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Notulen Klankbordgroep herinrichting Hummelo   16-07-2013 

Aanw.: Mieke van den Broek (vz.), Harmjan Evers (notulist), Theo Lucassen, Charles Lourens, Herbert 
Minkhorst, Ria Tolhuisen, Toos Pelgrom, Rita Langeweg, Henk ten Zijthof, Jan Klein Kranenburg, 
Martine Rexwinkel, Benno Smeitink, Henk Maalderink, Rita de van der Schueren, Nel Visscher, Hein 
Hoefsloot en Elly Smeitink (kwam later). 
Afw.: Henk Kuperij, Garrit-Jan Jolink en Frans Janssen 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Hein Hoefsloot is aanwezig namens De Woordhof. Heino is lid van de MR en zal deze vergadering  de 
plaats vervangen van Michel Radatz en De Woordhof (kinderen en ouders) vertegenwoordigen. 
 
Nel Visscher is aanwezig namens de Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel. Zij zal de 
ouderen in Hummelo e.o. vertegenwoordigen. 
 

2. Mededeling intermediaire groep 
- Onlangs is er een gesprek geweest met wethouder Seesing. Seesing heeft aangegeven niet 

actief mee te willen denken met de herinrichting van het dorp.  
- Er zijn schriftelijk vragen gesteld en daarop is gereageerd dat er geen cofinanciering 

mogelijkheden zijn. 
- Aan de hand hiervan heeft Theo een brief gestuurd naar B&W en gemeenteraad.  
- Reactie hierop was dat er een gesprek plaatsvindt met Wethouder Spekschoor op 8 augustus 

a.s. 
- Hierbij zullen enkele leden van de intermediaire groep, de dorpsraad en ondernemers 

aanwezig zijn. 
- Er heeft onlangs een kleine delegatie een bezoek gebracht aan Zieuwent. In Zieuwent heeft 

namelijk een soortgelijk traject plaatsgevonden, waarbij het centrum opnieuw is ingericht. 
De ontvangst in Zieuwent was in de eerste plaats zeer aangenaam. De bewoners en 
ondernemers hebben het traject grotendeels zelf getrokken waarbij ze zelf de aannemer en 
wegenbouwer hebben geselecteerd. Daarbij moet wel als kanttekening gezegd worden dat 
de gemeente een zeer open en constructieve houding had en Zieuwent de beschikking had 
over een groter budget. Voor meer informatie lees het bijbehorende verslag.  
 

3. Verslag vorige vergadering 
- Geen opmerkingen, daarbij is het verslag akkoord. 

 
4. Voortgang Plan Herinrichting 
- Harry van der Zijden is werkzaam als stedenbouwkundige bij Heijmans en heeft aangegeven 

mee te willen helpen bij het ontwerpen van een nieuwe herinrichting. 
- Hij heeft al een vlekkenplan gemaakt waarin staat aangeven welke functies bepaalde 

gebieden moeten krijgen. Hieronder enkele kreten welke belangrijk zijn voor het opstellen 
van een nieuwe inrichting: 

o Los laten oude gedachten / locatie 
o Zie Hummelo als realistisch zorggebied 
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o Vertrouwen en samen 
o Mantelzorg en noaberschap 
o Samen zorgen voor mensen en omgeving 
o Wat kan ik betekenen? 
o Onderhoudsarm 
o Zo min mogelijk vol bouwen 
o Niet iedereen kan 100% zijn zin krijgen 
o Wel duidelijk breekpunt aangeven 

 
- Vervolgens zijn er thema’s per gebied uitgekomen: 

 
Gebied Zuid/West:   Gebied Noord: 
- Parkachtig   - Startpunt 
- Verleiding   - Parkeren 
- Ruimtelijk   - Festiviteiten 
- Dorpsstraatachtig 

 
Gebied Oost:   Gebied Centrum: 
- Verbinden   - Ontmoeten 

- Knooppunt 
 

- Per gebied zullen er faciliteiten worden ondergebracht per gebied.  
 

- Belangrijke dilemma’s: 
Noord: 

o Parkeerplaatsen multifunctioneel 
o Markt <-> parkeerplaats 
o Speelplaats i.p.v. bosje 
o Geen milieupark 
o Muziekkoepel 

  
 Oost: 

o Drempel weg Dorpsstraat / Pennekampweg 
o Geen JOP 

 
 Centrum: 

o Kerkplein: rust, ontmoetingsplek, verblijven 
o Jeu de boules baan 

 
Deze punten zijn in diverse groepjes op brainstormwijze puntsgewijs doorgenomen en zijn de diverse 
faciliteiten per gebied toegewezen. Henk ten Zijthoff zal deze punten uitwerken in een concept plan. 
 
Zodra het concept plan gereed is zal er een info avond worden georganiseerd voor alle inwoners van 
Hummelo. Deze info avond zal op een zaterdag of zondag plaatsvinden. De datum zal nader bepaald 
worden. 
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5. Rondvraag: 

- Jan Klein Kranenburg:  Hoe kan de achterban optimaal op de hoogte worden gehouden van 
onze bezigheden? 
1. Alle inwoners zullen geïnformeerd worden 
2. Zoveel mogelijk door info avond 
3. KBG vertegenwoordig groot gedeelte van Hummelo 
4. Communicatie: - Website 
 - Contact / Bronckhorster (actie: Charles en Henk t. Z.) 
 - Partaalborden (actie: Charles en Henk t. Z.)  
 - Hyndendael en Zandewierde (actie: Rita Langeweg) 
5. Zo snel mogelijk datum info avond communiceren 
 
- Herbert Minkhorst: Rolstoelvriendelijk moet ook meegenomen worden in het plan! 
- Charles Lourens: Er zijn heel veel mooie technieken voor verkeersoplossingen d.m.v. 
sierbestrating! 
- Henk ten Zijthoff: Vive la France was groot succes! Hierbij laat Hummelo zien wat de 
mogelijkheden zijn binnen de kern qua nieuwe inrichting! Mijn complimenten! 

 
6. Einde vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering 
 

Volgende vergadering: 20 augustus 2013 


