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Dorpsvisie in het kort 

Vanuit Plaatselijk Belang Bruchterveld en 

Plaatselijk Belang Ebbenbroek is de 

Commissie Dorpsvisie ontstaan.  Om de 

leefbaarheid in het dorp zo optimaal 

mogelijk te maken en om vanuit een 

heldere toekomstvisie voor het dorp de 

juiste keuzes te kunnen maken, zijn we 

hier mee gestart. Uit diverse enquêtes en 

de Waardewijzer in 2013 over wat we 

belangrijk vinden voor ons dorp, zijn 

verschillende aandachtsgebieden naar 

voren gekomen, waar we als werkgroepen  

Dorpsvisie mee aan de slag willen. We 

willen de bewoners zoveel mogelijk op de 

hoogte houden van de vorderingen van de 

verschillende werkgroepen. In deze 

nieuwsbrief is in het kort de stand van 

zaken m.b.t. alle werkgroepen  

samengevat.  

 

 

Werkgroep Wonen en Zorg 

Deze werkgroep bestaat uit de volgende 

leden: Ria Briene, Albert Jan Altena, Joke 

Muis, Alien Potgieter, Jan Spijkers, Gerda 

Withaar, Mark Sandink, Greetje 

Ravenhorst, Henriette Reinders, Esther 

Lamberink, Bert Veurink (secretaris) en 

Edwin Huisken (voorzitter) 

De afgelopen tijd heeft deze werkgroep 

een aanzet gedaan om het Noaberschap in 

Ebbenbroek/Bruchterveld vorm te gaan 

geven.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natuurlijk gebeurt er al heel veel in het 

omzien naar elkaar, maar het doel van de 

werkgroep is om dit zo te coördineren dat 

een ieder die behoefte heeft aan hulp van 

anderen dit ook krijgt, om vraag en 

aanbod bij elkaar te brengen. Er is een 

peiling gedaan naar de belangstelling en 

vele enthousiaste mensen hebben 

spontaan gereageerd en willen graag 

meedoen aan dit initiatief. Ook degenen 

die wel wat ondersteuning kunnen 

gebruiken, hebben positief gereageerd op 

dit initiatief. In de komende tijd zal het 

opzetten van het Noaberschap verder 

handen en voeten krijgen. 

Ook zijn er gesprekken gestart met 

inwoners van jong tot oud om te 

inventariseren waar de behoefte ligt. 

Maar ook met diverse instanties om de 

diverse mogelijkheden te onderzoeken. 

Dit traject zal nog wat tijd vragen, maar de 

verwachting is dat er zeker mooie 

resultaten behaald kunnen worden.  

 
 

 
 



                             
 
 
Werkgroep  Leefbaarheid en 
Promotie 
Deze werkgroep bestaat uit de volgende 

leden: Barry Meulenkamp (voorzitter), 

Marjan Altena (notulist), Aafke Hugen, 

Chris Nijdam, Frederike Oosterink, Mirjam 

Ribberink en Benno Veltink. 

Er wordt  binnenkort gestart met een 

eigen Facebookpagina om de inwoners 

van Ebbenbroek/Bruchterveld te 

informeren. Om het dorp goed op de kaart 

te zetten wordt er een flyer gemaakt voor 

makelaars e.d., maar ook voor nieuwe 

inwoners wordt er een informatiefolder 

gemaakt. Hoog op de agenda staat de 

verbetering van het mobiele netwerk, 

praktisch de hele kern  van Bruchterveld 

heeft geen bereik bij geen enkele 

provider. 

 
 
 
Werkgroep Buitengebied, 
Landbouw en Veiligheid  
De werkgroep Buitengebied, Landbouw  

en Veiligheid, houdt zich bezig met de 

veiligheid op het platteland en alle andere 

zaken die spelen bij Agro ondernemers   

en hun omwonenden. De werkgroep 

bestaat uit Gerrit Meier (voorzitter), Leen 

Mourits, Astrid Veltink, Willem Greidanus, 

Martin Lamberink en Chantal Farjon 

(notulist). Wij proberen een lange termijn 

visie op te stellen voor de Dorpsvisie en op 

korte termijn enkele urgente zaken op te 

pakken in samenwerking met de beide 

Plaatselijke Belangen. Hierbij moet u 

denken aan verkeersveiligheid, Whatsapp 

Alert promotie, asbestsanering, duurzame 

energie en rood voor rood. Op 9 

november vond er onder grote 

belangstelling een informatiebijeenkomst  

 

 

plaats in de Heujmansbelt over 

asbestsanering, rood voor rood en 

duurzame energie.  Binnenkort worden er 

Whatsapp preventieborden geplaatst in 

Bruchterveld en Ebbenbroek met als doel  

het aantal (schuur)inbraken te 

verminderen. U kunt zich nog aanmelden 

voor de Bruchterveld Alert via 

112hardenberg/hardenbergalert. Op dit 

moment heeft de Bruchterveld Alert al 

125 deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Werkgroep Ondernemen 

Leden van deze werkgroep zijn: Freek van 

Laar, Deborah Smulders (notulist), Ardi 

Klokkers (voorzitter), Ellen Alfring, Henry 

Hutten, Jasper Otter, Christiaan Kuiper, 

Jan Dokter en Hilde Baarslag. Email: 

ondernemersbruchterveld@gmail.com  

Tijdens de inventarisatie van 

ondernemers werd de werkgroep verrast 

door het grote aantal ondernemers dat in 

Bruchterveld en Ebbenbroek gevestigd is. 

De werkgroep heeft besloten om in het 

voorjaar van 2017 een bijeenkomst te 

organiseren voor ondernemers uit 

Bruchterveld en Ebbenbroek om te 

inventariseren waar de behoeften en 

wensen van deze ondernemers liggen. De 

ondernemers krijgen vervolgens een 

nieuwsbrief thuis gestuurd waarin ze op 

de hoogte worden gehouden van de 

activiteiten van de werkgroep.  

 


