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Notulen Klankbordgroep herinrichting Hummelo   18-06-2013 

Aanw.: Mieke van den Broek (vz.), Harmjan Evers (notulist), Theo Lucassen, Charles Lourens, Henk 

Kuperij, Herbert Minkhorst, Ria Tolhuisen, Garrit-Jan Jolink, Toos Pelgrom, Rita Langeweg, Frans 

Janssen, Henk ten Zijthoff, Jan Klein Kranenburg, Martine Rexwinkel, Benno Smeitink, Henk 

Maalderink en Rita de van der Schueren 

Afw.: Nel Visscher en vertegenwoordiger van de Woordhof. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Mededeling intermediaire groep 

- Herbert Minkhorst trekt zich terug als lid van de intermediare groep en zal zitting nemen in 

de klankbordgroep.  

- Henk ten Zijthoff zal zitting nemen in de intermediaire groep. 

 

3. Verslag overleg gemeente Bronckhorst 

- Er heeft een overleg plaatsgevonden met de intermediaire groep wethouder Paul Seesing en 

Coen Beijer. 

- Er is subsidie beschikbaar voor de herinrichting van in totaal € 250.000,- 

- De kosten die worden gemaakt t.b.v. het proces zullen worden vergoed door de gemeente. 

- Voorwaarde: het plan dient bij oplevering van de rondweg gereed te zijn. 

- Wilbert de Hoog is als projectleider van de provincie zo nodig beschikbaar om in de maand 

juni/juli mee te denken met de herinrichting. 

- VKK zal tevens benaderd worden om mee te denken met de herinrichting 

- De intermediaire groep zal daarnaast lobbyen om meer financiële middelen los te krijgen. 

 

4. Visieontwikkeling + kernwaarde 

Tijdens de vergadering zijn er diverse kernwaardes genoemd, welke belangrijk zijn voor de 

herinrichting, deze zijn samengevat naar 11  thema’s.  Vervolgens zijn alle opmerkingen op de kaart 

van Hummelo geplakt, opgedeeld in Centrum, Noord, Zuid/West en Oost.  De 11 thema’s: 

 Thema:   Aantal keren genoemd:  

1. Historie/cultuur  6x 

2. Ondernemerschap  10x 

3. Leefbaarheid   13x 

4. Groen    7x 

5. Bereikbaarheid (toerisme) 12x 

6. Veiligheid   9x 

7. Spelen    10x 

8. Innovatie   12x 

9. Samenhang   1x 

10. Hart/samen   10x 

11. Verenigingen   2x 
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5. Post-it opmerkingen 

De volgende opmerkingen zijn gemaakt en opgedeeld per gebied:  

 

Gebied Zuid/West: 

- Ondernemers in beeld brengen (verwijzingsborden, etc) 

- Brede trottoirs voor toegankelijkheid (wandelwagen, rolcontainers, 

rolstoelgangers, etc.) 

- Ingang Hummelo aantrekkelijker ‘Je kunt niet om Hummelo heen’ 

- Bomenlaan, meer groen (voorbeeld Zeddam) 

- Plan Pouderoyen doortrekken naar Keppelseweg 

- Voor iedereen Hummelo bereikbaar maken (ondernemers, bewoners, 

toeristen , etc.) 

- Speeltoestellen / speelmogelijkheden (bijv. jeu de boules) 

- JOP: Jongeren ontmoetingsplek 

 

Gebied Noord:  

- Crossbaan 

- Zichtbaarheid (ondernemers) 

- Uitrit Veldhof (nieuwe inrichting uitrit Veldhof) 

- Ontwerp groen door Oudolf 

- Reconstructie parkeerplaats FF naar Steef 

- Parkeren in Dorpsstraat 

- Muziekkoepel 

- Speeltoestel (speelplekken voor Hummelo Noord) 

- Weekmarkt 

- TOP (Toeristisch Overstap Punt) 

- Plein met terrasfunctie 

 

Gebied Oost:  

- Aansluiting Pennekampweg – Dorpsstraat (moet veiliger) 

- ‘Je kunt niet om Hummelo heen’ (slogan voor Hummelo) 

- Ondernemers in beeld 

- Parkeerplaatsen 

- Bushalte in dorp 

- Herstel wegdek Dorpsstraat 

- Dorpsstraat geen racebaan, geen drempels en geen bloembakken 

 

Gebied Centrum: 

- Weekmarkt 

- Jeu de boules (achter de kerk) 

- Wifi 

- Meer ondernemers, liefst unieke bedrijven 

- Plan Pouderoyen doortrekken naar Keppelseweg 

- Pleisterplaats jeugd 

- Rustplaatsen + banken 

- Groen 
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- Erf muurtje om kerk afbreken en bij het plein trekken 

- Elektrisch oplaadpunt fiets en auto 

- Parkeerplaatsen 

- Evenementen en concerten dorpsplein + pomp 

- Fiets vriendelijk 

- Winkels in oude panden 

- Plein zicht Enghuizen 

- Open ruimte Keppelseweg / Dorpsstraat 

- Muziekkoepel (als vorige) 

- Schoonheid / rustig straatbeeld, charme 

- Beatrixlaan doortrekken, langs Wissel 

- Speeltoestellen (tafeltennis, jeu de boules) 

- Plein voor de kerk bij de weg voegen 

 

De komende maand zal er over bovengenoemde punten nagedacht moeten worden en vervolgens 

concrete keuzes gemaakt moeten worden. Van abstract naar concreet plan! 

 

6. Rondvraag 

Gebied tussen de rondweg en Hummelo valt buiten de herinrichting? 

Ja, dit valt buiten de herinrichting. De gemeente is al bezig met de invulling van dit gebied. 

 

Komen de beperkingen ook nog aan bod? 

Ja, de randvoorwaaden komen nog aan de orde, maar deze mogen ook al op de mail gezet worden. 

 

7. Einde vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering 

 

Volgende vergadering: 16 juli 2013 


