op te richten?
Op dit moment worden de belangen van de jeugd behartigd door alle werkgroepen (indien daar
specifiek aandacht voor benodigd is). Wij zijn namelijk van mening dat de belangen van de alle
inwoners van Hummelo (van jong tot oud) behartigd moeten worden. Project specifiek zal er daarom
een werkgroep opgericht worden, waarbij ook de belangen van de jeugd in zullen worden
meegenomen.
Josée Postmaa: Is het een idee om de voor de ingang van Hummelo voorjaarsbloemen te planten?
Dit behoort wellicht tot de mogelijkheden.
Thijs Verweij: Is het mogelijk om in Hummelo dekkende wifi te realiseren?
De mogelijkheden worden onderzocht.
Henk ten Zijthoff: De prullenbakken zijn weggehaald, maar de bankjes niet, waarom?
Dat is nieuw beleid van de gemeente. Legen van de prullenbakken kost volgens de gemeente te veel
geld.
Henk ten Zijthoff: Is het mogelijk om de maximale snelheid op de rondweg naar 60 km/u te veranderen?
Verzoek hebben we reeds bij de provincie ingediend. Dit zal echter niet direct worden opgepakt. Wij
zullen ons hiervoor blijven inzetten.
Henk ten Zijthoff: Kan er vaker worden gehandhaafd op geluidsoverlast en snelheid op de rondweg?
Deze vraag zal bij de gemeente / politie moeten worden neergelegd.
Henk ten Zijthoff: Er zijn in Hummelo enkele wietzakjes gevonden. Hoe erg is het drugsgebruik / overlast?
De Dorpsraad Hummelo heeft op dit moment geen inzicht hierin.
Henk ten Zijthoff; Wordt het afkoppelen van het regenwater van het riool tegelijkertijd meegenomen met de
werkzaamheden van de herinrichting van de rondweg?
Ja, zoals het er nu naar uitziet zullen deze werkzaamheden naast elkaar lopen.
Algemeen: Waarom is het bestuur uitgebreid met 2 bestuursleden?
1 bestuurslid is gekomen ter vervanging van Joke Knake (vertrek vorig jaar) en 1 bestuurslid ter
versterking t.b.v. de uitbreiding van de werkzaamheden.
Algemeen: De voorzitter en de secretaris zijn aftreden in hetzelfde jaar, dit is niet verstandig.
Wij zullen hier in de toekomst rekening mee houden.
Afsluiting door voorzitter
De vergadering is afgesloten door de voorzitter.
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