
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Leefbaarheid en Promotie 
Ook dit jaar heeft de werkgroep leefbaarheid en promotie niet stil gezeten. Frederique 

Oosterink heeft de werkgroep volgens roulatieschema verlaten. We zijn blij dat Annet 

Hankamp toe wilde treden aan de werkgroep. 

 

Alle wetenswaardigheden rondom Bruchterveld en Ebbenbroek worden dagelijks/wekelijks 

bijgehouden op de facebookpagina en Instagram account van Bruchterveld en Ebbenbroek. 

 

Ook dit jaar waren de gouden eieren op goede vrijdag weer goed verstopt in Bruchterveld en 

Ebbenbroek. Veel kinderen gingen aan de hand van de aanwijzingen via de facebook pagina 

op pad en al snel waren alle eieren weer gevonden.  

 

Binnenkort zijn er hopelijk nieuwe geocaching punten te vinden in Bruchterveld en 

Ebbenbroek. De caches zijn al verstopt, maar het aanmeldingsproces gaat nog moeizaam. 

 

Onlangs zijn de leden van de werkgroep bij alle makelaars geweest om de folder ter promotie 

van Bruchterveld en Ebbenbroek te overhandigen. Nu zijn Bruchterveld en Ebbenbroek bij de 

makelaars ook top of mind. 

 

De folder met informatie voor nieuwe bewoners is afgerond. Nu kunnen leden van de 

werkgroep nieuwe bewoners informeren over het verenigingsleven in Bruchterveld en 

Ebbenbroek. 

 

De resultaten van de door de werkgroep uitgevoerde enquête hebben uiteindelijk gehoor 

gevonden bij KPN en de gemeente Hardenberg. Zoals het er nu naar uitziet zal KPN 

binnenkort maatregelen nemen, zodat de mobiele bereikbaarheid eindelijk beter zal gaan 

worden. 

 

De werkgroep heeft een opzet gemaakt voor nieuwe bewegwijzeringsborden die op 

verschillende plekken in het dorp komen te staan. Deze liggen ter goedkeuring bij het 

plaatselijk belang.  

 

Winterkraaien is een opzet voor een nieuwe fietsroute langs verschillende dorpen in de regio 

met als thema het Veenverleden. Bruchterveld en Ebbenbroek mogen natuurlijk niet 

ontbreken.  

In Ebbenbroek is Sint Maarten al een traditie geworden. In Bruchterveld horen we veel 

mensen die dit ook erg leuk zouden vinden. De werkgroep gaat hier mee aan de slag.  

 

Met de verkeersveiligheid in Bruchterveld en Ebbenbroek gaat de werkgroep ook aan de slag 

in samenwerking met Veilig verkeer Nederland.  

 



 
 

 

 

 

  

Werkgroep Buitengebied, Landbouw en Veiligheid 
 
Het jaar is bijna voorbij. De oogst is binnen en de rust is teruggekeerd in het buitengebied, ondanks 
dit is er nog veel onrust… en worden er protesten gevoerd door geheel Nederland naar aanleiding 
van o.a. de stikstofproblematiek. Dit probleem raakt ook indirect de agrariërs in Bruchterveld.  
 
Voor de Bruchterveldse agrariërs ligt het Natura 2000 gebied de Engbertsdijkvenen het dichtst bij. 
Een prachtig gebied, wat vroeger door liep tot in Duitsland. Duitsland zag geen natuurwaarde in het 
veengebied en heeft het Duitse deel afgegraven en omgevormd tot vruchtbare landbouwgrond. Dat 
koste minder en neemt veel meer CO2 op (maïsland neemt 40,000 kg Co2 per ha per jaar op).  
 
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken weten we dat de stikstof van dierlijke mest (ammoniak), 
niet verzurend (alkalisch) is, en dat het zo zwaar is, dat het niet verder dan 300 meter rondom de 
stal neerslaat. Het vee in Bruchterveld kan onmogelijk het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied 
verzuren of bemesten. Toch worden zij verplicht om hun stikstof uitstoot verder te verminderen. 
Zoals de situatie nu is, mogen ze komend jaar geen dieren weiden of hun land bemesten. Hiervoor 
moeten er eerst een vergunning aangevraagd worden en dat is momenteel nog niet mogelijk! 
Reden genoeg om te protesteren!  
 
Of er nu wel of geen stikstofprobleem is,  en of onze agrarische bedrijven straks nog wel of niet 
kunnen ontwikkelen. Feit blijft dat meer dan de helft van de agrariërs geen opvolging hebben en de 
komende jaren zullen stoppen. We zien nu al steeds meer, voormalig agrarische stallen, leeg staan. 
Dit is landschap-ontsierend, maar trekt ook criminaliteit en ongedierte aan. Wethouder Breukelman 
is bezig met een eenvoudiger, maar uitgebreidere Rood voor Rood regeling. Hij hoopt nog dit jaar 
met een voorstel te komen. 
 
Onze werkgroep is al jaren bezig om een stukje groen aan te leggen dichtbij de kern van 

Bruchterveld. Een bospad, wandelpad, Tiny Forest enz., als het maar een plek is waar mensen 

buiten kunnen wandelen of even zitten. Twee wethouders, Stimuland en diverse ambtenaren zijn er 

mee bezig, maar tot op heden wil Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel niet meewerken. 

Gelukkig hebben we het wel voor elkaar gekregen dat de randen van het nieuwe industrieterrein 

Broeklanden Zuid groen en waterrijk worden aangelegd. De rest laat nog op zich wachten, maar we 

geven niet op! 

 

Tot slot zijn we nog bezig met de veiligheid van de wegen. Voor de komende jaren heeft de 

gemeente groot onderhoud gepland in het dorp. Reparaties, (her)leggen van graskeien, verbreden 

van stoepen, aanleggen van parkeerplaatsen, extra verlichting enz. We doen ons uiterste best om 

de veiligheid en praktisch gebruik te combineren met een mooi aanzicht. Dus ook komend jaar nog 

genoeg te doen voor de werkgroep BLV! 

 



 

 

  

Werkgroep Wonen en Zorg 
Het jaar 2019 stond voor de werkgroep Wonen & Zorg voornamelijk in het teken van contacten 

onderhouden en up-to-date blijven met de ontwikkelingen in het dorp.  

Wat betreft Wonen hebben we in het voorjaar van 2019 op basis van een eerder gedane enquête, 

mogelijke starters en geïnteresseerden voor woningbouw uitgenodigd op de Heujzolder. Bij deze 

avond waren ook functionarissen van de gemeente en Vechtdal Wonen aanwezig. Met ~20 

aanwezigen was het een zeer geslaagde avond waar iedereen veel van opgestoken heeft. Tot dusver 

heeft het nog niet tot uitvoering mogen leiden, maar het begin is er zeker! Verder onderhoudt de 

werkgroep Wonen & Zorg het woonconvenant dat is afgesloten tussen onze Plaatselijke Belangen en 

de gemeente. Hierin staan wederzijdse inspanningsverplichtingen, welke wij eind november 

geevalueerd hebben. Ook wordt hierin besproken waar de volgende nieuwbouw moet komen 

wanneer De Kuilen III vol is. De gemeente bezit momenteel de strook langs het fietspad richting de 

Kuilenweg, wat zou neerkomen op lintbebouwing. Als werkgroep ontmoedigen wij lintbebouwing en 

proberen we de kern compact te houden. We zijn in overleg met de gemeente over mogelijke 

alternatieven. Tot slot is het inmiddels bekend dat de woningbouw bij de school ook doorgang gaat 

vinden. Met name Albert Jan Altena heeft zich in het begin hard gemaakt vanuit de werkgroep om dit 

gedaan te krijgen, en wij zijn erg blij dat dit plan uitgevoerd gaat worden! Via deze weg willen wij 

alvast iedereen feliciteren die daar mogen gaan wonen. 

Op het gebied van zorg beheren we het Noaberschap initiatief. Inmiddels is dit concept al 2 jaar oud, 

en wordt er met enige regelmaat gebruik van gemaakt. Dit varieert van klusjes als goten 

schoonmaken, tot bezoekjes. Wij proberen actief na te denken waar het Noaberschap nog meer kan 

betekenen voor het dorp. Via deze weg wil ik u nogmaals informeren over wat het Noaberschap 

precies is.  

Het Noaberschap is gestart in Bruchterveld om mensen een optie te bieden voor kleine tijdelijke 

werkzaamheden uit te voeren die om wat voor reden dan ook niet zelf uitgevoerd kunnen worden. Dit 

kan variëren van boodschappen doen, goten schoonmaken, tot klein tuinonderhoud. Maar ook ICT 

problemen, formulieren invullen, of simpelweg een koffie en een kaakje, kunnen via het Noaberschap 

gedaan worden. Het Noaberschap wordt gedraaid door vrijwilligers en ook de mensen die de 

werkzaamheden uitvoeren zijn vrijwilliger. Het Noaberschap is gestart om iedereen in het dorp een 

laagdrempelige lijn te bieden voor dit soort zaken. Kent u of bent u iemand die door het Noaberschap 

op weg geholpen kan worden, schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Dit kan telefonisch 

door het nummer 06-27130333 te bellen. 

 

In 2020 blijft de werkgroep het contact met de gemeente onderhouden en blijft het Noaberschap 

actief. Binnen de werkgroep hebben afgelopen jaar Albert Jan Altena en Jan Spijkers afscheid 

genomen. Gelukkig hebben wij in Henk van der Veen een waardige opvolger gevonden! Ook in 2020 

zullen er wijzigingen zijn in de bezetting van de werkgroep, daarover meer in de volgende update. 

Dank voor uw aandacht 

 

Edwin Huisken 

Voorzitter Werkgroep Wonen & Zorg 

 



 
 

Werkgroep duurzaamheid  
 

De berichten over duurzaamheid volgen elkaar snel op. Het plaatselijk belang 

Bruchterveld wil hier graag op inspringen en heeft als aanvulling op de andere 

werkgroepen, de werkgroep duurzaamheid in het leven geroepen.  

 

Deze werkgroep heeft als doel om een handreiking te bieden aan de inwoners uit 

Bruchterveld m.b.t. duurzame initiatieven. Dit houdt in dat wij als werkgroep 

bedrijven benaderen om in de wensen van duurzame initiatieven te gaan voorzien. 

Naast deze handreiking willen wij als werkgroep een collectiviteitskorting te 

bedingen bij deze bedrijven zodat inwoners maximaal kunnen profiteren. 

 

Op 10 juli 2019 zijn we begonnen met een inventarisatie waar er behoefte aan is 

en wat er leeft onder de inwoners van Bruchterveld v.w.b. duurzaamheid. Hieruit 

kwam naar voren dat inwoners willen investeren in zonnepanelen.  

 

De werkgroep is met installatiebedrijf Morrenhof-Jansen in gesprek gegaan wat zij 

hierin kunnen betekenen. Dit heeft geresulteerd in een inloop/aanbod avond op 

13-11-2019.  

Morrenhof-Jansen heeft deze avond diverse materialen meegenomen, om 

zodoende een indruk te krijgen hoe een zonnepaneel, montagesysteem of 

omvormer eruitziet. Daarnaast boden zij de mogelijkheid om met speciale 

software een visualisatie te maken van het huis met zonnepanelen.  

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Zo’n 50 inwoners uit 

Bruchterveld hebben zich laten informeren wat de mogelijkheden zijn. Dit heeft 

erin geresulteerd dat Morrenhof-Jansen zo’n 30 aanvragen heeft mogen 

ontvangen. Op het moment van schrijven hebben deze mensen een offerte mogen 

ontvangen.  

 

Gezien het succes willen wij in 2020 weer een inloop/aanbod houden voor 

zonnepanelen. Met als aanvulling warmtepompen, zonneboilers of gevelisolatie. 

 

Als werkgroep willen wij een oproep plaatsen dat wij nog op zoek zijn naar leden 

die het team willen versterken. Lijkt dit je wat, dan kun je contact opnemen met 

Richard Hugen 06-30162352. 

 

 


