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Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Informatie uitwisseling met gemeente Hardenberg en overig betrokkenen.
In oktober is fractielid van de CU, Hr Erik van de Grampel, als gast aanwezig geweest bij de
bestuursvergadering van PB. Op deze manier kan op persoonlijke wijze informatie over en
weer uitgewisseld worden.
In november is er een gezamenlijke bestuursvergadering met PB Ebbenbroek geweest.
Er is vooral gesproken over de gezamenlijke activiteiten en het verder uitwerken van de
dorpsvisie.
Dorpsvisie.
Om de leefbaarheid voor alle inwoners te behouden in kleinere kernen is een hele opgave.
Door de jaren heen zijn gezinnen kleiner geworden, zijn er meer ouderen en is er een gebrek
aan betaalbare woningen voor starters. Dit zet het voortbestaan van de voorzieningen in ons
dorp onderdruk.
Gelukkig hebben wij met elkaar deze bedreiging weten om te buigen tot een kans. Via het
opstellen van een dorpsvisie hebben we elkaar geïnspireerd tot succesvolle initiatieven die
de leefbaarheid in Bruchterveld en Ebbenbroek bevorderen. De beide Plaatselijke Belangen
sturen gezamenlijk via een stuurgroep vier actieve werkgroepen aan, die al vele mooie
activiteiten hebben ontwikkeld.
Zowel de samenwerking tussen de Plaatselijke Belangen als het werken met de
werkgroepen is ons erg goed bevallen en willen we continueren. Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan de dorpsvisie. Woensdag 21 februari 2018 om 20.00 uur, in de
Heujmansbelt, zal de dorpsvisie aan alle inwoners worden gepresenteerd. Hopelijk
enthousiasmeert dit nog meer inwoners om deel te nemen in een werkgroep. We moeten het
natuurlijk samen doen!
Reconstructie Broekdijk vanaf de kruising Holtropstraat tot aan de voormalige Herv.
Kerk.
De gemeente heeft in overleg met PB een conceptplan gemaakt en dit is gepresenteerd in
het dorpshuis aan de aanwonenden en aan de werkgroep Buitengebied en Veiligheid.
Er was veel belangstelling voor deze informatie. Plm. 48 personen waren aanwezig. Het plan
zal nu verder uitgewerkt worden en er zal getracht worden mede m.b.v. subsidies dit te
realiseren. Als bestuur hopen wij dat het in 2019 gerealiseerd gaat worden.
Noaberschap Bruchterveld-Ebbenbroek.
Vooral voor de kleine maar acute probleemsituaties kan er een beroep op het Noaberschap
gedaan worden, bijv. voor even boodschappen doen, kinderen van school halen, kleine
technische klusjes, lamp vervangen of even iets in de tuin doen. Een wandelingetje maken of
koffie drinken bij iemand die eenzaam is, of … het gaat om alledaagse dingen die de
mensen zelf door omstandigheden even niet kunnen.
Indien u een hulpvraag hebt kunt u bellen naar 06-27130333. Van maandag t/m zaterdag,
tussen 9.00-18.00 uur.
“Een betere wereld, begin bij jezelf!”
Milieu, klimaat, duurzaam; allemaal termen waar we de laatste tijd steeds meer mee te
maken krijgen. Ook ons mooie dorp ontkomt er niet aan. De gemeente heeft behoorlijk
ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid; in 2023, 20 % groene energie.

De provincie heeft samen met Stimuland, Agro NRG en het Energiefonds Overijssel
“Boeren met zon” opgezet. ‘Boeren met zon’ biedt agrarische ondernemers in Overijssel de
mogelijkheid zonnepanelen aan te schaffen zonder eigen investering en zonder banklening.
Stimuland regelt alles, Agro NRG levert de installatie en het onderhoud en het Energiefonds
Overijssel financiert Boeren met zon. Zo wordt de bedrijfsvoering energie neutraal. Na 10
jaar is de agrariër via deze huurkoopconstructie volledig eigenaar van de installatie. Meer
informatie kunt u vinden op www.boerenmetzon.nl. Er zijn ook andere instanties (bv
Campina), die een dergelijke huurkoopconstructie aanbieden. Soms ook in combinatie met
het verwijderen van asbest (bv Kingspan).
Ook voor niet agrarische ondernemers zijn er mooie projecten die bijdragen aan een
duurzame wereld. Op de website www.netwerkduurzamedorpen.nl staan mooie voorbeelden
van lopende projecten. Ook kun je er zien wat omliggende dorpen al hebben gerealiseerd.
De glasbak is verplaatst van de Hoopsteeweg naar de parkeerplaats van de voetbal.
Lijkwagenvereniging De Laatste Eer van Bruchterveld houdt haar ledenvergadering op 30
januari 2018, 20.00 uur in De Heujmansbelt. Er zal o.a. gesproken worden over de toekomst
en voortzetting van deze vereniging. Momenteel is er geen voltallig bestuur meer.
De leden zijn bij deze van harte uitgenodigd. (Er zal geen afzonderlijke uitnodiging meer
volgen)
De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bruchterveld zal 17 april 2018
plaatsvinden. Het is nog niet gelukt om de vacante plaats van voorzitter op te vullen.
Ledengeld zal in januari weer automatisch worden afgeschreven van uw bankrekening, of
persoonlijk bij u worden opgehaald
Verkeersveiligheid en verkeer.
Rondom uw woning, een school of een bedrijf wilt u natuurlijk een veilige verkeerssituatie en
voldoende parkeergelegenheid. Voor welke onderwerpen u wel of niet bij de gemeente
terecht kunt, leest in onderstaande veelgestelde vragen.
https://www.hardenberg.nl/inwoners/inwoners-vervolg/parkeren-en-verkeer/veelgesteldevragen.html#c22043.
De dorps-kerstboom staat weer met haar lichtjes te schijnen, op haar aloude plek, op de Tsplitsing bij de Geert Arendsweg.
Paasvuur zal plaatsvinden op 1e Paasdag, 1 april 2018.
De Wingerd zal de catering verzorgen. Grote Beverborg stelt weer haar land beschikbaar,
Raymond Grote Beverborg verzorgt de algemene dienstverlening. De 4 zaterdagen eraan
voorafgaand kan er snoeihout gestort worden. De uitnodiging zal ruim van te voren verspreid
worden
Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze
website www.broekernieuws.nl. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen
van de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen
naar het adres: redactie@broekernieuws.nl.
Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan
kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 5,00 p/jr,
per woonadres).

Het bestuur van PB Bruchterveld
wenst u allen
fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling toe.

