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‘Mensen verbinden om doelen te bereiken!’

Algemene Ledenvergadering 

12 maart 2012

WELKOM

Op onze
Programma

• Opening door voorzitter Theo Lucassen
• Vaststellen agenda
• Mededelingen en ingekomen stukken
• Notulen ALV DDHK d.d. 14 maart 2011
• Jaarverslag 2011 door de secretaris
• Exploitatierekening 2011
• Verslag kascommissie
• Benoeming nieuw kascommissielid
• Begroting 2012 v/d penningmeester
• Bestuursverkiezing
• Kansen voor de Dorpsraad door Jan Otten (gemeente 
Bronckhorst)

PAUZE
• Presentatie werkgroepen
• Rondvraag en sluiting

Opening door voorzitter

Theo Lucassen

Vaststellen agenda



14-3-2012

2

Mededelingen 
en

Ingekomen stukken

Notulen ALV DDHK 

14 maart 2011

Jaarverslag 2011

Secretaris

Exploitatierekening 2011

Penningmeester
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Jaarrekening 2011

Penningmeester

Verslag kascommissie

Josée Postmaa en  Henri Heijting

benoeming nieuw kascommissielid

Henri Heijting en ………………

Begroting 2012

Penningmeester

Bestuursverkiezing

Tijdelijk bestuur herkiesbaar:

Theo Lucassen - Voorzitter
Harmjan Evers - Secretaris
Henk Kuperij - Penningmeester
Charles Lourens - algemeen bestuurslid
Joke Knake - algemeen bestuurslid
Ria Tolhuisen - algemeen bestuurslid*

Volgt na benoeming bestuur: Huishoudelijk reglement + rooster van aftreden

* = nieuw kandidaat voor bestuur
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‘Kansen voor de Dorpsraad’

door

Jan Otten
(Gemeente Bronckhorst) 

PAUZE

Presentatie werkgroepen

- Herinrichting dorp Henk Kuperij
- Wonen in Hummelo Harmjan Evers
- Veiligheid Theo Lucassen
- Voorzieningen en cultuur Theo Lucassen
- Bedrijvigheid Charles Lourens
- Natuur en landschap Joke Knake
- Glasvezel Jan Klein Kranenburg

Herinrichting dorp 
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DRIE HOOFDTHEMA’S

1. Herinrichting Dorpsstraat en 
Keppelseweg

2. Bereikbaarheid van het dorp

3. Realisering van een pleinfunctie

VOORTGANG RONDWEG

nov 2011 : Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 

vast

jan 2012     : Bestemmingsplan is onherroepelijk

27-03-12 : overleg provincie over mogelijkheden

open houden Zutphenseweg

2012        : Aankoop benodigde grond

2012 : Uitwerking plan

2012 : Aanvragen vergunningen

2013 : Uitvoering nieuwe tracé

Afwaarderen wegen

Dorpsstraat / Keppelseweg 30 km zone

maar hoe?

zo        of zo
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Bereikbaarheid dorp

Strijd tegen voornemen éénrichtingsweg

Hummeloseweg te Laag Keppel

Resultaat: éénrichtingsweg is van de baan

Strijd tegen voornemen afsluiten Zutphenseweg

status: overleg met provincie (27 maart 2012)

Pleinfunctie 

Rol dorpsraad

• Meedenken over de wijze waarop de 
Dorpsstraat en de Keppelseweg een 
andere functie gaan krijgen

• Wie?
– aanwonenden

– bedrijven

– kerk

– overige belangstellenden 

Wonen in Hummelo 



14-3-2012

7

Situatie in Hummelo 

- 25 te koop in Hummelo
- 2 te huur in Hummelo
- Gemiddelde koopprijs +/- € 400.000,- k.k.

Bron: funda.nl

Oude Woordhof locatie

Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Oud plan:
- Rijwoningen
- 2^1 kap woningen
- Senioren woningen

Bron: ruimtelijkeplannen.nl



14-3-2012

8

Nieuw plan:

2 vrijstaande 
woningen

6 rijwoningen

Nog in te 
vullen

Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Nieuw plan:

Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Nieuwbouw plan 

- Rijwoningen gebouwd in CPO verband

- Vrijstaande woningen uitgifte vrije kavels

Randvoorwaarden 

- Verleende vergunningen en 
beeldkwaliteitsplan zijn leidend

- Voorbeeld:
- Hoogte van de dakgoot en nok
- Uitstraling van de woning
- etc
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En nu verder? 

- Gemeente Bronckhorst zal een 
informatiebijeenkomst houden medio april 2012

- Inschrijven belangstellenden
- Kopers rijwoningen moeten samen anticiperen in 
CPO (gezamenlijk contract)

- Kopers vrije kavel hebben de vrije hand, mits 
voldaan wordt aan beeldkwaliteit en geldende 
vergunningen

Veiligheid 

Fysieke veiligheid 

• Verkeer nu in de dorpsstraten
• Veilige oversteek bij de rondweg
• Trottoirs veilig voor wandelaar en rolstoeler  
• Landbouwverkeer uit de kern
• Schoolkinderen
• Weppel > uw mening?
• Buitengebied en verlichting fietspad 
Sliekstraat

Sociale veiligheid 

• Het gevoel van …..
• Wijkagent 
• Sociale controle
• Noaberschap
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Voorzieningen en cultuur 

Voorzieningen
‘Hummelo heeft voor een dorp met 1.600 inwoners een relatief 

goed voorzieningen niveau’

Commerciële voorzieningen    
Supermarkt
Bakker
Kapper
Horeca
Recreatie
Pinautomaat
Benzinepomp
Openbaar vervoer  Bus

Werken aan behoud en verbetering

Niet Commerciële voorzieningen
School
Sporthal   H-Keppel
Zwembad H-Keppel
Cruyffcourt
Dorpshuis  nieuw
Hyndendael
Kerk

Voorzieningen

Wensen
• Fietscross baantje
• Speeltuintje op het oude Woordhof terrein 
• Jongerenplek
• Jeu de boules baan ouderen
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Cultuur

• Zorgt voor gemeenschapszin en betrokkenheid

• Is het smeermiddel in de gemeenschap

• Binding met de Dorpsraad > Raad van Overleg

‘Zorgen voor behoud van de tradities en 
verenigingen in Hummelo’

Bedrijvigheid 

Stand van zaken

- 40 bedrijven in Hummelo ingeschreven bij KvK!

Herkenbare clusters van bedrijven zijn:
- de agrarische bedrijven
- het midden- en kleinbedrijf
- de zorgaanbieders

Doelstelling

- Passende bedrijvigheid binnen de kern is van groot 
belang voor de leefbaarheid van Hummelo

- Denk hierbij aan behoud van werkgelegenheid, 
verenigingsleven, toerisme, activiteiten enz.
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Dorpsraad en bedrijven

• Behouden en ontwikkelen
• Bereikbaarheid
• Bedrijvigheid buitengebied
• Gebruik eigen middenstand
• Een goed woon-service gebied realiseren
• Toerisme en recreatie uitbreiden

Ontwikkelingen

• Rondweg
• Vergrijzing
• Individualisering

Ontwikkelingen zijn kansen en geen bedreigingen!

Dorpsraad Hummelo zal anticiperen als sparringspartner en bindingspartner.

En nu verder?

- Belangrijk om samen doelstellingen te bepalen 
voor de komende jaren en deze plannen 
regelmatig evalueren en eventueel bijstellen.

- Dit heeft alleen kracht met een actieve 
ondernemersvereniging en het structureel 
organiseren van ondernemers overleg.

Natuur en landschap 
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Huidige situatie

- Hummelo heeft natuur en landschap om trots op 
te zijn!

- Veel mooie locaties welke momenteel nog te 
weinig onder de aandacht zijn

- Achterstallig onderhoud van wandel- en fietspaden
- Er zijn nog subsidies, waar nu niks mee gebeurt

Belangrijke items

• De Weppel

• Natuurlandschappen

• Landgoederen, cultuur en agrarische buitengebied

• De toekomst van onze natuur en ons landschap

Plan van aanpak
• Instandhouding 

• Onderhouden 

• Aanpassing

• Aanboren van middelen

• Mobiliseren van belangstellende vrijwilligers

• Uitbreiding

• Bestemmingswijziging

• In gesprek blijven met overheid en grondeigenaren

Glasvezel
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Glasvezel: waarom?

• Bepaalde adressen hebben nog niets!

• Snelle ontwikkelingen: méér bandbreedte nodig

“Koperdraad is het poephok van de 21e eeuw”

• Klaar voor de toekomst

• Offensief tegen én reactie op:
– Krimp: regio aantrekkelijk houden 
voor gezinnen, zzp’ers en bedrijven

– Vergrijzing: idem + zorg / onderwijs 
vraagt ook steeds hogere bandbreedte

Glasvezel: waarom “zij wel en wij niet”

• Velswijk, Keijenborg: succesvol;

• Meeliften op grotere kernen (Zelhem/Hengelo);

• Afhankelijk van marktpartij;

• Dorpsraad Hummelo krachten gebundeld met 
Keppel/Eldrik en Drempt

Glasvezel: reactie marktpartij(*)

• Redenen:

– Hummelo is erg klein: zeer duur qua aanleg; 

– Past niet qua planning. 2012 zit al vol

(*) uit e-mail d.d. 26 januari 2012

“(…) geen concrete plannen om een initiatief in 
Hummelo te starten (…)”

“Wij zeggen geen nee, maar het wordt lastig. Op 
het moment dat Doesburg gaat lopen, dan gaan 
we zeker kijken naar Hummelo. Doesburg staat 
gepland in 2013”
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Glasvezel: bestuurlijke aandacht

• Convenant Achterhoek 2020

• Pilot Breedband: Provincie > Gemeente

• 1.500 aansluitingen in Bronckhorst/Berkelland

• Bij selectie pilotgebied: “Backbone”-gedachte

• Pilot = verkenning haalbaarheid (≠ aanleg!)

Glasvezel: wat doet Dorpsraad?

• Contact houden met marktpartij;

• Ontwikkelingen gemeente pro-actief
volgen:
– Selectie pilotgebied

– Uitvoering haalbaarheidsonderzoek

• Zie www.dorpsraad-hummelo.nl
�… werkgroepen

�… glasvezel

Rondvraag
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Sluiting

Bedankt voor uw komst!

Bezoek onze vernieuwde website:
www.dorpsraad-hummelo.nl

Cruyff Court: uniek geschenk!

aanleiding

- ontmantelen door gemeente
- zonder zekerheid
- financiën

Cruyff Court: uniek geschenk!
oorzaak

- overlast aanwonenden
- niet bagatelliseren , serieus nemen
- oplossingen werken niet 
- handhaven is een probleem

gevolg

- geen zekerheid voor behoud
- enige sportmogelijkheid verdwijnt
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oplossing ? !

- eerst een alternatieve plek 

- tussentijds afsluitmogelijkheid (20.00-8.00 u.)

- beheerder

- financiële dekking (sponsoring)

- eigen arbeid gemeenschap

Cruyff Court: uniek geschenk!


