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NIEUWSBRIEF  

De WESTELIJKE rondweg om Hummelo is in de late avond van 12 juli 2013 geopend voor doorgaand 
verkeer. Een groot deel van de Hummeloërs zat op dat moment in een schitterende ambiance op de 
parkeerplaats bij de Gouden Karper te kijken naar de mooie Franse film in het kader van Vive La 
France!   

Er wordt voor de bouwvak nog druk gewerkt aan de laatste klussen. Na de bouwvak wordt gestart met 
het laatste deel van het project: het tracé Hummelose weg in Laag-Keppel, aansluitend op de rotonde 
Hummelo-Zuid West. Aan het einde van de zomer zal het project worden afgerond. Daarmee wordt 
Hummelo een stuk veiliger. De Dorpsstraat en de Keppelseweg  worden afgewaardeerd tot 
erftoegangsweg met een verblijffunctie. Het worden dus wegen met een snelheidsbeperking tot 30 km 
per uur. Beide wegen worden door de Provincie overgedragen aan de gemeente Bronckhorst. 

Herinrichting van Hummelo 

In de periode 2012 en het vroege voorjaar van 2013 is de Dorpsraad aan de slag gegaan met een 
ontwerp voor de herinrichting van het dorp. Aan de basis staat het plan van het adviesbureau  
Pouderoijen dat een prijsvraag in Gelderland uitloofde voor een dag intensief advieswerk op locatie. 
Die prijs werd door de Dorpsraad Hummelo gewonnen.  

Nu komt het op de uitwerking aan. De Dorpsraad heeft een breed samengestelde Klankbordgroep 
ingesteld waarin ondernemers en bewoners participeren. Deze Klankbordgroep adviseert de 
Intermediaire Groep die de contacten onderhoudt met de Gemeentelijke Projectgroep.  De 
Klankbordgroep is inmiddels volop in bedrijf en de Intermediaire Groep doet er alles aan om het 
concept voor HERINRICHTINGSPLAN voor HUMMELO aan het einde van de maand augustus klaar 
te hebben voor een presentatie aan de inwoners van Hummelo.   

Heeft u suggesties of ideeën: u kunt deze kwijt aan de personen die deel uitmaken van de 
Klankbordgroep. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om van gedachten te wisselen tijdens 
de inloopbijeenkomst voor de presentatie van het plan door de Dorpsraad. De datum daarvoor zal nog 
worden vastgesteld, maar die zal liggen tussen eind augustus en begin september.  

Samenstelling Klankbordgroep 

De KLANKBORDGROEP is breed samengesteld en vertegenwoordigt het dorp Hummelo. De 
samenstelling van deze groep is als volgt:  

Onafhankelijk voorzitter : Mieke van de Broek (RQIM) uit Laag Keppel 
Notulist:   : Harmjan Evers 
   
Namens de ondernemers Martine Rexwinkel      

  Elisabeth de van der Schueren       
  Frans Janssen 

Namens de aanwonenden Toos Pelgrom       
    Jan Klein Kranenburg        
    Garrit Jan Jolink       

namens de kerk  Benno Smeitink 
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Namens zorg/ouderen/welzijn  Rita Langeweg 
     Nel Visscher (voorz. SWDH&K)  
 
OBS de Woordhof  Michel Radatz (dir) 
    Elly Smeitink (MR) 

Onafhankelijke leden  Henk Maalderink      
    Herbert Minkhorst      
    Ria Tolhuisen 
 

Samenstelling Intermediaire Groep 

Om de communicatielijnen tussen de gemeente en de Hummelse bevolking kort, simpel en snel te 
houden is ervoor gekozen om te communiceren via een Intermediair Groep. Deze groep heeft het 
initiatief voor het opstellen van een herinrichtingsplan naar zich toe getrokken en zorgt op haar beurt 
weer voor communicatie, afstemming en overleg met de Klankbordgroep. Dit laatste gebeurt via een 
maandelijks overleg. De samenstelling van de Intermediair groep is: 

Charles Lourens         
 Henk Kuperij          
 Theo Lucassen 

Toegevoegd: Henk ten Zijthoff        
      

Het schrijfwerk voor het concept HERINRICHTINGSPLAN  op basis van de bijeenkomsten van de 
Klankbordgroep en de Intermediaire  Groep wordt gedaan door Henk ten Zijthoff die daarvoor is 
toegevoegd aan de Intermediaire Groep.  

Aan het einde van de zomer verwachten het plan zover te hebben dat we deze aan de inwoners van 
Hummelo kunnen laten zien. Mocht u vragen, ideeën of bepaalde wensen hebben, schroom dan niet 
om één van de leden van de Klankbordgroep in te seinen. Bijdragen die kunnen leiden tot een nog 
beter plan zijn natuurlijk altijd welkom!  


