
 

  Jaarverslag 2014 Dorpsraad Hummelo 

 1 / 3 

 

Bestuur Dorpsraad Hummelo 

Het bestuur van de Dorpsraad Hummelo bestond in 2014 uit de volgende leden: 

Theo Lucassen – voorzitter 

Elly Smeitink – vice-voorzitter 

Ria Tolhuisen – secretaris 

Henk Kuperij – penningmeester 

Harmjan Evers – algemeen bestuurslid 

Charles Lourens – Algemeen bestuurslid 

 

Gedurende het jaar zijn er diverse actuele punten besproken tijdens de bestuursvergaderingen van 

de Dorpsraad Hummelo. Hieronder staan puntsgewijs deze punten genoemd. 

 

Herinrichting Dorpsstraat / De Huiskamer 

Nadat de plannen van de herinrichting De Huiskamer eind vorig jaar door de gemeente Bronckhorst 

waren gepresenteerd aan de inwoners van Hummelo  heeft de Dorpsraad Hummelo intensief contact 

gehouden met de gemeente om de druk op de plannen hoog te houden, zodat het ontwerp, en de 

kostenraming snel uitgewerkt konden worden voor de subsidie aanvraag. Helaas had de gemeente 

de stukken niet tijdig gereed om de subsidie aanvraag in maart in te kunnen dienen en waren we 

hierdoor genoodzaakt om de subsidieaanvraag in september in te dienen.  

 

Financiering 

De kosten voor het ontwerp en de uitvoering van ‘de Huiskamer’ bedragen € 575.000,-. In de 

begroting van de gemeente is hiervoor € 250.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast draagt de 

provincie € 80.0000,- bij. De gemeente stelt daarnaast € 69.000,- extra uit de begroting beschikbaar. 

Het resterende bedrag komt uit de reguliere verkeersbudgetten.  

 

De Dorpsraad Hummelo heeft daarnaast een subsidie ter grootte van € 75.000,- in het kader van 

leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen bij de provincie aangevraagd. Deze subsidieaanvraag is 

op 10 september jl. ingediend en de subsidie is eind oktober door de provincie toegezegd aan het 

plan ‘De Huiskamer van Hummelo’. Hiermee kunnen we met trots zeggen dat alle inspanning van de 

stuurgroep en werkgroep, geïnitieerd door de Dorpsraad Hummelo, een vruchtbaar resultaat heeft 

behaald! 

 

Vervolg 

De gemeente zal met voorstellen komen over onder meer het straatmeubilair de keuze van de 

materialisering en het groen (bomen). Wij verwachten dat het definitieve plan binnenkort klaar is. Bij 

positief besluit van de raad met betrekking tot de financiën komen de plannen vervolgens op het 

gemeentehuis ter inzage te liggen. Zodra de aannemer en de planning bekend is, zullen alle 

belanghebbenden worden geïnformeerd over het ontwerp, de uitvoering en de planning. Naar 

verwachting starten de werkzaamheden medio 2015. 

 

Bibliotheekvoorziening 

Om de mogelijkheid voor een bibliotheekvoorziening in Hummelo actief te onderzoeken is de  

werkgroep Bibliotheekdienstverlening DHK opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Dorpsraad Hummelo, De Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel, 

de Gouden Leeuwgroep, Markenheem en de directie van basisschool De Woordhof.  

De werkgroep heeft diverse keren contact gehad met de directie van de Bibliotheek West 

Achterhoek (BWA).  BWA verzorgt de openbare bibliotheekvoorziening in opdracht van de gemeente 
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Bronckhorst. Het bezuinigingsbeleid van de gemeente heeft de bibliobus doen verdwijnen uit 

Drempt, Hummelo en Keppel: dat is uitermate betreurenswaardig. Het openbare bibliotheekwerk is 

door de gemeente Bronckhorst nu geconcentreerd in Zelhem, Hengelo en Vorden. De gemeente 

Bronckhorst draagt daarnaast bij in de organisatiekosten van de Bibliotheek West Achterhoek. 

Andere vestigingen van BWA zijn te vinden in Doesburg en Wehl en de hoofvestiging zit in het 

centrum van Doetinchem (Cultuurcluster ‘t Brewinc). 

 

De werkgroep houdt zich bezig met de vraag welke vormen van bibliotheekwerk in het sociale 

domein zouden kunnen worden georganiseerd om toch nog iets aan voorzieningen op dit gebied 

beschikbaar te krijgen. Daartoe is een uitgebreid statistisch onderzoek gedaan en hebben 

verkenningen van bibliothecaire dienstverlening  plaatsgevonden. 

 

Op 7 oktober 2014 is de eerste versie van een rapport met bevindingen en conclusies besproken in 

de kleine voorbereidingsgroep. Eind oktober vond het brede overleg met de bovengenoemde 

organisaties plaats waarbij deze rapportage van bevindingen zijn  besproken met de directie van de 

Bibliotheek West Achterhoek. De bevindingen van dit onderzoek zullen februari/maart 2015 in een 

kick-off worden gepresenteerd. 

 

Natuur & Landschap 

De werkgroep Natuur & Landschap maakt zich sterk voor het behoud van wandel- en fietspaden en 

hecht een sterke waarde aan een goede inrichting van het landschap, waarbij de invulling van groen 

in balans is.  

 

Inmiddels heeft de werkgroep een gesprek gehad met de heer graaf Van Rechteren Limpurg. Deze is 

zeer geïnteresseerd en wil graag meedenken met de ideeën die de werkgroep heeft. De heer Van 

Rechteren heeft ook zelf een beheerplan voor zijn landgoed laten opstellen. Vanuit dit plan zijn al 

diverse zaken in oude glorie hersteld. De werkgroep hoopt samen met de heer Van Rechteren te 

werken aan verbetering en verfraaiing van de omgeving van Hummelo en Enghuizen. 

 

De werkgroep is benaderd door Landschapsbeheer Gelderland om mee te werken aan een project 

van studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij willen een landschapsbiografie maken van 

het buitengebied van Hummelo en het landgoed Enghuizen. De werkgroep werkt graag mee en de 

bedoeling is, dat er zaken uit komen die door de werkgroep en een groepje vrijwilligers kunnen 

worden uitgewerkt. De graaf heeft ook hierin interesse getoond. Eind oktober heeft een eerste 

gesprek plaats gehad met de studenten.  

 

De studenten hebben vervolgens een landschapsbiografie opgesteld en afgerond  en in januari 2015 

ter hand gesteld aan de opdrachtgever Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en aan de 

werkgroep Natuur en Landschap. De werkgroep buigt zich over het idee om de Landschapsbiografie 

aan alle inwoners van Hummelo te presenteren. 

 

Enkele successen welke wij hebben behaald in 2014:  

- Realisatie beukenhaag bij OBS De Woordhof 

- Realisatie van een faunatunnel bij de Torenallee 
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Vive la France 

De Dorpsraad Hummelo is een groot voorstander van Vive la France en de activiteiten die ze 

uitvoeren. Daarom heeft de dorpsraad besloten actief bij te dragen aan het festijn en de kosten voor 

het interactieve kindertheater Music Maatje ad € 325,- voor haar rekening te nemen. 

 

Duurzame energie 

De dorpsraad is in 2014 betrokken bij een onderzoek naar de mogelijkheid van het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak van De Woordhof. Medio november vond een overleg plaats met de 

gemeente, een vertegenwoordiger van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij en De 

Woordhof. Hierin is besproken of de school in aanmerking kon komen voor zonnepanelen. De school 

staat echter niet geregistreerd als groot gebruiker en is Daarom niet interessant voor zonnepanelen. 

Daarom zal er gezocht worden naar nieuwe alternatieven, wellicht is het Hyndendael interessant 

voor zonnepalen. De mogelijkheden zullen hiervoor onderzocht worden. 

 

Glasvezel 

De gesprekken voor uitrol van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente 

Bronckhorst in 2014 heeft niet geleid tot mogelijke uitwerkbare plannen. Doordat de 

onderhandelingen tussen de Provincie en de kabelpartijen zijn afgebroken, zijn we eigenlijk weer 

terug bij af.  Dit betekend echter niet dat we bij de pakken neer gaan zitten. Daarom is er een plan in 

ontwikkeling om te bezien of de aanleg van een glasvezelnetwerk in de voormalige gemeente 

Hummelo en Keppel mogelijk is.  

 

In samenwerking met de dorpsraden Keppel-Eldrik en Drempt zal op korte termijn het plan worden 

uitgewerkt. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de gemeente Bronckhorst om zodoende gebruik te 

kunnen maken van hun reeds opgedane ervaringen in de afgelopen tijd en om de weg naar de 

Provincie open te houden. In het kort behelst het plan om, in tegenstelling tot het idee van de 

Provincie om alleen het buitengebied te bekabelen, ook de kernen in ons werkgebied erbij te 

betrekken. In de gemeente Bronckhorst zijn namelijk inmiddels alle grote kernen; Vorden. 

Steenderen, Hengelo en Zelhem al bekabeld met glasvezel. Door de achterstand welk ons gebied 

hierin heeft hebben wij toch een voordeel doordat we met het betrekken van de kernen bij de uitrol 

in het buitengebied tot een realistische opzet kunnen komen. In februari 2015 zal de gemeente 

Bronckhorst een informatie bijeenkomst houden omtrent de uitrol van glasvezel. 

 

Speelgelegenheid 

De dorpsraad probeert een speelgelegenheid te realiseren ten westen van de Keppelseweg namelijk 

tussen de Rondweg en de Zutphenseweg. Hiervoor is echter de medewerking nodig van de Provincie 

die de eigenaar is van deze grond. 

 

De werkgroep beschikt op dit moment over enkele zeer actieve en enthousiaste vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten om Hummelo nog mooier te maken. Heeft u een idee of denkt u dat u een 

bijdrage kan leveren aan de Werkgroep Natuur & Landschap en haar werkzaamheden? Neem contact 

met ons op! 

 

Dorpsraad Hummelo 

Harmjan Evers  


