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Beste inwoner van Hummelo, 
 
Afgelopen jaar was een bewogen jaar en ook de Dorpsraad Hummelo heeft niet stil 
gezeten. Middels deze brief willen wij u op de hoogte houden over de actuele thema’s 
in Hummelo. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Herinrichting dorp 
In het voorjaar van dit jaar is de provincie gestart met de aanleg van de rondweg en net voor 
de zomervakantie reden de eerste auto’s er overheen. Begin oktober was er de officiële 
opening. Wat ons nu rest is een dorp waar geen doorgaand verkeer meer doorheen komt. 
Het is er rustiger en verkeersveiliger geworden.  
 
Om er voor te waken dat het dorp dood bloedt, is dit jaar vrij uitvoerig nagedacht over hoe 
het dorp er in de toekomst moet uitzien. Nu de rondweg is aangelegd is de Dorpstraat en de 
Keppelseweg door de provincie overgedragen aan de gemeente Bronckhorst. De wegen 
worden afgewaardeerd tot 30 km wegen. Dit betekent dat de gemeente maatregelen moet 
nemen om de snelheid van het verkeer te verminderen. In principe is hiervoor een budget 
beschikbaar, maar dit is bij lange na niet toereikend om het dorp een kwalitatieve impuls te 
geven. Juist dit laatste is een wens van de dorpsraad. 
 
Voor de dorpsraad was dit het moment om zelf het initiatief naar zich toe te trekken. In mei 
van dit jaar is er gestart met een zeer intensief traject waarin de klankbordgroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en aanwonenden,  
samen met de dorpsraad een herinrichtingsplan voor de Dorpsstraat en de Keppelseweg op 
te stellen. 
 
Het concept herinrichtingsplan is op 5 september jl. aan de inwoners van Hummelo 
gepresenteerd middels een inloopavond bij FF naar Steef. Ruim 100 inwoners hebben de 
moeite genomen om de plannen in te zien. In zijn algemeenheid waren de reacties positief. 
Een enkeling had vraagtekens bij de (financiële) haalbaarheid van het plan en een aantal 
inwoners hadden moeite met de geplande bomen nabij hun woning. Rekening houden met 
de opmerkingen van die avond is het herinrichtingsplan Hummelo, “de huiskamer van 
Hummelo, Je kunt er niet omheen” bij de officiële opening van de rondweg aangeboden aan 
wethouder Paul Seesing van de gemeente Bronckhorst en gedeputeerde Conny Bieze van 
de provincie. Het herinrichtingsplan is te lezen op de website van de dorpsraad 
(www.dorpsraad-hummelo.nl). 
 
Van de gemeente hebben we vernomen dat zij momenteel bezig zijn om een gedeelte van 
het plan verder uit te werken. Het gaat hierbij om ‘deelgebied 2 Centrum: De huiskamer van 
Hummelo’. Dit is het gebied rondom de kerk tot en met de parkeerplaats bij FF naar Steef. 
Begin 2014 verwacht de gemeente de plannen verder uitgewerkt te hebben en zal het aan 
de dorpsraad en de klankbordgroep van Hummelo worden voorgelegd. Aan de hand hiervan 
zal er een subsidie bij de provincie worden aangevraagd. Tevens worden er overige partijen 
gezocht om een financiële bijdrage te leveren. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte 
houden. 
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Speelruimteplan 
Op het najaarsoverleg tussen gemeente en dorpsraden van  29 oktober jl. is de dorpsraad 
geïnformeerd over het speelruimteplan 2013 - 2033. Doordat het aantal kinderen gestaag 
afneemt in de gemeente Bronckhorst, zijn er op den duur minder speelplekken nodig. Ook in 
Hummelo daalt het aantal kinderen, maar het aantal speelplaatsen blijft gelijk. We hebben nu 
twee speelplekken en dat blijft voorlopig zo. Op de website van de gemeente kunt u het 
gehele plan inzien.  
 
Cruyff Court 
De dorpsraad heeft het beheer van de poort van het veldje overgedragen aan een 
werkgroep. Deze werkgroep heeft een sleutelgroep samengesteld die uit vrijwilligers bestaat. 
De vrijwilligers dragen er zorg voor de poort ‘s avonds op de afgesproken tijd gesloten wordt 
en ‘s morgens ook weer wordt geopend. 
 
Dit heeft een groot deel van de overlast weggenomen. Maar dat neemt niet weg dat er nog 
enkele aandachtspunten zijn, zoals het oplossen van het lawaai dat het hekwerk tijdens 
voetballen veroorzaakt. 
 
Over hoe nu verder o.a. met het voortbestaan van het poortbeheer? Daar dit eigenlijk een 
tijdelijke oplossing is zal ook de werkgroep hierover in contact treden met de gemeente 
Bronckhorst. De werkgroep is een groot voorstander van een goede communicatie voor alle 
partijen en is dan ook altijd aanspreekbaar. 
  
Bibliotheekvoorziening 
De bibliobus in ons dorp is door onze gemeente Bronckhorst wegbezuinigd wat de inwoners 
nog steeds erg betreuren. De dorpsraad heeft samen met de Stichting Welzijn Hummelo-
Keppel-Drempt overleg gehad om een eventuele leesvoorziening weer te realiseren. Tevens 
heeft er overleg plaatsgevonden met de directie van obs De Woordhof en daar is inmiddels 
een functionaris aangesteld die op school het lezen speciaal gaat begeleiden. Dit zal in de 
eerste helft van 2014 plaatsvinden en wellicht zal dan bekeken worden of de tweede helft 
van dat jaar voor andere doelgroepen e.e.a. kan worden gerealiseerd. De dorpsraad heeft 
een bibliotheekvoorziening hoog in haar vaandel staan voor al haar inwoners jong en oud. 
Het schoolgebouw zou wellicht een hele geschikte accommodatie zijn. 
 
Natuur & Landschap 
De werkgroep Natuur & Landschap bestaat al enige tijd, maar is recent echt aan de slag 
gegaan. Nu de rondweg gereed is zal de werkgroep bekijken hoe het terrein tussen de 
school en de rondweg ingericht kan worden. De werkgroep wil haar wensen inbrengen bij de 
provincie. Daar is inmiddels informatie opgevraagd over de exacte plannen met betrekking 
tot de landschappelijke inpassing van de rondweg. 
 
Naast de school zou de werkgroep graag een wadi (waterafvoer door infiltratie) realiseren 
met de bijbehorende vegetatie en wellicht een kikkerpoel. 
In het huidige plan zal nabij de school een beukenhaag worden geplant. Voor het plaatsen 
en het onderhoud ervan zoekt de werkgroep samenwerking met de schooldirectie/-bestuur, 
hetgeen is afgesproken door de voorzitter van de dorpsraad en de directeur van de 
Woordhof. De kosten van de haag zijn voor rekening van de gemeente. 
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De leden van de werkgroep zijn ter plaatse gaan kijken en hebben ook  het Doesburgse pad 
gevolgd. Dit wil de Werkgroep markeren als wandelpad en vooral glooiender laten verlopen 
daar waar het pad eindigt.  
 
Het terrein tussen de Groeneweg en de Rondweg is ook bekeken. In overleg met de diverse 
betrokkenen zou de werkgroep dit gebied graag op een bepaalde manier beplanten of er een 
speelplek aanleggen. Aan deze kant van de Keppelseweg is immers geen enkele speelplek 
aanwezig. Gesprekken met de eigenaar van de grond, de heer graaf Van Regteren Limpurg, 
zijn daarvoor eerst nodig. 
 
In het Dorpsplan staat ook dat aandacht gevraagd wordt voor De Weppel. Met name de 
aanplant van groen en het eventueel plaatsen van een hekwerk. De werkgroep gaat bekijken 
of en hoe aan dit verzoek voldaan kan worden. 
 
Er is contact geweest met de gemeente Bronckhorst om te overleggen in hoeverre de 
plannen uitvoerbaar zijn. De gemeente levert informatie aan om de werkgroep in staat te 
stellen haar plannen te realiseren. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op maandag 10 maart 2014 zal de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Hummelo 
worden georganiseerd. U ontvangt t.z.t een uitnodiging hiervan. Zet deze datum alvast in uw 
agenda. 
 
De Dorpsraad Hummelo wenst iedereen een voorspoedig 2014! 
 
Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Hummelo 

 

 

Denkt u aan de contributie? 
De contributie is slechts € 5,- per jaar. 
U kunt het overmaken op: 
 rek. nr. 1195.24.139 o.v.v. uw naam + adres 
 


