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Notulen Klankbordgroep herinrichting Hummelo   27-05-2013 

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 Zijthof, Jan Klein Kranenburg, Martine Rexwinkel, Benno Smeitink en Henk 
Maalderink. 
Afw.: Elisabeth de van der Schueren, Nel Visscher en vertegenwoordiger van de Woordhof. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Voorstellen klankbordgroep 
 

Onderstaande leden zijn gevraagd en bereid gevonden zitting te nemen in de klankbordgroep: 
 
Mieke van den Broek (vz.) 
Jarenlang ervaring als interim bestuurder van diverse bedrijven en organisaties o.a. Dorpsraad 
Drempt Hummelo en Keppel. Mieke zal de klankbordgroep leiden in de rol van voorzitter. 
 
Harmjan Evers (notulist) 
Enkele jaren actief voor de Dorpsraad Hummelo in het bestuur als secretaris, voorheen actief 
werkgroeplid voor de Dorpsraad Drempt Hummelo en Keppel. Harmjan zal de notulen verzorgen 
voor de diverse vergaderingen. 
 
Henk Kuperij 
Geboren en getogen in Hummelo. Op dit moment bestuurslid van de Dorpsraad Hummelo als 
penningmeester. Henk zit namens de Dorpsraad in de klankbordgroep en neemt zitting in de 
klankbordgroep als ervaren bestuurder en vertegenwoordigd alle inwoners van Hummelo. 
 
Frans Janssen 
Eigenaar van de Spar en tevens aanwonende van de Dorpsstraat. Vertegenwoordigd naast de 
ondernemers aan de Dorpsstraat ook een deel van de aanwonende van de Dorpsstraat. 
 
Benno Smeitink 
Zit in de kerkraad van de NH Kerk in Hummelo. Zal zijn achterban bijpraten middels de gangbare 
overlegstructuren van de kerk. Vertegenwoordigd op deze wijze de kerkelijke gemeente. 
 
Rita Langeweg 
Heeft 16 jaar werkervaring opgedaan bij zorgverlener Zandewierde. Hierdoor hebben we een 
zorgspecialist in de klankbordgroep met oog voor mindervalide en toegankelijkheid. Rita zal zich hard 
maken voor deze groep. 
  
Martine Rexwinkel 
Is eigenaar van FF naar Steef en wonende aan de Dorpsstraat. Vertegenwoordigd naast de 
ondernemers aan de Dorpsstraat ook een deel van de aanwonende van de Dorpsstraat. 
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Toos Pelgrom 
Zeer actief als vrijwilligster voor diverse organisaties speciaal gericht op ouderen. Tevens 
aanwonende aan de Keppelseweg. Vertgenwoordigd ouderen een deel van de aanwonende van de 
Keppelseweg. 
 
Henk Maalderink 
Woont 36 jaar in Hummelo en zeer actief als bestuurder van diverse verenigingen. Tevens politiek 
actief. Henk heeft hierdoor zeer veel bestuurlijke ervaring en zal deze inzetten om te komen tot een 
goed en kwalitatief  hoogwaardig resultaat. 
 
Garrit-Jan Jolink 
Is eigenaar van Bouwbedrijf Jolink en tevens wonende aan de Dorpsstraat. Garrit-Jan is praktisch 
ingesteld. Vertegenwoordigd naast de ondernemers aan de Dorpsstraat ook een deel van de 
aanwonende van de Dorpsstraat. 
 
Ria Tolhuisen 
Op dit moment bestuurslid van de Dorpsraad Hummelo. Ria heeft ervaring opgedaan met het proces 
omtrent het Cruijff Court in Hummelo. Hierdoor ervaring opgedaan met het samen brengen van 
mensen en te komen tot praktische oplossingen.  Ria vertegenwoordig alle inwoners van Hummelo. 
 
Henk ten Zijthoff 
Woont 38 jaar aan de Dorpsstraat in Hummelo en heeft al diverse verandering aan deze weg 
meegemaakt. Henk heeft ervaring als bestuurder van de bibliotheek West Achterhoek en heeft het 
Dorpsplan van Hummelo geschreven. Henk zal naast de vertegenwoordiging  van een gedeelte van 
de Dorpsstraat ook het plan schrijven. 
 
Jan Klein Kranenburg 
Woont sinds enkele jaren aan de Keppelseweg in Hummelo en is actief werkgroeplid van de 
Dorpsraad. Jan is werkzaam bij Rijkswaterstaat Leefomgeving en weet hoe de lijnen lopen binnen de 
overheid. Jan vertegenwoordigd een gedeelte van de aanwonende en de  spelende kinderen aan de 
Keppelseweg. 
 

3. Spelregels 
Om het proces in goede banen te laten leiden zijn er enkele spelregels opgesteld: 

- Gemeenschappelijk belang voorop stellen 
- Optreden namens achterban 
- Binnen kaders gemeente Bronckhorst 
- Uiterlijk 1 september 2013 ligt er een plan dat breed wordt gedragen 

 
Hoe bereiken we onze achterban zo optimaal mogelijk: 

- Middels een nieuwsbrief (huis aan huis verspreid en beschikbaar bij de Spar) 
- Via de website: www.dorpsraadhummelo.nl 
- Eventueel via de weekkrant Contact 
- Bespreken met vrienden, buren en belangstellenden 
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4. Taken en doel KBG en intermediair (IMR) 

De klankbordgroep herinrichting Hummelo is tot stand gekomen omdat de aanleg van de rondweg 
aanleiding geeft om na te denken over de herinrichting van de Dorpsstraat en Keppelseweg.  De 
provincie zal de wegen overdragen naar de gemeente en dit geeft tevens de mogelijkheid om de 
wegen en openbaar terrein in te richten voor een nieuwe gebruik functie. De gemeente heeft 
aangegeven over minimale financiële middelen te beschikken voor de herinrichting. De Dorpsraad 
Hummelo heeft vervolgens het initiatief genomen om een klankbordgroep op te richten om na te 
denken over een goede herinrichting. Dit voorstel zal middels enkele actieve vergadersessies 
gevormd worden in een plan. Dit plan zal vervolgens in september van dit jaar worden overhandigd 
aan de gemeente.  Er is getracht om de groep  te vormen  met een evenwichtig vertegenwoordiging 
van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Hummelo. 
 
De intermediaire groep bestaat uit (bestuurs)leden van de Dorpsraad Hummelo en is aanspreekpunt 
voor gemeente.  
 
Samenstelling : Theo Lucassen, Herbert Minkhorst, Charles  Lourens  en Henk Kuperij 
 
De intermeidiare groep heeft de volgende taken: 

- KBG helder, objectief en eenduidig  informeren over – voor hun – relevante zaken 
- standpunten, ervaringen en ideeën van de KBG verwerken in een herinrichtingsplan 
- organiseren bijeenkomst van de KBG 

 
5. Hoe gaan we werken 

De diverse vergadersessies zullen als doel hebben om van een abstract niveau naar een concreet 
plan te komen. Daarbij zullen de volgende vragen beantwoord moeten worden: 
 

1. Hoe ziet het leven eruit in 2030? 
2. Welke trends in de samenleving vind je belangrijk in het dorp? 
3. Wat heeft het dorp nu nodig? 
4. Wat moet er veranderen als je alleen zou mogen beslissen? 
5. Wat mag er niet gebeuren? 
6. Welke andere betekenis zou je kunnen geven aan de herinrichting? 
7. Als er over 10 jaar een gedenkplaat word geplaats, wat staat er persoonlijk over jou op? 

 
Enkele antwoorden en ideeën over de herinrichting tijdens de vergadering: 
 
 “De nieuwe herinrichting moet de leefbaarheid vergroten en samen uitgevoerd worden. Belangrijk is 
om er gezamenlijk dingen te organiseren voor jong en oud. Daarbij mag er meer groen gerealiseerd 
worden.” 
 
 “Hummelo moet goed bereikbaar zijn voor toeristen en aantrekkelijk blijven.” 
 
 “Het moet een uitnodigend dorp zijn, waarbij de voorzieningen moeten blijven en goed toegankelijk 
moeten zijn.” 
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 “Om leegloop te voorkomen en de jongeren vast te houden of aan te trekken dient de nieuwe 
situatie aantrekkelijk te zijn voor zowel jong als oud. Tevens dient er gelet te worden op de 
toegankelijkheid voor mindervalide en rolstoelgangers.” 
 
 “Door de vergrijzing moet Hummelo een levensloopbestendig dorp worden.” 
 
 “We moeten gebruik maken van de bestaande middelen en het historisch erfgoed van Hummelo” 
 
 “De Keppelseweg moet een uitnodigende uitstraling krijgen en de herinrichting moet Hummelo 
onderscheidend maken.” 
 
 “Het is belangrijk dat er gezamenlijk dingen georganiseerd kunnen worden, waarbij het ontmoeten 
van mensen centraal moet staan.” 
 
De leden van de klankbordgroep zullen bovengenoemde vragen beantwoorden en dit bespreken bij 
het volgende overleg. Deze vragen kunnen worden beantwoord via de Dorpsraad Hummelo: 
dorpsraadhummelo@gmail.com 
 
De intermediaire groep zal contact opnemen met de gemeente Bronckhorst over haar rol en inbreng 
in dit proces. 
 

6. Perspectief en data 
27 mei  KBG  “route” bepalen 
6 juni IMR 
18 juni KBG  visie op Hummelo 
2 juli IMR 
16 juli KBG  inventariseren 
6 aug IMR 
20 aug KBG  keuzes maken 
5 sept KBG  concept plan vaststellen 
 

7. Rondvraag 
Wat is de rol van de gemeente en hoe zal er gecommuniceerd worden? 
Antw.:  De intermediaire groep zal contact opnemen met de gemeente Bronckhorst over haar rol  en 
inbreng in dit proces. 
 

8. Einde vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering 

 
 


