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Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Deze nieuwsbrief wordt ook digitaal verspreid onder de fractieleden van alle politieke partijen
van de gemeente Hardenberg, zij willen graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in
ons dorp. Het Samen Doen Team Zuid (Bergentheim e.o.) en de wijkagent zullen deze
nieuwsbrief ook ontvangen.
ALV 2018.
Deze is onder grote belangstelling bezocht. De 4 werkgroepen dorpsvisie hielden een korte
presentatie over hun voortgang en doelstellingen. I.v.m. toenemende kosten (o.a. aanschaf
en onderhoud AED, bospad verwezenlijken en onderhouden en ontwikkelingen dorpsvisie)
heeft PB het voorstel gedaan om het jaarlijks ledengeld te verhogen van €5,00 naar €7,50
m.i.v. 2019. Middels stemming zijn de leden akkoord gegaan.
Lijkwagenvereniging De Laatste Eer; er is een ledenvergadering geweest in januari 2018. De
belangstelling hiervoor was groot. N.a.v. deze vergadering is er een werkgroep
samengesteld die het e.e.a. gaat oppakken. Binnenkort informeren zij de leden hierover.
Paasvuur.
Het paasvuur heeft afgelopen jaar plaatsgevonden op landbouwgrond van fam Grote
Beverborg, aan de Kuilenweg. Onze dank hiervoor. Helaas is er ook overig afval dan
snoeiafval gestort. Dit moest afgevoerd worden door PB. Mede door het natte en slechte
weer zijn er extra kosten gemaakt om het paasvuur brandende te krijgen. De Wingerd heeft
de catering verzorgd. De opkomst was weer groot.
Dodenherdenking.
De dodenherdenking m.m.v. Excelsior en CBS de Wiekslag, spreker Jan Bakker op 4 mei
vond plaats onder grote belangstelling.
Herinrichting Broekdijk.
De gemeente heeft in overleg met PB een conceptplan gemaakt over de herinrichting van de
Broekdijk binnen de kom.
Als bestuur hopen wij dat het in 2019 gerealiseerd gaat worden.
De gemeente heeft in de raadsvergadering van 17-04-2018 groen licht gegeven voor dit
initiatief. De komende periode zal dit verdere uitwerking krijgen.
Broeklanden zuid.
PB Bruchterveld is samen met de omliggende PB’s en de buurtbus in gesprek hierover met
de gemeente. 10 april hebben we een schriftelijke reactie verzonden, n.a.v. deze reactie is er
op 21 juni een bijeenkomst in het gemeentehuis geweest waarbij de visie toegelicht mocht
worden.

Woningbouw in Bruchterveld
Ook de Kuilen III is onder de aandacht gebracht i.v.m. de slechte kwaliteit grond.
Dorpsvisie PB Bruchterveld/Ebbenbroek
Vanaf eind 2015 is Bruchterveld/Ebbenbroek gestart met het ontwikkelen van een dorpsvisie.

21 februari 2018 heeft onder grote belangstelling de presentatie van de Dorpsvisie
Bruchterveld-Ebbenbroek plaatsgevonden. Er waren maar liefst 200 personen aanwezig,
waaronder ook veel gemeenteraadsleden, de wethouder J. Janssen en andere
belangstellenden. Gymvereniging “Damas” heeft een spetterend optreden gegeven en mocht
de slogan van de dorpsvisie openbaar maken; ‘Natuurlijk dichtbij, Bruchterveld-Ebbenbroek’.
Uit de werkgroepen
Werkgroep Buitengebied, Landbouw en Veiligheid houdt zich momenteel bezig met:
- Broeklanden Zuid, nog steeds in overleg met de gemeente
- Reconstructie Broekdijk centrum, realisatie verwacht in 2019
- Wandelpad door bos, zijn gesprekken over met diverse instanties
- Asbestdaken, steeds meer initiatieven door diverse instanties en ondernemers

**OPROEP**
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, leeft er
veel in ons dorp! Hierbij zijn we wel hulp nodig om dit te realiseren. Dus denkt u; dit is wel
wat voor mij, neem dan contact op (of spreek ze eens aan..) met de huidige leden van
Plaatselijk Belang, AlbertJan Altena, Christiaan Kuipers, Chantal Grote Beverborg, Alien
Potgieter, Willem Greidanus, Sandra Hofsink. U mag ook een mail sturen aan
pbbruchterveld@gmail.com.

Noaberschap.
Indien u een hulpvraag hebt kunt u bellen naar 06-27130333. Van maandag t/m zaterdag,
tussen 9.00-18.00 uur. Er zijn een aantal hulpvragen binnengekomen, die vervolgens door
vrijwilligers zijn opgepakt.
Kennismaking Wethouder
Bij de wisseling in de gemeenteraad hebben wij een nieuwe gebiedswethouder met
Bruchterveld in zijn portefeuille gekregen: Martijn Breukelman. Maandag 3 september komt
hij ’s avonds kennismaken met o.a. bestuur van pl. Belang en de werkgroepen.

Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze
website www.broekernieuws.nl. 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 € 7,50 p/jr,
per woonadres).

Het bestuur van PB Bruchterveld
wenst u allen
een goede zomerperiode toe.

