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Beste inwoner van Hummelo, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad Hummelo. Middels deze brief willen wij 
u informeren over de actuele thema’s die spelen in Hummelo of waar de Dorpsraad 
zich mee bezig houdt. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Cruyff Court 
Al geruime tijd houdt de werkgroep Cruyff Court, geïnitieerd en geleid door de Dorpsraad, 
zich bezig met het behoud, dan wel verplaatsen van het Cruyff Court. Er zijn vele vrijwilligers 
bezig om dagelijks de poort van het Cruyff Court 's morgens te openen en 's avonds te 
sluiten. Tevens ruimen zij, bij voorkeur samen met de nog aanwezige jeugd, eventuele 
rommel op. Zo blijft het veld netjes. 
Dit alles gebeurt om de overlast die 's avonds werd ervaren door omwonenden zoveel 
mogelijk te beperken. Men weet nu dat vanaf 20.00 uur het veld niet meer toegankelijk is en 
men rustig van de avonden kan genieten. Uit een enquête is gebleken, dat deze manier van 
werken goed bevalt.  
Recent is een overleg gehouden samen met een deel van de jeugd die gebruik maakt van 
het veld. De jongeren hebben goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun opmerkingen 
en wensen t.a.v. het veld te uiten. De wensen worden met de gemeente besproken. 
Afgesproken is dat de jongeren het veld zoveel mogelijk opruimen en ook anderen 
aanspreken op hun gedrag. 
 
Verplaatsing van het veld lijkt erg moeilijk te worden, omdat een andere plek moeilijk te 
vinden is. Bovendien is het een erg kostbare zaak. Daarnaast moet het veld ook elders geen 
overlast opleveren. Als het veld op de huidige plek blijft liggen, dan moeten vrijwilligers de 
poort blijven beheren.  De Dorpsraad heeft een beheerovereenkomst met de gemeente 
Bronckhorst gesloten. Deze eindigt tegen de bouwvak 2013. Tegen die tijd wordt overlegd 
hoe aan het beheer verder inhoud kan worden gegeven. De Dorpsraad is erg blij met de 
inzet van al die mensen, zodat de jeugd van Hummelo kan blijven genieten van deze 
prachtige  speelgelegenheid. Hopelijk kunnen de jeugd en Hummelo op de vrijwilligers 
blijven rekenen. Als u ook wilt helpen kunt u zich melden via dorpsraadhummelo@gmail.com 
  
Vive la France in Hummelo 
Op 4 april heeft de organisatie van Vive la France in Hummelo bij FF naar Steef een 
toelichting gegeven op de plannen voor dit evenement, dat is gepland op 11 t/m 14 juli. Het 
is de bedoeling dat niet alleen inwoners van Hummelo, maar ook met name toeristen worden 
getrokken om te laten zien dat Hummelo de moeite waard is om te bezoeken. De rondweg 
zou immers het aantal bezoekers aan ons dorp kunnen verminderen. Tevens kan het de 
saamhorigheid in het dorp vergroten.  
 
Vive la France wordt vooral gehouden op de Dorpsstraat en Keppelseweg. Aanwonenden, 
verenigingen, de middenstand etc. waren voor de bijeenkomst uitgenodigd. Ook een 
vertegenwoordiger van de Dorpsraad was aanwezig. De avond is bijzonder goed bezocht en 
men was over het algemeen erg enthousiast. Diverse mensen hebben zich aangemeld om te 
helpen, ook de vertegenwoordiger van de Dorpsraad.  
De Dorpsraad is er tenslotte vooral om de leefbaarheid in Hummelo te behouden dan wel te 
verbeteren. Als de plannen definitief zijn ingevuld zal er natuurlijk door de organisatoren 
grote bekendheid aan worden gegeven. 
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Koningslinde 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van onze prins Willem Alexander tot koning op 30 april 
aanstaande heeft de gemeente Bronckhorst haar dorpen en kernen een koningslinde 
aangeboden. Het is een goed gebruik om bij Koninklijke hoogtepunten een 
herdenkingsboom te planten. 
De Dorpsraad en de Oranjeverenigingen is gevraagd dit samen te organiseren. Ook in ons 
mooie dorp Hummelo zal dan ook een koningslinde geplant worden. Samen met de 
schoolkinderen van obs De Woordhof  en enkele bewoners van het verzorgingshuis 
Hyndendael zal dit planten plaatsvinden in een groenstrookje bij de parkeerplaats bij de 
school. Het planten van de koningslinde en het plaatsen van een plaquette zal zijn op:      
 
Donderdag 25 april  van 11.15 - 11.45 uur  
  
Op 30 april zal bij de opening van de Zeskamp in de Greffellinkallee om 11.00 uur mevrouw 
Steffens, wethouder van de gemeente Bronckhorst, en ook mede namens de 
Oranjevereniging “ Hummelo en Oranje ‘  de koningslinde symbolisch overhandigen aan de 
Dorpsraad Hummelo.  
  
We willen hierbij alle inwoners van Hummelo uitnodigen om aanwezig te zijn bij beide  
feestelijke activiteiten!  
 
Bibliotheek  
De gemeente Bronckhorst heeft de bibliobus in Hummelo per 1 januari 2013 opgeheven. De 
reden hiervoor was dat deze voorziening te duur was en er bezuinigd moest worden en 
daarom het contract met Biblioservice Gelderland  niet meer verlengd is. Ruim voor deze 
opzegging heeft de Dorpsraad Hummelo aan de raad deze beslissing aangevochten en haar 
zorgen kenbaar gemaakt echter zonder resultaat. De inwoners  van Hummelo, jong en oud, 
zijn erg ontevreden dat er geen goede bibliotheekvoorziening (bibliobus) meer is. Dit geldt 
ook voor de dorpen rondom Hummelo die destijds deel uitmaakte  van de oude gemeente 
Hummelo en Keppel. 
 
Samen met de Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel is de Dorpsraad Hummelo in 
overleg getreden met de directie van de Basisbibliotheek West Achterhoek (BWA) om te 
onderzoeken of er mogelijkheden  zijn om toch weer een goede bibliotheekvoorziening terug 
te krijgen. Ook de mogelijkheid om vrijwilligers voor deze voorziening in te zetten wordt 
nadrukkelijk meegenomen, echter zal er nog wel veel water door onze mooie Oude IJssel 
stromen voordat het zo ver is! 
 
Bijdrage fietsknooppunten 
In de begroting 2013 hebben we een gemeentelijk subsidie opgenomen voor kleinschalige 
activiteiten. Per jaar kan de Dorpsraad hiervoor maximaal € 3.000 bij de gemeente 
Bronckhorst aanvragen. 
Momenteel lopen er geen knooppuntenroutes door de kernen van Achter Drempt, Hoog 
Keppel en Hummelo. Voor Toeristisch Platform Drempt Hummelo en Keppel, VVV 
Bronckhorst en de Dorpsraad Hummelo was dit aanleiding om initiatief te nemen gericht op 
het aanpassen van deze toeristische fietsroutes. Hiermee streven wij er naar de toerist door 
deze kernen te laten fietsen. Wij zijn van mening dat economisch gezien dit kansen biedt 
voor onze ondernemers. Het zijn overigens niet alleen de ‘toeristische ‘ ondernemers die  
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hiervan gaan profiteren, maar ook onze inwoners. De leefbaarheid wordt zeker gediend, 
alleen al doordat dorpshuizen, kerken met tentoonstellingen etc. ook kunnen inspelen op 
meer mensen langs hun deuren.  
Dorpsraad Hummelo heeft dit initiatief financieel ondersteund middels een bijdrage van € 
1.000,00. Hiervoor vragen wij bij de gemeente een subsidie aan in het kader van de 
kleinschalige activiteiten. 
 
Herinrichting dorp 
De provincie is onlangs gestart met de aanleg van de rondweg. Als alles volgens plan 
verloopt is die nieuwe weg rond de zomervakantie klaar. Wat dan rest is een dorp waar geen 
doorgaand verkeer meer doorheen komt. Voor de voetgangers, fietsers en de aanwonenden 
van de Dorpsstraat en de Keppelseweg zal het een stuk veiliger worden. Aangezien de 
Dorpsstraat en de Keppelseweg na de aanleg van de rondweg tot een 30 km weg wordt 
gemaakt, bestaan er kansen om de herinrichting van deze wegen aan te pakken. De 
Dorpsraad Hummelo heeft het initiatief genomen om een professioneel plan te bedenken en 
heeft Van Pouderoyen ingeschakeld voor een mogelijk voorstel. De eerste voorstellen zijn 
inmiddels gepresenteerd en positief ontvangen. Deze voorstellen zijn een prima 
uitgangspositie voor het vervolgen van de plannen om in Hummelo een nieuw en leefbare 
inrichting te realiseren. Daarom is er een projectgroep in het leven geroepen. De 
projectorganisatie bestaat uit een projectgroep, een intermediair en een klankbordgroep. De 
projectgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente aangevuld met enkele externe 
deskundigen. De intermediair vormt de schakel tussen de gemeentelijke projectgroep en de 
klankbordgroep, en wordt gevormd door Herbert Minkhorst, Henk Kuperij en Charles 
Lourens. De klankbordgroep is een groep van ongeveer 15 inwoners van Hummelo. Het zijn 
aanwonenden van de Dorpsstraat en de Keppelseweg, enkele ondernemers, een 
vertegenwoordiger van de kerk, de school en de zorginstellingen alsmede enkele 
onafhankelijk inwoners van ons dorp. Middels de klankbordgroep worden aanwonenden en 
ondernemers direct betrokken bij de plannen. De klankbordgroep zal advies uitbrengen aan 
de projectgroep en zal voor draagvlak moeten zorgen binnen de “Hummelse” bevolking. 
Onder het motto “we moeten het ijzer smeden als het heet is” wordt er grote druk bij de 
gemeente en de provincie uitgeoefend om het proces in gang te houden. De Dorpsraad wil 
uiterlijk 15 september 2013 de plannen gereed hebben. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Hummelo 


