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Jaarverslag 2012 

Het bestuur van De dorpsraad Hummelo bestond in 2012 uit de volgende leden: 

Theo Lucassen – voorzitter 

Harmjan Evers – secretaris 

Henk Kuperij – penningmeester 

Charles Lourens – Algemeen bestuurslid 

Joke Knake – algemeen bestuurslid 

Ria Tolhuisen – algemeen bestuurslid 

 

Gedurende het jaar zijn er diverse actuele punten besproken tijdens de 

bestuursvergaderingen van de Dorpsraad Hummelo. Hieronder staat puntsgewijs deze 

punten genoemd. 

 

1. Website 

In 2012 heeft de Dorpsraad Hummelo met hulp van Jan Klein Kranenburg een nieuwe 

website gekregen. De website heeft hierdoor een frisse nieuwe uitstraling gekregen 

en is overzichtelijk. Tevens zijn we nu actief op twitter. Hierover krijgen we veel 

positieve reactie. www.dorpsraad-hummelo.nl  

 

2. Cruijff Court 

In 2012 zijn de gesprekken omtrent het verplaatsen van het CC vervolgd. Dit heeft 

ertoe geleidt dat er een groep mensen zich vrijwillig hebben aangemeld en zich 

hebben gevormd in het CC bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks 

open en op slot doen van het CC. De planning was om dit 1 jaar te handhaven / 

totdat er een oplossing is gekomen voor het ‘verplaatsen van het CC’. Tot nu toe zijn 

de plannen omtrent het verplaatsen van het CC nog niet concreet en zullen de 

vrijwilligers de poort nog een tijd moeten open en op slot moeten doen. In 2012 zal 

de begroting worden voorgesteld voor het verplaatsen van CC aan De Woordhof. 

Helaas is er tijdens oud & nieuw door vuurwerk enkele zaken vernield in het CC, 

hierdoor is het genoodzaakt om het CC tijdens oud en nieuw te sluiten. 

 

3. Overname Hessenbad / Hessenhal door Zonnewater 

In april 2012 heeft de overname plaats gevonden en in april van datzelfde jaar heeft 

de opening van het zwembad plaatsgevonden. De werkzaamheden omtrent 

Hessenbad / Hessenhal zijn voor de Dorpsraad positief afgerond. 

 

4. Glasvezel 

Door te weinig animo is er besloten om voorlopig geen glasvezel aan te leggen in 

Hummelo. Zodra hierover meer bekend wordt gemaakt zal dit onderwerp worden 

opgepakt. 

 

 

 

 



 

  Jaarverslag 2012 Dorpsraad Hummelo 

 2 / 2 

 

 

 

 

 

5. Wandelpaden 

Er is in 2012 met diverse partijen gesproken om de wandelpaden in Hummelo nieuw 

leven in te blazen. Eventueel met behulp van subsidie. In 2013 proberen we hier 

uitvoerbare plannen voor klaar te hebben. 

 

6. Woningbouw De Woordhof 

Nadat de werkgroep wonen met de gemeente in gesprek is geweest over de invulling 

van oude-Woordhoflocatie heeft er op 8 mei een informatieavond plaatsgevonden.  

 

Helaas was er die avond weinig animo en vonden de meeste mensen het plan niet 

aanspreken. Hierdoor is er maar 1 aanmelding binnengekomen bij de gemeente 

Bronckhorst en zal het plan van de baan zijn geweest.  

 

Echter heeft de Dorpsraad Hummelo door diverse gesprekken met de gemeente erop 

aangedrongen om het plan flexibel te maken en opnieuw onder de aandacht te 

brengen. Hierdoor hebben zich 8 gegadigden gemeld en hebben 7 daarvan een 

overeenkomst met de gemeente weten te sluiten voor het kopen van een kavel voor 

een 2/1 kap woning. Deze 7 kopers hebben nu 1 jaar de tijd om hun eigen woning te 

verkopen, dan wel om de financiering rond te krijgen. De werkzaamheden van de 

werkgroep wonen zijn daarbij positief afgerond. 

 

7. Herinrichting Dorpsstraat  

In april 2012 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 

gemeente de wensen van de inwoners van Hummelo ging peilen omtrent de nieuwe 

invulling van de Dorpsstraat (eenrichting of tweerichting). Aan de hand hiervan is er 

een plan / voorstel gekomen en zal vervolgens in het raadsbesluit worden behandeld. 

In mei werd het plan gepresenteerd aan de inwoners en hieruit bleek dat de 

gemeente, provincie en politie een negatief advies hadden uitgebracht over de 

tweerichtingsvariant. De voornaamste reden was de veiligheid, verkeersdrukte en 

financiën. Hierop volgend is er voorgesteld om dit niet in te brengen in raadsbesluit 

i.v.m. matige onderbouwing en onvoldoende oog voor alternatieven. Dit is destijds 

ingewilligd. Vervolgens heeft de Dorpsraad  het Gelders Genootschap en vervolgens 

Van Pouderooijen ingeschakeld voor het schrijven van een plan. Dit plan zal in 2013 

worden aangeboden aan de gemeente Bronckhorst. Daarop volgend zal de gemeente 

Bronckhorst een besluit nemen.  

 

Dorpsraad Hummelo 

Harmjan Evers (secretaris) 

 


