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Notulen Klankbordgroep herinrichting Hummelo   20-08-2013 

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

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Voorafgaande aan de vergadering is er een foto van de KBG gemaakt voor een artikel in Contact. In 
dit artikel zal er kenbaar gemaakt worden dat het concept plan gereed is en er een info avond zal 
plaatsvinden, waar het plan ter inzage zal liggen en nader toegelicht zal worden.  
 

2. Mededeling intermediaire groep 
- 8 augustus jl. is er een gesprek geweest met wethouder Spekschoor. 
- Spekschoor is op dit moment tevens loco burgemeester, aangezien Burgemeester Aalderink 

is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. een medische ingreep.  De dorpsraad zal een bericht 
versturen waarin we Burgemeester Aalderink beterschap wensen. 

- De volgende onderwerpen zijn er besproken met wethouder Spekschoor: 
o Woningbouw Woordhof 
o Herinrichting Hummelo (samen met enkele ondernemers aan de Dorpsstraat) 

- Tijdens dit overleg is de onvrede uitgesproken over de houding van de gemeente omtrent de 
samenwerking naar een plan voor de herinrichting van Hummelo.  

- Tevens is namens de ondernemers de zorg uitgesproken over de zichtbaarheid van de 
bedrijven na de realisatie van de rondweg. De gemeente hanteert namelijk een strikt 
reclame beleid waarin creativiteit in reclame uitingen geen ruimte heeft. Daarnaast is de 
enige mogelijkheid om reclame op de rotonde te maken, via de Rotondespecialist, welk 
exorbitant hoge bedragen hanteert voor het plaatsen van reclame borden.  

- Tevens is er de vraag neergelegd of algemene bewegwijzering van bijvoorbeeld alle 
(openbare) voorzieningen in Hummelo mogelijk is.  

- Wethouder Spekschoor heeft aangeven om het beleid nader te raadplegen en bij voldoende 
animo het beleid welllicht te herzien op dit punt.  Daarnaast zal hij in overleg treden met 
wethouder Seesing over de samenwerking met de IG/KBG te verbeteren, dan wel te komen 
tot een werkbaar plan voor de herinrichting van Hummelo. 

- Wethouder Spekschoor heeft aangeven dat er al wel een plan/raming naar de provincie is 
gestuurd met het verzoek subsidie te verstrekken voor de herinrichting. Spekschoor heeft 
aangegeven z.s.m. door te geven wat inhoud van deze aanvraag inhield. 

- Over het algemeen was het een vruchtbaar overleg waarin de pijnpunten goed kenbaar zijn 
gemaakt. Wethouder Spekschoor heeft teven aangegeven hier actief mee aan de slag te 
gaan. 

- Hierop volgend zal de Dorpsraad Hummelo samen met de ondernemers een brief sturen om 
het reclamebeleid, inclusief de algemene bewegwijzering, nogmaals aan te kaarten. Waarin 
wordt aangegeven dat Hummelo, na de aanleg van de rondweg, in een uitzonderlijke situatie 
is terechtgekomen en een herziening van het beleid op zijn plaats zal zijn.  Henk ten Zijthoff 
zal een concept brief opstellen. 
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3. Verslag vorige vergadering 
- Geen opmerkingen, daarbij is het verslag akkoord. 

 
4. Voortgang Plan Herinrichting 
- De volgende opmerkingen zijn er op het concept plan gegeven: 
- Is het woord Tableau het goede woord om de diverse gebieden aan te geven? 
- Moeten de herinrichting als 4 ‘tableaus’ benoemd worden? Is het wellicht verstandiger om 

het als 1 gebied/tableau te kenmerken? 
- Het afbreken van het muurtje voor de kerk moet niet een doel op zich zijn, maar een breder 

doel dragen, namelijk het bijdragen aan een plein met ontmoetingsfunctie. 
- Graag benoemen dat een zebrapad bij de school/Hyndendael zeer wenselijk is voor de 

veiligheid. 
- De bereikbaarheid en zichtbaarheid van de bedrijven/ondernemers extra benoemen. 
- Samenvatting is niet beschreven als samenvatting, maar fungeert meer een aanleiding. 

Samenvatting anders benoemen? 
- De verwijzing van het plan Pouderoyen beter benoemen, met eventuele toevoeging van de 

visualisaties van plan Pouderoyen. 
- In het plan staat geen prioritering genoemd, is dit de bedoeling? 
- Wellicht een idee om het plan als één groot vlek te kenmerken waarin de diverse 

eigenschappen een eigen kleur hebben en de diverse USP aangegeven zijn. 
- Wellicht kunnen de ondernemers zwaarder meewegen in het plan en de zorg over de 

reclame uitingen explicieter benoemd worden. 
- Beide zorginstellingen staan benoemd in het plan, maar blijft Zandewierde in Hummelo? 
- In hoeverre is de aansluiting van de Van Heeckerenweg – Beatrixlaan een gedragen wens? 
- In het plan zal de financieringsmogelijkheden en fondswerving (stapelen van subsidies) nader 

beschreven moeten worden. Daarbij is het wellicht een idee om een fondswerver aan te 
trekken (wellicht vrij te maken bij een andere gemeente?).  

- Herbert Minkhorst heeft diverse opmerkingen en zal zijn opmerkingen aan Henk ten Zijthoff 
schriftelijk overhandigen. 

- De punten van Nel Visscher zijn in besproken en in bezit van Henk ten Zijthoff. 
- Henk ten Zijthoff zal alle opmerkingen nader bekijken en indien mogelijk doorvoeren in het 

plan.  
- Tijdens het bespreken van het plan is er één controverse punt benoemd: de indeling van de 

herinrichting in 4 tableaus. De uiteindelijke uitwerking van dit punt volgt z.s.m. 
- De prioriteit van het plan moet zijn dat de schade aan de wegen hersteld moeten worden 

een noodzaak is.  Tevens dienen de bedrijven bereikbaar te blijven tijdens de transitie 
periode en kan er voor gekozen worden om het reclamebeleid voor bedrijven tijdelijk te 
gedogen.  

 
- Inloopavond: 5 september 2013 van 18.00 – 21.00 uur 
- locatie: De ruimte 
- Elly Smeitink zal een draaiboek en antwoordformulieren opstellen met een lijst van mensen 

die aanwezig zijn voor toelichting van het plan. 
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5. Rondvraag: 
- Henk ten Zijthoff: Als iemand een ander/beter woord weet voor Tableau, graag melden! 
- Theo Lucassen: Mochten er nog mensen zijn  met mooie foto, graag opsturen! 
- Theo Lucassen: Het plan zal op 2 oktober 2013 tijdens de opening van de rondweg 
overhandigd moeten worden aan de gemeente en provincie, deze zal op ludieke wijze 
gepresenteerd mogen worden. Mocht iemand nog leuke/ludieke ideeën weten, graag 
melden! 
Herbert Minkhorst: Komt er een beamer tijdens de inloopavond voor het showen van foto’s? 
ja, er zal een beamer komen. 

              Jan Klein Kranenburg: Zal voor foto’s zorgen voor in het Plan 
6. Einde vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering 
 
Aangezien het conceptplan in grote lijnen gereed is, was dit het laatste KBG overleg. De laatste 
voorbereidingen zullen gaan naar de uitwerkingen van het plan en de voorbereidingen voor de info 
avond. De voorzitter wil iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit plan en de prettige 
onderlinge samenwerking. Hierbij laten we zien dat de inwoners, ondernemers en verenigingen in 
Hummelo in een zeer korte tijd een gezamenlijke doelstelling kunnen verwezenlijken door echt naar 
elkaar te luisteren en te komen tot een plan waar we allemaal trots op mogen zijn! 
 

ALLEN BEDANKT!! 


