
 

 

 

 
NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD December 2020 
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld. 
 

Jaarwisseling 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief was het beleid rondom de jaarwisseling 
nog niet bekend gemaakt in de gemeente Hardenberg. Voor de regelgeving rondom de 
jaarwisseling willen we u graag verwijzen naar de website van de gemeente Hardenberg: 
https://www.hardenberg.nl/zoeken.html?q=jaarwisseling. Ook wordt dit nog gepubliceerd in 
de Toren.  
 

2020 Een bijzonder jaar 
Aan het begin van dit jaar hadden we allemaal een volle agenda met veel activiteiten die 
plaats zouden vinden in 2020 in Bruchterveld, enige voorbeelden  

- 75 jaar bevrijding 
- Oranjevereniging 75 jaar 
- Werkbezoek college gemeente Hardenberg 
- Paasvuur 2020 
- 4 mei dodenherdenking 
- Excursie Nieuwe Veen (Pingo gebied) 

Helaas i.v.m. de Covid 19 epidemie kon geen van deze activiteiten doorgaan. Wij hopen dat 
komend jaar een aantal van deze activiteiten toch plaats kunnen vinden, evt. met een aantal 
aanpassingen.  

  
Algemene Ledenvergadering PB 
We hebben onze Algemene Ledenvergadering online gezet in een Powerpointpresentatie in 
mei. Hier hebben we een aantal reacties op ontvangen waarmee we aan de slag zijn 
gegaan.  

 
Verkeersveiligheid 
Afgelopen jaar ontvingen wij van verschillende inwoners klachten omtrent de 
verkeersveiligheid. Na overleg met Verkeersagent en gemeente zijn er verschillende acties 
uitgezet: 

- Stickers op containers (i.s.m. VVN) 
- Borden spelende kinderen zijn geplaatst (gemaakt door een inwoner) 
- DSI’s (Smileys) zijn voor een bepaalde tijd geplaatst om mensen bewust te 

maken van hun rijgedrag.  
- Fietspad Bruchterveld-Kuilenweg wordt voor autoverkeer gebruikt, hier wordt een 

fietspaal met de juiste aanduiding geplaatst! 
Heeft u nog ideeën of wilt u een klacht melden, dan kunt u dit aangeven middels een mail 
aan redactie@broekernieuws.nl.  

 
AED 
Onze AED was aan vervanging toe. In November 2020 is de oude AED vervangen voor een 
nieuwe en kunnen we hier weer 10 jaar mee verder.  
 
Seniorenwoningen 
Inmiddels zijn er vijf nieuwe woningen gerealiseerd aan de Hoopsteeweg, de nieuwe 
bewoners kunnen binnenkort verhuizen. We wensen u allen veel succes met de verhuizing 
en veel woongenot aan de Hoopsteeweg.  
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Electrische Laadpaal 
Er is een elektrisch oplaadpunt gerealiseerd op het parkeerterrein van de voetbal.  
 
Ontwikkelingen OAG 
Als plaatselijk belang Bruchterveld nemen wij deel aan de OAG. Deze 
omgevingsadviesgroep bestaat uit meerdere plaatselijke belangen, grondeigenaren, 
aanwonenden en een actiegroep. Samen moeten wij nadenken over mogelijkheden om 
duurzaam energie op te wekken voor het gebied tussen Bergentheim, Sibculo en 
Kloosterhaar. De boodschap vanuit de gemeente was dat er scenario's bedacht moeten 
worden waar windenergie een onderdeel van kán zijn. Tijdens het uitwerken van deze 
scenario's zijn meerdere mogelijkheden de revue gepasseerd w.o. windenergie, zonne-
energie, biomassa en geothermie. Het is een zeer stroperig proces maar er leek een lijn te 
zijn gevonden. 
De corona crisis gooide in maart roet in het eten. Omdat groepen niet meer bij elkaar 
mochten komen, gingen de bijeenkomsten van de omgevingsadviesgroep tijdelijk niet door. 
Die periode werd gebruikt om het proces te evalueren. Daar kwamen verbeterpunten uit naar 
voren. Eén van de verbeterpunten was dat de opdracht richting de omgevingsadviesgroep 
duidelijker moest worden. De gemeente gaf die duidelijkheid door aan te geven dat het 
gebied alleen voor windenergie gebruikt moest worden. 
Dit hadden wij niet verwacht en het gevoel is ontstaan dat we anderhalf jaar hebben 
weggegooid. Door de tweede corona golf zijn alle vergaderingen weer opgeschort. Wanneer 
we weer verder kunnen is op dit moment nog niet bekend. 
 
Participeren zonnepark Balderhaar 
Op het voormalige zandwinplas de Balderhaar is een zonnepark gerealiseerd. Dorpen 
(Bruchterveld, Ebbenbroek en Kloosterhaar) uit de buurt konden hiervan meeprofiteren door 
zonnepanelen met korting te kopen. Daarnaast krijgen de lokale buurthuizen in Ebbenbroek, 
Bruchterveld en Kloosterhaar vanuit het energiefonds van het zonnepark de financiële 
mogelijkheid om de gebouwen te verduurzamen.  
 
Plannen 2021 

• Er komen nieuwe informatieborden (plattegrond) bij de ingangen van ons dorp 

• De Broekdijk (van GVK – komgrens richting Kloosterhaar) wordt in het voorjaar 
grondig gerenoveerd. In samenspraak met de aanwonenden wordt het een fietsstraat 
en zijn er verschillende nieuwe groenstroken in het plan opgenomen.  

• Wanneer de renovatie van de Broekdijk klaar is, gaan we de wegen rondom het MFA 
renoveren/opnieuw inrichten. Hiervoor volgen er in het voorjaar nog enige 
bijeenkomsten met aanwonenden.  

 

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). http://www.broekernieuws.nl/invullijst/ 
 
 
 
 

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen fijne feestdagen en 
een goede jaarwisseling toe! 
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