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Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Algemene Ledenvergadering Wisseling Bestuursleden
We hadden dit jaar een grote uitdaging doordat er 3 mensen het bestuur mochten verlaten
t.w. Albert Jan Altena, Christiaan Kuiper en Willem Greijdanus. Ook was er nog de vacature
voor voorzitter die nog niet ingevuld was. Op onze ledenvergadering van 16 April jl. konden
we 4 nieuwe bestuursleden aan u voorstellen: Richard Hugen, Jolanda Richterink, Jorick
Muis en Janine Lamberink. Aan het einde van deze nieuwsbrief staat wie er op dit moment in
Plaatselijk Belang zit en wat zijn of haar taak is. Ook willen wij bij deze de “oude”
bestuursleden nogmaals bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Centrumplan
Dit voorjaar is er gestart met de bouw van het nieuwe MFC met hierin geïntegreerd school,
dorpshuis, kinderopvang, sporthal, bibliotheek, logopedie. Hieraan voorafgaand is er in maart
een info avond betreffende de verkeersveiligheid geweest. De bouw vordert gestaag.
Ondertussen wordt er al flink nagedacht over de herinrichting van de omliggende straten en
de bouw van senioren woningen aan de Hoopsteeweg.

AED vervangen
Onze AED gaat nog mee tot januari 2020, op dat moment wordt onze AED gekeurd (dit
wordt iedere 2 jaar door HartVeilig gedaan) en wordt er gekeken of de AED ook
daadwerkelijk vervangen moet worden. De toezichthouder (dit was Jan Flier, hij heeft het
stokje overgedragen aan Johanna Godeke) controleert maandelijks de AED, HartVeilig
Hardenberg zorgt voor reparatie of vervanging accu als er iets mee is.

Broeklanden Zuid
De voorbereidende werkzaamheden m.b.t. dit industrieterrein gaan na de bouwvakvakantie
van start. PB Bruchterveld en alle omliggende Plaatselijk Belangen hebben samen de
handen in elkaar geslagen en een gedegen bezwaarschrift aan de gemeente gestuurd.
Albert Jan heeft namens PB Bruchterveld nog het e.e.a. mondeling toegelicht bij de
raadsvergadering in februari van dit jaar en hierbij ook de complimenten naar de gemeente
overgebracht voor de goede samenwerking. Alle adviezen en bezwaren zijn overgenomen
door de gemeente. Op 8 mei is er een inloopbijeenkomst geweest in de Heujmansbelt
waarbij je alle vragen kon stellen die er nog speelden en werd het definitieve plan getoond.
Dit kunt u raadplegen via https://www.hardenberg.nl/zoeken.html?q=broeklanden+zuid.

Speeltuin
De tafeltennistafel (stond op het ‘oude’ trapveldje) is zoals in de voorgaande nieuwsbrief
vermeld afgevoerd. Dit voorjaar is er een nieuwe geplaatst in het speeltuintje.
Ook doen wij mee aan een actie van de Plus om 2 wipkippen te kunnen plaatsen zodat we
onze speeltuin ook weer leuk kunnen pimpen met nieuwe speeltoestellen.
(Actie Plus: per kilo bananen wordt er € 0,25 gedoneerd, u kunt in de winkel de stand van de
actie zien op de “banaan” boven het fruit.

Werkgroep Duurzaamheid
Omdat er steeds meer gesproken wordt over duurzaamheid hebben wij er een nieuwe
werkgroep bij. De werkgroep houdt zich bezig met alles wat met duurzaamheid te maken

heeft. Om inzicht te krijgen wat er nu leeft onder de inwoners in Bruchterveld is er 10 juli een
bijeenkomst geweest. De leden van deze groep zijn: Richard Hugen, John Muis, Leonie
Lubbers en Freek Godeke. I.v.m. de mogelijke komst van windmolens tussen Bergentheim
en Kloosterhaar is er een Omgevingsadviesgroep (OAG) in het leven geroepen. Namens
Bruchterveld hebben Richard Hugen en Christiaan Kuiper hier zitting in.

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 € 7,50 p/jr,
per woonadres).

**OPROEP**
Hierbij een oproep aan alle verenigingen/stichtingen (ook in Ebbenbroek). We willen graag
de website updaten en hierna ook proberen te onderhouden. De huidige gegevens van de
verenigingen zijn sterk verouderd. Willen jullie de juiste gegevens aanleveren? Dit kan naar
redactie@broekernieuws.nl.

N36
PB werd medio juli benaderd door Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk m.b.t. de onveiligheid
van de N36. Zij hadden een brief opgesteld om dit bij de ministerraad onder de aandacht te
brengen. We hebben besloten hieraan mee te doen omdat best veel Bruchtervelders
regelmatig gebruik maken van de weg. Uiteindelijk is de brief door 53 organisaties en partijen
ondersteund en inmiddels ook in diverse media verschenen en aan de betreffende minister
verzonden.

Bestuurssamenstelling
Richard Hugen
Jolanda Richterink
Sandra Hofsink
Alien Potgieter
Chantal Grote Beverborg
Jorick Muis
Janine Lamberink

voorzitter
penningmeester
secretaresse
alg. lid
alg. lid
alg. lid
alg. lid

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen een fijne vakantie
toe!

