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Voortraject 
dorpsvisie

De kern van de dorpsvisie Bruchterveld-Ebbenbroek is
de waarborging en verbetering van de leefbaarheid 

in Bruchterveld - Ebbenbroek door:

Te zorgen voor 
voldoende en aantrek-

kelĳke woongelegenheid 
voor verschillende doel-

groepen, eventueel in 
combinatie met zorg

Te zorgen voor goede 
onderwĳsvoorzieningen 

en kinderopvang Te zorgen voor een 
aantrekkelĳk 

ondernemersklimaat



Totstandkoming dorpsvisie
In de dorpsvisie van Bruchterveld - Ebbenbroek 
wordt het gewenste toekomstbeeld voor beide 
dorpen weergegeven. Dit toekomstbeeld is 
bepaald door de inwoners en vormgegeven door 
de beide Plaatselĳk Belangen in samenwerking 
met werkgroepen op verschillende gebieden. 
Vanaf december 2015 tot en met eind 2017 
hebben beide dorpen zich beziggehouden met 
het opstellen van de dorpsvisie. De dorpsvisie is 
ontwikkeld voor de komende 10 jaar, maar het 
doel is de verschillende werkgroepen van de 
dorpsvisie ook daarna in stand te houden, zodat 
beide dorpen zich blĳven ontwikkelen op de voor 
inwoners belangrĳke gebieden.

Te zorgen voor goede 
ontwikkeling van het 
buitengebied op het 

gebied van landbouw, 
verkeer en veiligheid

Te zorgen voor goede 
promotie van onze prach-

tige dorpen 

Het op peil houden van 
voorzieningen, evene-

menten en cultuur



In december 2015 was de eerste vergadering gepland tussen PB Ebbenbroek en 
PB Bruchterveld. Op deze vergadering is besloten te beginnen met een 
vergadering voor afgevaardigden van alle verenigingen in Bruchterveld - 
Ebbenbroek om te inventariseren wat er speelt en welke wensen er bestaan. 
Besloten is om niet met een enquête onder de inwoners te beginnen, aangezien 
de laatste decennia meerdere enquêtes zĳn gehouden. De angst dat een enquête 
weer zou blĳven liggen zonder navolging was dermate groot, dat er is gemeend 
op een andere manier te moeten starten. 
Op 15 maart 2016 zĳn afgevaardigden van verschillende verenigingen uit 
Bruchterveld en Ebbenbroek samengekomen in dorpshuis de Heujmansbelt. Met 
deze afgevaardigden is getracht een goede afspiegeling van de bevolking van 
Bruchterveld en Ebbenbroek te maken. Naar aanleiding van deze vergadering zĳn 
er 4 werkgroepen samengesteld met verschillende vrĳwilligers en 1 persoon 
uit het PB van Bruchterveld of Ebbenbroek.
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- Verkeersveiligheid binnen- en buiten-
gebied voor alle verkeersdeelnemers
- Asbestsanering
- Duurzame energie 
- Coördinatie, samenwerking tussen 
grondeigenaren
- Leegstaande bedrĳfsgebouwen
- Contact met LTO/gemeente/water-
schap
- Ontwikkelingsmogelĳkheden agra-
risch ondernemerschap

3
Buitengebied, landbouw
en veiligheid
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- In overleg met de eigenaren van bestaande 
panden onderzoek naar nieuwe activiteiten
- Behoefte-onderzoek bĳ bestaande kleine 
bedrĳven om elkaar te versterken en te onder-
steunen
- Het stimuleren van het ondernemersklimaat 

Ondernemers

2
- Dorpshuizen de Heujmansbelt en 
‘Ons gebouw’ Ebbenbroek
- Overleg met bestaande verenigin-
gen om Ebbenbroek en Bruchterveld 
te promoten
- Ontwikkeling en uitwerken van 
communicatie middelen zoals Twitter 
en Facebook
- Sportverenigingen en kerken
- Onderwĳsvoorzieningen en kinder-
opvang

Leefbaarheid & promotie

- Onderzoek naar betaalbare huur- of koop- 
woningen voor starters en jongeren
- Onderzoek naar woningen met zorgvoorzie-
ning om ouderen langer te laten wonen in 
eigen omgeving
- Oprichten en onderhouden van een ‘Noaber-
schap’
- In samenwerking met verhuurders kwaliteit 
van bestaande woningen verbeteren
- Woningbehoefte-onderzoek voor zowel huur- 
als koopwoningen
- Samenwerking zoeken met projectontwikke-
laars, investeerders en woningbouwvereniging
- Samenwerking zoeken met stichting Dooze 
en Dorp, Samen Doen Hardenberg en De Stuw

Wonen & zorg

WERKGROEPEN



Historie 
Bruchterveld & Ebbenbroek

Bruchterveld is een betrekkelĳk jong dorp. 
De eerste bewoners vestigden zich hier 
rond 1870, toen het gebied Bruchterveld 
vooral bestond uit woeste gronden. In de 
jaren erna ontstond door de grote bevol-
kingsgroei de noodzaak om de woeste 
gronden te ontginnen. De marke Brucht, 
waaruit Bruchterveld  is ontstaan, werd 
begrensd door de rivier de Vecht (oude 
loop), de marken van Ebbenbroek behoor-
de tot de marke Baalder en Hardenberg en 
van dit dorp wordt in het jaar 1500 (Eemp-
tenbroeck) al melding gemaakt. Eind 19e 
eeuw stonden er al heel wat huizen in 
Bruchterveld en een aantal in Ebbenbroek. 
De Heujmansbelt was een plek met wat 
hoger gelegen grond, dat vaak werd 
gebruikt om gras te drogen. Deze Heuj-
mansbelt lag in de kern van wat nu het dorp 
Bruchterveld is.

Begin 20e eeuw bestond de bevolking van 
Bruchterveld en Ebbenbroek hoofdzakelĳk 
uit keuterboertjes en veenarbeiders. De 
Christelĳk Nationale School, de eerste 
school van Bruchterveld, wordt opgericht 
in 1913. In Ebbenbroek staat er dan echter 
al een decennium een openbare school.  In 
de jaren ‘20 en ‘30 kwamen er langzamer-
hand middenstanders in Bruchterveld en 
Ebbenbroek en de jaren ’40 en ’50 worden 
de Nederlands Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerk Vrĳgemaakt opge-
richt.  Langzamerhand krĳgt zo het dorpsle-
ven in beide dorpen gedurende de 20e 
eeuw steeds meer vorm.

(bron: Van Hooimaatsbelt tot Broek; Bruchterveld en Ebbenbroek van toen tot nu)



Historie 
Bruchterveld & Ebbenbroek



Heden
Bruchterveld & Ebbenbroek
In Bruchterveld en Ebbenbroek wonen in het jaar 2016 gezamenlĳk 
ongeveer 1200 mensen (bron: CBS). Vergeleken met de het jaar 2000, is 
het inwonersaantal in Bruchterveld afgenomen met ongeveer 9%. Het 
inwonersaantal in Ebbenbroek is ongeveer gelĳk gebleven. 
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Leeftĳdsverdeling 2016 Bron: CBS

De afname in inwonersaantallen is vooral te wĳten aan ver-
grĳzing en gezinsverdunning. Vergeleken met het jaar 2000 
wonen er minder mensen onder 45 jaar in Bruchterveld en 
meer mensen van 45 jaar en ouder.
De school in Bruchterveld (C.B.S. ”De Wiekslag”) draait volop 
en staat aan de vooravond van nieuwbouw om te voldoen 
aan huidige eisen. Voor de school is het uiteraard van belang 
dat het inwonersaantal van Bruchterveld en Ebbenbroek op 
peil blĳft. Het schooltje in Ebbenbroek is in 1993 gesloten en 
dient nu als horecagelegenheid.



Heden
Bruchterveld & Ebbenbroek

De middenstand in Bruchterveld en 
Ebbenbroek zit ook in zwaar weer. In 2009 
is de supermarkt gesloten en heeft het 
gebouw een tĳd leeggestaan. In mei 2017 
heeft HAWE tweewielers dit pand gekocht 
en wordt er een fietsenwinkel gevestigd.  
Een bestemming voor het pand van de 
electronicawinkel van Meulenkamp ont-
breekt nog.

Het dorpshuis in Bruchterveld, “de Heuj-
mansbelt”, is in 1965 gebouwd en in 2016 
verbouwd. Het dorpshuis biedt plek voor 
tal van activiteiten en fungeert daarnaast al 
gymzaal voor de basisschool. ‘Ons gebouw 
Ebbenbroek’ is geopend in 1961 en is 
tevens een plek voor vele culturele activitei-
ten zoals biljarten, sjoelen, handwerken en 
fungeert af en toe als feestzaal. In 2018 is 
een grote verbouwing voor ‘Ons gebouw’ 
gepland.

Voetbalvereniging vv Bruchterveld, 
opgericht in 1968, is de grootste 
sportvereniging van Bruchterveld en 
vormt samen met gymnastiekvereniging 
DAMAS (1970) het huidige sportieve 
aanbod van Bruchterveld en Ebbenbroek.



Visie werkgroepen
In de hierop volgende pagina’s wordt per werkgroep 
ingegaan op de voor dat deelgebied belangrĳke 
gewenste ontwikkelingen en activiteiten. De visies zĳn 
opgesteld door de werkgroepen op basis van raad-
pleging van inwoners en bedrĳven. 

1 Visie Buitengebied, landbouw en veiligheid

Bruchterveld en Ebbenbroek bestaan voor 
75 % uit landerĳen. Vergezichten waar 
iedereen van mag genieten en die groten-
deels worden onderhouden door een 
aantal in Bruchterveld en Ebbenbroek 
gevestigde agrarische bedrĳven. 
Het waterschap en de gemeente onder-
houden de waterwegen. Schone waterwe-
gen zĳn essentieel om geen wateroverlast 
te krĳgen en de natuur te behouden. 
Staatsbosbeheer onderhoudt het grootste 
deel van de bossen in ons dorp. Door 
tĳdig te snoeien blĳft het bos vitaal en 
veroorzaken overhangende takken geen 
hinder of onveilige situaties.

Wĳ vinden het van belang dat Staatsbos, 
de gemeente en het waterschap hun 
onderhoudstaken goed bĳhouden en 
daarbĳ de natuurwaarde, agrarische 
belangen en veiligheid afstemmen. 
Anno 2017 is ruim 900 ha grond in Bruch-
terveld en Ebbenbroek in bezit van land-
bouwbedrĳven. Hoofdzakelĳk zĳn dit 
melkveebedrĳven waardoor er veelal 
gras en mais op geteeld wordt. Ook 
aardappels en bloembollen zĳn te vinden 
op de velden rondom Bruchterveld en 
Ebbenbroek. 
De agrarische bedrĳven zĳn onder te 
verdelen in een aantal takken:

12 volwaardige melkveebedrĳven waarbĳ 
de gem. bedrĳfsgrootte ruim 100 melk-
koeien en 60 stuks jongvee en 50 ha land. 
Van deze 12 bedrĳven hebben er 2 een 
vleesvarkenstak en 1 een groot akker-
bouwbedrĳf ernaast. Verder zĳn er een 
aantal jongveeopfokbedrĳven met een 
neventak zoals akkerbouw, vleesvarkens of 
verhuur van land. 

4 bedrĳven met totaal ruim 100.000 
kippen. Kippen die bestaan uit moeder-
dieren, scharrelkippen en scharrelvlees-
kuikens. 

2 varkensbedrĳven 1 kalverhouderĳ  



3 grote loon-/transportbedrĳ-
ven met veel medewerkers

Buitengebied:
Wĳ zouden graag zien dat de bewoners 
nog meer kunnen genieten van de 
waterwegen en de bossen, door meer 
en beter begaanbare wandel- en 
fiets-paden aan te leggen. Wellicht zĳn 
er op dit gebied opties voor blauw/ 
groene diensten door de lokale agrari-
sche ondernemers, zoals weidevogelbe-
heer, organisch restmateriaal als bodem-
verbeteraar of opwekken van groene 
stroom. 
De overgang tussen het buitengebied 
en het industrieterrein de Broeklanden 
moet vloeiend verlopen, door de aanleg 
van groen, water en een veilige ontslui-
ting naar de Duitslandweg. Voor een 
prettig leefklimaat dienen we ieders 
behoefte te respecteren.

Toekomst
Landbouw:
Gezien de huidige landelĳke ontwikkelingen is 
het te verwachten dat een deel van de agrari-
sche ondernemers de komende jaren zal stop-
pen of omschakelen naar een andere onder- 
nemersvorm. We willen graag dat de gemeente 
soepel omgaat met het toestaan van andere 
ondernemingen op deze oude erven. Hierdoor 
zullen de voormalige agrarische bedrĳfsgebou-
wen een nieuwe functie kunnen krĳgen en 
nieuwe ondernemingen ontstaan. Dit vergroot 
de leefbaarheid op het platteland (geldstromen/ 
werkgelegenheid/ geen verpaupering van 
gebouwen). 
Asbestsanering is gezien de hoge kosten een 
belemmering en remt het ondernemersproces. 
Een soepel Rood-voor-Rood- beleid kan helpen 
om versneld oude gebouwen en asbest verwĳ-
derd te krĳgen uit het buitengebied. Voldoende 
support vanuit de overheid is noodzakelĳk om 
ook het laatste asbest verwĳderd te krĳgen voor 
2024.
Verder is het te verwachten dat de schaalvergro-
ting in de landbouw verder gaat. Hier moet 
ontwikkelingsruimte voor zĳn. Ook zullen er 
meer agrarische ondernemers komen, die een 
neventak opstarten om extra inkomsten te 
werven. Wĳ vinden het wenselĳk dat de 
gemeente de expansie en het ontwikkelen van 
een neventak ondersteunt en faciliteert op het 
gebied van vergunningverstrekking. Uitgangs-
punt moet zĳn dat de activiteit past in het bui-
tengebied qua aard en omvang.



Bruchterveld en Ebbenbroek bestaan voor 
75 % uit landerĳen. Vergezichten waar 
iedereen van mag genieten en die groten-
deels worden onderhouden door een 
aantal in Bruchterveld en Ebbenbroek 
gevestigde agrarische bedrĳven. 
Het waterschap en de gemeente onder-
houden de waterwegen. Schone waterwe-
gen zĳn essentieel om geen wateroverlast 
te krĳgen en de natuur te behouden. 
Staatsbosbeheer onderhoudt het grootste 
deel van de bossen in ons dorp. Door 
tĳdig te snoeien blĳft het bos vitaal en 
veroorzaken overhangende takken geen 
hinder of onveilige situaties.

Veiligheid
De hierboven beschreven ontwikkelingen 
vragen ook een blĳvende aanpassing op 
het gebied van de infrastructuur. Bedrĳven 
moeten kunnen worden bevoorraad, pro-
ducten kunnen afvoeren en groot verkeer 
moet veilig door het dorp kunnen bewe-
gen. Met in achtneming van de verkeersvei-
ligheid en de geldende snelheden, maar 
zonder hinderlĳke obstakels. Ook moet 
men elkaar kunnen inhalen, zonder weg te 
zakken in de berm. Er moet een duidelĳke 
wegbewĳzering zĳn, goede belĳning en 
verlichting. Het monitoren van de behoefte 
om aan kavelruil deel te nemen kan zorgen 
voor minder landbouwverkeer op de 
wegen.
Via Noaberschapsactiviteiten, de 
Whatsapp-alert, diverse straatapp-groepen 
en snel internet wordt de onderlinge com-
municatie vergroot en hiermee de veilig-
heid. Meer onderlinge communicatie is 
eveneens belangrĳk voor wederzĳds 
begrip tussen de bewoners in het buiten-
gebied en de bedrĳven die daar gevestigd 
zĳn. Onbekend maakt onbemind. 

Figuur 12 Emtebroekerdĳk

2 Visie Wonen en Zorg

Er zĳn op het moment een aantal mogelĳkheden in het 
dorp om woningbouw te realiseren. De eerste is het 
bestemmingsplan De Kuilen III. ~4500 m² grond 
bestemd voor woningbouw waarvan al een deel is 
bebouwd. Ongeveer de helft van de grond is momen-
teel nog beschikbaar voor nieuwbouw.
De tweede optie is een pand in het centrum van het 
dorp dat al een aantal jaren te koop staat. Eventuele 
ombouw van het pand tot woning of appartementen 
zou een optie kunnen zĳn.
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de moge-
lĳkheid voor woningbouw op het terrein van de school.



Noaberschap
De eerste actie van de werkgroep wonen en 
zorg is het opstarten van het Noaberschap 
geweest. Bruchterveld en Ebbenbroek zĳn 
dorpen waar veel klusjes/zorg wordt opgevan-
gen door familie, buren, of de kerkelĳke 
gemeentes. Maar er zĳn ook mensen die op dit 
gebied tussen wal en schip raken. Om deze 
reden is het Noaberschap opgezet. Een instel-
ling die niet gebonden is aan andere partĳen 
zoals de kerk, maar volledig onafhankelĳk 
bestaat voor iedere inwoner in Bruchterveld en 
Ebbenbroek. Het Noaberschap is bereikbaar 
voor iedereen die zelf bepaalde taken niet meer 
uit kan voeren en waar familie of andere helpers 
niet in staat zĳn te helpen. Hulpbehoevenden 
kunnen het mobiele nummer bellen. Een coördi-
nator ontvangt de vraag om hulp en schakelt 
met behulp van een database een vrĳwilliger in 
die zich beschikbaar heeft gesteld om hulp te 
verlenen. Het Noaberschap is officieel op 27 mei 
2017 van start gegaan door groot onderhoud 
van een tuin. Daarna is er al een aantal keren 
gebruik gemaakt van het Noaberschap.

Bloedprikpost/Huisarts bezoekuur
Er is door de werkgroep gekeken naar 
de mogelĳkheid voor een bloedprik-
post en een vast bezoekuur van de 
huisarts in het dorp. Momenteel wordt 
dit als niet rendabel geacht. Gezien de 
wens jong en oud in de dorpen te 
behouden, blĳft dit echter een wens 
voor de toekomst.

Toekomst

Ouderen en hun wensen
Ouderen in het dorp wonen vaak al jarenlang 
in Bruchterveld en Ebbenbroek in een woning 
die op termĳn niet meer door de bewoner(s) 
zelf te onderhouden is. Vaak is de oorzaak een 
verouderd huis, een te grote/bewerkelĳke tuin, 
of een te grote kavel. Hierdoor ontstaat de 
noodzaak om te verhuizen. In Bruchterveld is er 
voor ouderen op het moment beperkte moge-
lĳkheid om te verhuizen naar seniorenwonin-
gen. Beter Wonen beheert een aantal wonin-
gen in Bruchterveld die geschikt zĳn voor 
ouderen. Momenteel zĳn deze allemaal bezet. 

Dit zorgt ervoor dat Bruchterveldse 
senioren langer en soms te lang 
moeten wachten om binnen het dorp 
te verhuizen. Voor sommige dorpsge-
noten heeft dit al verhuizing naar 
buiten het dorp betekend. Omdat 
Bruchterveld een kleine kern is en 
steunt op zĳn inwoners is de wens 
groot om in het dorp te kunnen blĳ-
ven. 



Een tweede wens van de ouderen is 
ondersteuning krĳgen in zorg. Thuis-
zorg en mantelzorg kan gedeeltelĳke 
ondersteuning geven, maar schiet in 
bepaalde situaties tekort. Vanwege 
onvoldoende voorzieningen moeten 
sommige ouderen Bruchterveld of 
Ebbenbroek verlaten. Dit feit, samen 
met de wens van ouderen om in 
Bruchterveld te blĳven, maakt dat er 
een oplossing gezocht moet worden.

Jongeren in het dorp
Ook voor jongeren zĳn er weinig mogelĳk-
heden in Bruchterveld. Woningen die te 
koop staan zĳn vaak te duur voor starters. 
Weinig jongeren hebben een vast contract 
of genoeg spaargeld om voldoende hypo-
theek op te kunnen nemen om bestaande 
woningen te kopen. Daarnaast zĳn er geen 
woningen en/of appartementen voor star-
ters in Bruchterveld. Jongeren zĳn toch op 
zoek naar een eigen plekje en door het 
gebrek aan betaalbare koop- en huurwonin-
gen in het dorp wordt er uitgeweken naar 
Hardenberg. Leefbaarheid in het dorp bete-
kent ook het behouden van de Bruchter-
veldse jeugd. Om deze reden is er de wens 
om betaalbare starterswoningen en/of 
appartementen te bouwen in Bruchterveld. 
Deze nieuwe woningen lossen niet alleen 
het huidige probleem op, maar zullen ook 
in de toekomst voor betere doorstroming 
zorgen.

Info-avonden Wonen
Er zĳn door de werkgroep verschei-
dene info avonden georganiseerd. 
De eerste info avond in ‘Ons Gebouw’ 
te Ebbenbroek was voor iedereen 
georganiseerd en is goed bezocht. 
Vooral ouderen bezochten deze 
avond en lieten weten graag in Bruch-
terveld te willen blĳven wonen. Aan 
de hand daarvan is er een tweede 
info avond speciaal voor ouderen 
georganiseerd. Deze is opnieuw goed bezocht. Op deze avond zĳn er een aantal concrete 
plannen getoond en is er geïnventariseerd naar de belangstelling om binnen het dorp te 
verhuizen. Momenteel heeft de werkgroep intensief contact met de belangstellenden en 
wordt er gekeken naar opties op De Kuilen III, het te koop staande pand van Meulenkamp  
en het schoolterrein. 
De eerste info-avond werd helaas niet goed bezocht door jongeren. Daarom is er een 
aparte info-avond gepland voor deze groep Bruchtervelders. Op deze avond werden een 
aantal woonvormen getoond, en was er een financiële expert aanwezig voor informatie 
over hypotheken. Met deze combinatie hoopt de werkgroep ook met de jonge starters 
aan de weg te timmeren.



Woningbouw is uiteindelĳk de verantwoor-
delĳkheid voor de mensen zelf. De werk-
groep wil zich blĳven inzetten om de oude-
ren en jongeren te informeren naar mogelĳ-
ke woonvormen en ze op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen in het dorp. De werk-
groep is geen projectontwikkelaar, maar kan 
wel de gegadigden helpen in het leggen 
van contact met de benodigde partĳen. Ook 
kan de werkgroep inspringen op ontwikke-
lingen in het dorp. 

Zo is er intensief contact met Stichting 
Dooze & Dorp, die de beschikking 
heeft over financiën waar wellicht een 
beroep op gedaan kan worden. Ook 
heeft de werkgroep korte lĳntjes met 
de gemeente waardoor zĳ op de 
hoogte blĳft van de ontwikkelingen in 
het dorp. Andersom blĳft de werk-
groep geïnformeerd over beslissingen 
vanuit de gemeente en kan daar op 
ingespeeld en gereageerd worden.



3 Visie Ondernemers

Bruchterveld en Ebbenbroek beschikken 
over relatief veel ondernemers en zzp’ers. 
De boventoon is dat er veel actief zĳn in de 
bouwsector, dienstverlening en agrarische 
sector. Cultuur van Bruchterveld en 
Ebbenbroek is ook mouwen opstropen en 
aanpakken.

Ondernemers bĳ elkaar brengen
Het blĳkt dat ondernemers uit Bruchterveld 
en Ebbenbroek elkaar niet of onvoldoende 
kennen of van elkaar weten wat ze doen. 
Het elkaar kennen, maakt doorverwĳzen en 
samenwerken makkelĳker. 
Hierin is ook de wens geuit om een onder-
nemersvereniging te starten. Ondernemers 
kunnen tegen betaling lid worden van de 
vereniging. De vereniging zet zich in voor 
de belangen van de ondernemers. Hoe een 
ondernemersvereniging er uit gaat zien, 
wordt verder uitgewerkt in de visievorming 
en een actieplan. 
Een ondernemersvereniging maakt het ook 
beter mogelĳk om als ondernemers een 
sterk en georganiseerd veld te vormen in 
de positionering naar de gemeente en 
provincie. Een doel dat door veel onderne-
mers als belangrĳk wordt ervaren. 

Klein-industrie
Er is behoefte aan flexibiliteit in 
wetgeving m.b.t. klein industrie in 
Bruchterveld. De ervaring is  nu dat bĳ 
plannen voor uitbreiding verwezen 
wordt naar industrieterreinen van 
Hardenberg. De behoefte is juist om in 
Bruchterveld/Ebbenbroek gevestigd te 
blĳven. Het is gewenst dat er in de 
toekomst genoeg ruimte beschikbaar 
is voor ondernemerschap in 
Bruchterveld en Ebbenbroek.

Omgevingsvergunningen, wet- en regel-
geving
Ondernemers zouden graag zien dat de 
gemeente soepeler omgaat met het ver-
strekken van omgevingsvergunningen, 
zodat leegstand beter wordt tegen gegaan. 
Ook ligt er de wens om flexibeler en klant-
gerichter mee te denken met wet- en regel-
geving om bedrĳfsactiviteiten op bestaan-
de locaties in Bruchterveld/Ebbenbroek 
makkelĳker te maken. 



4Visie Leefbaarheid en promotie

Leefbaarheid en promotie zĳn brede begrippen. Deze werkgroep heeft 
veel raakvlakken met de grondbeginselen van de Plaatselĳk Belan-

gen van Buchterveld en Ebbenbroek en  de overige werkgroe-
pen  die vanuit de dorpsvisie zĳn ontstaan. Deze visie richt zich 

op de randvoorwaarden om zowel op korte als op lange 
termĳn de leefbaarheid in Bruchterveld/Ebbenbroek 

voor alle leeftĳdsgroepen te bevorderen. De 
promotie van Bruchterveld en Ebbenbroek is 

in het verleden onderbelicht geweest.

Bruchterveld/Ebbenbroek is een prach-
tig gebied om te wonen met een onder-
nemende, betrokken en actieve 
gemeenschap, rĳk verenigingsleven, 
goede basisschool met kinderopvang 
waar nog ruimte is om te bouwen en 
groeien. Dit laatste is van essentieel 
belang om ook de leefbaarheid op 
lange termĳn te borgen.  Werkgroep 
Leefbaarheid en promotie heeft de wens 
dat dit nog meer zichtbaar wordt bĳ 
potentiële nieuwe bewoners, makelaars 
en bedrĳven in de regio  door  diverse 
communicatie- en promotie middelen in 
te zetten. 

Op het gebied van promotie lopen 
Bruchterveld en Ebbenbroek regelmatig 
tegen het vooroordeel aan dat er in een 
dorp weinig te doen is.  Door de vereni-
gingen, commissies en burgers worden  
door het jaar heen enorm veel activiteiten 
en initiatieven ontplooid.  De communica-
tie wordt veelal nog versnipperd de 
wereld ingestuurd. De werkgroep Leef-
baarheid en promotie wil deze informatie 
gebundeld via moderne hulpmiddelen, 
zoals facebook, aanbieden zodat ieder-
een kan zien dat er veel gebeurt in de 
gemeenschap van Bruchterveld en 
Ebbenbroek. De promotie van 

Bruchterveld/Ebbenbroek, laten zien 
wat Bruchterveld/Ebbenbroek te bieden 
hebben, de beeldvorming over 
Bruchterveld/Ebbenbroek positief 
beïnvloeden behoren tot de doelen 

Met de komst van glasvezel is een 
belangrĳke stap gezet om op dit 
gebied de leefbaarheid op korte en 
lange termĳn een stap verder te 
brengen. Het bereik van het mobiele 
netwerk in de kern van Bruchterveld 
blĳft op dit vlak behoorlĳk achter. De 
werkgroep Leefbaarheid en promotie 
wil er voor zorgen dat elke inwoner in 
Bruchterveld en Ebbenbroek  goede 
mobiele ontvangst heeft. 



Nawoord
Inmiddels is het twee jaar geleden dat de beide besturen van Plaatselĳk Belang Ebben-
broek en Plaatselĳk Belang Bruchterveld voor het eerst samen zĳn gekomen om het maken 
van deze dorpsvisie te bespreken. Enquêtes zĳn er in de laatste decennia genoeg afgeno-
men, dus is besloten direct werkgroepen te gaan vormen aan de hand van input door de 
vele verenigingen en stichtingen die Bruchterveld en Ebbenbroek rĳk zĳn.
De dorpsvisie is geschreven en de werkgroepen draaien op volle toeren. Een belangrĳk 
gegeven, want de werkgroepen moeten hun werk blĳven doen, ook na het verschĳnen van 
deze dorpsvisie. Er komt een rooster van aftreden en dit betekent dat er doorlopend 
nieuwe leden voor de werkgroepen nodig zĳn. Bĳ interesse, kunt u zich melden bĳ een van 
de bestuursleden van plaatselĳk belang Bruchterveld of Ebbenbroek.
Wĳ hebben vertrouwen in de gevormde werkgroepen en willen alle actieve dorpsgenoten 
hartelĳk danken voor alle inzet tot nu toe!

Bruchterveld & Ebbenbroek






