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Jaarwisseling
Bij de jaarwisseling horen ook tradities. Niet alleen oliebollen en champagne, maar
ook carbidschieten en vuurwerk. Als we tijdens de jaarwisseling rekening met elkaar
houden, zorgen we ervoor dat de jaarwisseling met z'n tradities voor iedereen prettig
en veilig verloopt.
Begin het jaar goed. Ga samen met buren, familie en vrienden aan de slag met het opruimen
van vuurwerk. Samen vegen is wel zo gezellig. Pak bezems, stoffer en blik, vuilniszakken en
handschoenen en ruim vuurwerkafval op. Maak het vuurwerkafval vochtig voor het vegen,
dan kunt u het veilig opruimen. De volle zakken met afval kunt u weggooien in de
restafvalcontainer. Op www.mooi-schoon.nl/nieuwjaar leest u meer over het opruimen van
vuurwerkafval. Maak het samen Mooi Schoon!
Carbidschieten hoort voor veel inwoners bij oudejaarsdag. Het is een diepgewortelde traditie
in onze regio. Daarom is carbidschieten rond de jaarwisseling binnen bepaalde tijden
toegestaan. Wel gelden er regels, zodat de situatie veilig blijft en er geen bovenmatige
overlast ontstaat voor de omgeving.
Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn
groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de
Algemene Plaatselijke Verordening.
Vuurwerk hoort bij de traditie van oud en nieuw. Om de overlast van vuurwerk te beperken
mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Het vuurwerk van
vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken, omdat het voldoet aan
de wettelijke eisen.
Bovenstaande kunt u uitgebreid inzien op de website van de gemeente Hardenberg:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/inwoners-vervolg/veiligheid/jaarwisseling.html
Laten wij er met elkaar een mooie jaarwisseling van maken!

Centrumplan
Eind januari hoopt Bouwbedrijf Regeling te starten met de bouw van 5 seniorenwoningen
aan de Hoopsteeweg. Inmiddels heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor
belanghebbenden. Herinrichting van de straten rondom de bouwwerkzaamheden van het
MFA en de seniorenwoningen is onder de aandacht bij Plaatselijk Belang. Begin 2020 hopen
wij samen met de bewoners en gemeente een plan te kunnen maken, zodat aansluitend aan
de bouwwerkzaamheden ook de straten netjes ingericht kunnen worden.
Het MFA wordt 22 April officieel geopend.

Speeltuin
De speeltuin is inmiddels uitgebreid met 2 wipkippen, deze zijn geschonken door Plus Alfring
Bergentheim n.a.v. een bananenspaaractie. Na overleg met de gemeente nemen zij
voortaan de wipkippen mee in hun jaarlijkse onderhoud en keuring van de speeltoestellen.

Informatie uitwisseling met gemeente Hardenberg en overige Betrokkenen
In oktober heeft PB een overleg gehad met de gebiedswethouder Martijn Breukelman.
Ook zijn er later die maand 3 raadsleden bij ons aangeschoven.
Onderwerpen waar wij o.a. over gesproken hebben zijn:
• Aanpak overlast processierups
Reactie: Vanaf dit jaar worden bermen 1 keer per 2 jaar gemaaid. Het ene jaar de
ene kant van de weg, en het volgende jaar de andere kant. Dat kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de biodiversiteit in bermen en de daarmee samenhangende
toename van de predatoren van de EPR. Op dit moment wordt er gewerkt aan een
Plan van aanpak, PB’s worden hier in het vroege voorjaar (eind februari/maart) over
geïnformeerd)
•

Woningbouw Bruchterveld. Er is onlangs een overleg geweest met onze werkgroep
Wonen en Zorg

•

Leefbaarheid Platteland, Reactie: Het baart PB zorgen dat het aantal leegstaande
panden in het buitengebied van Bruchterveld toeneemt. De gebiedswethouder geeft
aan dat de beleidsnotitie “Erven met Kwaliteit” wellicht mogelijkheden biedt voor
oplossingen voor dit probleem. Het is de bedoeling dat dit beleid nog dit jaar wordt
vastgesteld. De notitie is in te zien via de website van de gemeente, zie volgende
link: https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijkeplannen/beleidsregels/erven-met-kwaliteit.html

Vernieuwingen 2020
• Komend jaar wordt er een elektrische laadpaal geplaatst op de parkeerplaats bij de
voetbal.
• Er komen nieuwe informatieborden (plattegrond) bij de ingangen van ons dorp
• Onze werkgroep Promotie en Leefbaarheid gaat in samenwerking met VVN werken
aan onze verkeersveiligheid.
a. Om o.a. de maximumsnelheid onder de aandacht te brengen hebben we vanuit
VVN al stickers ontvangen om op de afvalcontainers te plakken.

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 nogmaals 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.

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling toe!
Bijlage: nieuws van onze werkgroepen
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