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ALV Dorpsraad Hummelo 2012 
 
Notulen 12 maart 2012, 20.00 uur, Locatie: FF naar Steef 
 
Aanwezig: bestuur + leden 

1. Opening door voorzitter Theo Lucassen 

2. Vaststellen agenda 
Geen opmerking, daardoor agenda vastgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Notulen ALV DDHK  d.d. 14 maart 2011 
Geen opmerkingen en het verslag is daarbij goedgekeurd en aangenomen. 

5. Jaarverslag 2011 door de secretaris 
Het jaarverslag is toegelicht door Harmjan Evers. Geen opmerkingen en het jaarverslag is daarbij 
goedgekeurd en aangenomen. 

6. Exploitatierekening 2011 en begroting 2012 van de penningmeester 
De exploitatierekening 2011 en de begroting van 2012 is toegelicht door Henk Kuperij. Geen opmerkingen 
en de exploitatierekening en begroting is daarbij goedgekeurd. 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Henri Heijting en Jose Postema hebben de kas gecontroleerd en 
goedgekeurd. 

8. Benoeming nieuw kascommissielid 
Henri Heijting zal de kascommissie verlaten en Toos Pelgrom heeft zich aangemeld als nieuw 
kascommissielid. De kas van 2012 zal gecontroleerd worden door Jose Postema en Toos Pelgrom. 

9. Bestuursverkiezing 
Het zittende tijdelijke bestuur stelt zich kandidaat inclusief Ria Tolhuisen. Geen opmerkingen en daarbij is 
het bestuur aangenomen. 

10. Functie v.d. Dorpsraad door Jan Otten 
Jan Otten, contactfunctionaris van de gemeente Bronckhorst, verteld dat de Dorpsraad een schakel is 
tussen de inwoners en de gemeente. Daarbij is het van belang om gemeenschappelijke zaken op te pakken 
via de Dorpsraad en individuele zaken direct met de gemeente op te pakken. De gemeente stelt ieder jaar 
een budget van € 3.000,- beschikbaar voor kleinschalige activiteiten per kern. Daarbij zal het komende jaar 
het TBB beleid door de gemeente Bronckhorst worden uitgewerkt en daarbij kunnen we de input van de 
inwoners goed gebruiken. Overlegmomenten met de gemeente en dorpsraad: 2x per jaar DBO overleg en 
1x in de 2 jaar B&W bezoek.  

11. Thema/presentatie werkgroepen 
Iedere werkgroep heeft een korte toelichting gegeven op de actuele werkzaamheden: 
 - Herinrichting dorp 
 - Wonen in Hummelo 
 - Veiligheid 
 - Voorzieningen en cultuur 
 - Bedrijvigheid 
 - Natuur en landschap 
 
 
 

 
 DORPSRAAD 

   H U M M E L O 



 2/2 

12. Rondvraag 
Jose Postema: De dorpsraad laat te weinig van zich horen en laat weinig tot geen procesgang zien. Dit mag 
beter geuit worden in de vorm van publicaties, nieuwsbrieven en website. Dit ligt zeker bij ons onder de 
aandacht. Zeker na de splitsing zal er in het nieuw e jaar hier meer aandacht voor komen. 
Henk Greven: Is het mogelijk dat er een andere invulling komt op het oude-Woordhoflocatie. Nee, de 
gemeente is eigendom van de grond en heeft besloten  dat er uitsluitend woningbouw wordt 
gerealiseerd of niets.  
Jose Postema: Er is in Hummelo zoveel te koop en te huur. Waarom moet er op het oud-Woordhoflocatie 
gebouwd worden? Dit is de enige inbreidingslocatie in Hummelo waar nog gebouwd kan worden. 
Indien er nu niet gebouwd gaat worden, dan is de ka ns groot dat er de komende 10 jaar geen 
ontwikkelingen op het gebied van woningbouw zal pla atsvinden. Hierdoor creëer je geen nieuwe 
mogelijkheden en stagneert de doorstroom. Hierdoor kan de leegloop van Hummelo in een 
stroomversnelling komen. 

13. Afsluiting door voorzitter Theo Lucassen 
 

 


