
 

 

 

 
NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD December  2018 
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld. 
 
AVG 
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de 
nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met 
de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Belang moet voldoen aan deze wetgeving. 

Het Plaatselijk Belang  Bruchterveld wil bewust en zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we 
spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, 
maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. 
Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, 
het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan. 

Specifiek voor het Plaatselijk Belang gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de 
ledenadministratie, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit, het 
maken van foto’s voor op de website of op Facebook, wanneer u het plaatsen van een foto 
niet wenst, wilt u dit dan doorgeven middels een e-mail aan redactie@broekernieuws.nl 
zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.  

Informatie uitwisseling met gemeente Hardenberg en overig betrokkenen. 
In september hebben we als PB en werkgroepen kennis gemaakt met onze nieuwe 
gebiedswethouder Martijn Breukelman, hierbij zijn verschillende vraagstukken die in het dorp 
leven aan de orde gekomen. Ook zijn er in onze vergadering in November 2 raadsleden 
aangeschoven, CDA: Gerrit van de Berg en CU: Erik van de Grampel.  
 
Reconstructie Broekdijk vanaf de kruising Holtropstraat tot aan de voormalige Herv. 
Kerk. 
Het was in de planning dat dit in 2019 gerealiseerd zou worden. Wij hebben het voorstel om 
in 2019 vanaf de nieuwe HAWE winkel tot aan de voormalige Herv. Kerk de reconstructie uit 
te voeren. En dan in 2020 vanaf de Holtropstraat tot aan HAWE. Daarnaast een 
reconstructie van de wijkstraat en omgeving School. Dit wordt in januari met de gemeente 
besproken. 
 
Herinrichting Schoolstraat, Wijkstraat, gebied rondom de nieuw te bouwen school.  
De komende tijd gaan we samen met de gemeente en betrokkenen kijken hoe we dit gebied 
het beste in kunnen richten.  
 
Speelveldje, elektrische laadpaal 
Omdat er woningbouw plaatsvind op het ‘oude speelveldje’ wordt er een nieuwe gecreëerd. 

Deze zal volgend voorjaar opnieuw ingericht worden met de doeltjes, we ontvangen dan een 

geheel nieuwe tafeltennistafel. (de oude kon niet meer veilig verhuisd worden). Het streven 

van de Provincie Overijssel is dat er een laadpaal voor elektrische voertuigen komt in iedere 

kern met meer dan 1000 inwoners. Het Hardenbergs college heeft echter aangegeven ook in 

de kernen kleiner dan 1000 inwoners het openbaar laden te willen faciliteren, mits daar 
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vanuit de samenleving behoefte aan is. Er is een aanvraag ingediend om een elektrische 

laadpaal te plaatsen op de parkeerplaats van de Noppenweide.  

 
 
Broeklanden Zuid. 
Na de inzagetermijn zijn er diverse bezwaarstukken binnengekomen bij de gemeente. Deze 
zienswijzen zijn inmiddels besproken en er is een bijeenkomst geweest met de diverse 
partijen om de zienswijzen te bespreken. In het nieuwe plan is een extra ontsluitingsweg van 
de Broekdijk naar de rotonde bij Moderna opgenomen, de waterhuishouding is op dit 
moment nog een punt van aandacht. PB heeft in samenwerking met de omliggende PB’s en 
buurtbus een reactie verzonden naar de gemeente begin december.  
 
Woningbouw Bruchterveld Kuilen III. 
Betreffende de Woningbouw is er afgelopen periode diverse keren contact geweest met de 
gemeente. De gemeente geeft hierbij aan dat het op veel plekken in Nederland drassig is en 
er wordt overal gebouwd. Heien is de normaalste zaak bij woningbouw. Hier wordt ook op 
gewezen in het koopcontract. Bij Wonen en Zorg is hier aandacht voor.  

 
Windmolens.  
Vanuit Plaatselijk Belang worden de ontwikkelingen rondom duurzame energie en dan met 

name de plaatsing van windmolens gevolgd. Gemeente Hardenberg heeft in maart 2017 

ingestemd met de energietransitie wat betekend dat er voor 2023 minimaal 20% aan 

duurzame energie geleverd wordt. Er zijn een aantal pilotgebieden aangewezen voor de 

aanleg van windmolens waaronder het gebied aan de Van Royensweg tussen Bergentheim 

en Kloosterhaar, ook langs 't Lijntje. In september is PB Bruchterveld aanwezig geweest bij 

een bijeenkomst betreffende de windmolens, hier waren diverse Plaatselijk belangen, 

landeigenaren en werkgroepen aanwezig. Er zijn veel vragen en zorgen gedeeld met de 

gemeente, er wordt nu eerst een nieuw overleg gepland met daarbij ook de Wethouder. 

Woensdag 19 december hebben we weer een overleg gehad met de 4 wethouders in het 

Haarschut in Kloosterhaar waarbij wij geïnformeerd zijn en een toelichting ontvangen 

hebben. Doel was om duidelijkheid te krijgen voor een te plannen informatiebijeenkomst. In 

februari zal er een informatiebijeenkomst vanuit de gemeente worden georganiseerd waarbij 

belangstellenden welkom zijn. Wij houden u via onze website www.broekernieuws.nl  op de 

hoogte van de ontwikkelingen.  

 
Uit de werkgroepen:  
Wonen & Zorg Werkgroep 

De werkgroep Wonen & Zorg blijft een goed bezette werkgroep met 10 leden. De werkgroep 
heeft zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met het blijven ontwikkelen van het 
Noaberschap en de woonmogelijkheden in Bruchterveld.  

In mei is naar alle Noaberschap deelnemers een mail gestuurd hoe men de Noaberschap 
ervaarde. De reacties waren enkel positief. Wel waren er enkele terechte opmerkingen of het 
Noaberschap wel doel trof in het dorp. Veel hulpvragen worden in het dorp opgepakt door 
naaste familie of buren, toch krijgt ook het Noaberschap af en toe aanvragen. Voor 
kortstondige, incidentele hulp is het Noaberschap uitermate geschikt!  

Op het gebied van wonen zijn er diverse bijeenkomsten geweest onder zowel de senioren, 
als de starters. De werkgroep faciliteert deze bijeenkomsten en kan geïnteresseerden van 
informatie voorzien. Dit heeft tot resultaat gehad dat een aantal starters een mogelijke 
nieuwbouw optie aan het verkennen zijn.  
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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. 
 
Werkgroep BLV (Buitengebied, Landbouw en Veiligheid) 

Afgelopen seizoen mag dan wel de boeken in gaan als bijzonder wat betreft droogte, hoge 
temperaturen , als burger een mooie zomer en nazomer, vanuit de landbouw bekeken, was 
het met  de effecten op oogst  een wat  minder positieve ervaring.  

In de landbouw, moeten we rekening houden met wisselende omstandigheden wat betreft 
het weer in de verschillende seizoenen van zaaien/planten, verzorgen en oogsten . Vooral in 
de oogstperiode zijn we afhankelijk van het weer en dan hebben we ook te maken hebben 
met diverse invloeden waar we geen invloed op hebben, zoals  langdurige regenperiodes, 
laagstaande zon in het najaar, vorstperiodes in de vroege najaar ochtenden, etc. 

U bent hier vast ook wel eens mee geconfronteerd, of hebt u hier mindere ervaringen mee 
gehad. Als werkgroep hebben we vaak gesproken hoe we als weggebruikers of 
landbouwverkeer dat beter kunnen doen, bewuster mee omgaan of vaker bij stilstaan 
voordat we op weg gaan naar school, werk, perceel ………etc.  

We moeten allen rekening houden  met elkaar, of iemand nu loopt, fietst, of rijdt in auto, 
vrachtwagen, trekker etc. etc. Je kunt altijd wel een schuldige vinger wijzen, van “die rijdt te 
snel”, of “hij let niet op”, of “zij kijkt op haar mobiel tijdens het rijden”, of “het voortuig is zo 
ontzettend breed/lang”, of “de weg is behoorlijk smerig”, of ….(vul zelf maar verder in).. 
Vergeet niet dat we samen  gebruikers zijn van dezelfde weg,  en dat we ons zelf ook 
weleens betrappen op verkeerd gebruik hiervan.  

En als er iets voordoet wat niet veilig is, dan is het goed  iets over te zeggen. Spreek elkaar 
er op aan, maar wel op een nette manier, zo wordt het bespreekbaar en kan er begrip 
worden opgebracht om het te veranderen. 

Bewustwording en elkaar aanspreken is dan ook het begin van veiliger weggebruik zonder al 
teveel irritaties, ondanks dat we sommige dingen helaas niet kunnen voorkomen.  

Verder proberen we samen als werkgroep/inwoners/weggebruikers rekening te houden met 
invulling hiervan bij huidige situaties, maar ook bij nieuwe projecten, denk hieraan aan de 
gezamenlijke inbreng van de reconstructie van de Broekdijk en parkeerhavens. Samen 
maken we zo het weggebruik veiliger en werkbaarder. 

Als er punten zijn waar het in uw ogen veiliger kan en bestaande situaties evt. gewijzigd 
moet worden dan kunt u dit via de Plaatselijk Belangen Ebbenbroek/Bruchterveld of via de 
werkgroep melden zodat wij het ook kunnen meenemen.  

“Want we willen allemaal wel graag veilig en zonder ongelukken van A naar B en andersom” 

Werkgroep Ondernemers 

In november is er naar alle ondernemers in Bruchterveld en Ebbenbroek een informatiebrief 
verstuurd.  

Hierin heeft de werkgroep aangegeven dat er door de werkgroep hard wordt gewerkt aan het 
oprichten van een business club/ondernemersvereniging. Een aantal aandachtspunten voor 



de ondernemersvereniging zijn samenwerking met onder andere gemeente Hardenberg en 
andere overheidsinstellingen, plaatselijke belangen, verzekeringen, kennisbank. Maar ook 
kennismaken met elkaar, van elkaar kunnen leren, elkaar steunen zodat we als ondernemers 
sterk staan. In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Het is aan de gemeente 
Hardenberg om een Omgevingsvisie op te stellen. En daar willen wij als ondernemers graag 
een duidelijke stem in hebben. 

De werkgroep is nog op zoek naar ondernemers die lid willen worden van de werkgroep om 
de ondernemersvereniging te kunnen oprichten. En daarnaast is de werkgroep op zoek naar 
ondernemers die lid willen worden van de ondernemersvereniging.  

Wij hopen in februari 2019 een bijeenkomst te houden waarbij we meer kunnen vertellen 
over de status van de ondernemersvereniging en waarbij we gezamenlijk kunnen overleggen 
en discussiëren over de doelstellingen. De werkgroep kan natuurlijk wel de voorwaarden 
scheppen (statuten, inschrijving KvK et cetera) voor de OV, maar jullie ondernemers bepalen 
wat voor jullie daadwerkelijk van belang is. 

Eén van de aandachtspunten die de komende periode verder uitgewerkt moet worden door 
de werkgroep, is de privacyregeling.  

Als u zich wilt aanmelden voor de werkgroep en/of de ondernemersvereniging kunt u een 
mail sturen aan: ondernemersbruchterveld@gmail.com 

Werkgroep Leefbaarheid en promotie 

De werkgroep Leefbaarheid en Promotie heeft een mooi spandoek laten maken, om onze 
mooie dorpen te promoten, welke geïntroduceerd werd op de presentatie van de dorpsvisie. 
Inmiddels heeft het spandoek een mooie plek gekregen langs de Duitslandweg!  

Rond  Pasen hielden we  een leuke actie gehouden, waar erg veel positieve respons op 
kwam: Zoek het gouden ei!!  Vele enthousiastelingen aan het zoeken, hier komt vast een 
leuke herhaling van!  

 
Ook zijn we bezig met de mobiele bereikbaarheid, of het ontbreken daarvan. Het blijkt dat 
vooral in de kern van Bruchterveld de bereikbaarheid niet volstaat, maar willen we hier wat 
aan  veranderen, dan zullen we met cijfers moeten komen. Om dit op papier te krijgen, 
hebben we in het dorp een enquête uitgevoerd. Met de uitkomst hiervan gaan we verder aan 
de slag.  

 
De werkgroep Leefbaarheid en Promotie wenst iedereen fijne feestdagen !!  
 
De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bruchterveld zal 16 april 2019 
plaatsvinden. Ledengeld a € 7,50 zal in januari weer automatisch worden afgeschreven van 
uw bankrekening, of persoonlijk bij u worden opgehaald 
 
De dorps-kerstboom staat weer met haar lichtjes te schijnen, op haar aloude plek, op de T-
splitsing bij de Geert Arendsweg.  
 
Paasvuur In 2019 is Pasen op 21 april. De voorjaarswerkzaamheden op het land zijn dan, 
onder normale omstandigheden, in volle gang. Een Paasvuur brandt meestal nog een week, 
zodat na een week pas begonnen kan worden met het opruimen van de resten. Het is dan 
ook logisch dat plaatselijk belang Ebbenbroek, die dit jaar het paasvuur organiseert, geen 
enkele landbouwer heeft kunnen vinden die dit jaar zijn land beschikbaar wil stellen voor het 
paasvuur. 

Weet iemand of heeft iemand nog een stuk land waar we het paasvuur kunnen organiseren, 
neem dan contact op met een van de bestuursleden PB in Ebbenbroek of Bruchterveld. De 
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brandstapel moet minimaal 30 meter van een gebouw en minimaal 100 van een bos 
verwijderd zijn.  

 
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). 
 

 Het bestuur van PB Bruchterveld 
wenst u allen 

    fijne feestdagen en 
     een goede jaarwisseling toe. 
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