
Notulen Algemene Ledenvergadering  

Vanwege de privacy van onze leden zijn alle namen m.u.v. bestuursleden zwart gemaakt.  

Dorpsraad Hummelo, 11-4-2022  

Hartelijk welkom bij de algemene ledenvergadering 2021. We hebben een agenda opgesteld: 

• Opening en mededelingen 

• Notulen 11 oktober 2021 

• Verkiezing bestuur 

• Jaarverslag 

• Financieel jaarverslag 

• WVTTK 

• Rondvraag 

Opening 

Gerrit Kempers begint de opening met een bericht over voorzitter Elly Smeitink. Die heeft een paar 

weken geleden een hartstilstand gehad. Gelukkig waren er op het moment van de hartstilstand veel 

mensen ter plaatsen die eerste hulp konden verlenen. Ze heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen 

en is inmiddels weer thuis. Het herstel gaat voorspoedig en Elly doet alle leden de groeten. Gerrit 

neemt tijdelijk het voorzitterschap van de dorpsraad voor haar waar.  

Naast Gerrit zijn de aanwezige bestuursleden: Henk Kuperij, Martine Rexwinkel, Niels Gosselink, 

Robin Mentink en Janni Addink. 

Speciaal woord van welkom aan Patrice Zweers, aanwezig gebiedsambtenaar Gemeente 

Bronckhorst. Zij is samen met Arie Vries gebiedsambtenaar voor Hummelo e.o. Gerrit wil nogmaals 

benadrukken dat Patrice en Arie de tolken zijn namens ons naar de gemeente. Het is lastig om bij de 

gemeente aan te kloppen en vervolgens de juiste persoon te spreken. Daar helpen de 

gebiedsambtenaren mee. Wij als dorpsraad zijn blij met de hulp die geboden wordt door Arie en 

Patrice.  

Afmeldingen die wij hebben ontvangen zijn: Nicky Greven, Theo Lukassen, Elisabeth Remmelink, 

Miens Martens. 

Ten slotte nog een speciaal woord van welkom aan Theo en Lies. Theo is teruggekeerd naar 

Hummelo naar een ruime tijd afwezigheid.  

Mededelingen 

We hebben geen pauze. Na afloop van de vergadering wordt er in het café een drankje aangeboden 

namens de dorpsraad. We hopen dat leden hierbij blijven plakken zodat we nog even kunnen 

brainstormen en napraten.  

Notulen vorig jaar 

Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen vanuit de leden: 

• Inbreidingsplannen (heien of boren) door Thijs Verweij 

Wij kunnen hier niets in betekenen. Daarvoor zou je contact op moeten nemen bij de 

betreffende partijen die daar over gaan. Wij kunnen hierin als dorpsraad niets betekenen.  



 

 

• Contacten zwembad en sporthal door Evert 

Wij hebben nauw contact met de DBO’s van Keppel en Drempt, ook met communicatie 

richting de gemeente. Wij zien deze sportfaciliteiten als algemeen belang. We proberen dan 

ook met deze DBO’s samen één front te vormen.  

 

• Landbouwverkeer door dorp door Theo Lukassen 

Wij kunnen als Dorpsraad niet veel doen aan het landbouwverkeer dat nu door Hummelo 

heen rijdt. Oproep vanuit ons als dorpsraad is om overlast te melden bij de gemeente. Wij 

kunnen hierbij als dorpsraad ondersteunen, maar helaas niet het probleem verhelpen. Er is 

een gesprek geweest met een paar boeren in de omgeving hierover, een paar jaar geleden. 

Wij hebben toen een voorstel bij de gemeente neergelegd voor het laten omrijden van het 

landbouwverkeer. Hier zijn enige tijd geleden opnieuw gesprekken over geweest met de 

gemeente.  

Het rijgedrag van de bestuurders van deze landbouwvoertuigen is lastig aan te pakken voor 

ons als DBO Hummelo. We kunnen de boer hierop aanspreken, maar dit komt neer op 

handhaving.  

 

• (Verouderd) Speeltuintje Zuylenkamp door Rita Langeweg 

Hier is over gesproken met gebiedsambtenaar Partice. Zij heeft dit bij de betreffende collega 

Maaike te Stroet neergelegd na afloop van de vorige ledenvergadering. Enige tijd geleden 

kreeg Patrice het bericht van Rita dat er nog steeds niets was gebeurd. De betreffende 

verantwoordelijke was met zwangerschapsverlof, waardoor dit probleem bij de gemeente 

nog niet is opgepakt. Patrice was in de tussentijd in de veronderstelling dat het geregeld was. 

Patrice geeft aan morgen Rita te bellen met nieuws hierover.  

 

Patrice geeft aan blij te zijn om terug te zijn in dit gebied, omdat de negatieve ondertoon in 

de vorige ledenvergadering indruk had gemaakt, maar geeft ook aan dat soms hiervoor de 

mankracht mist.  

 

• AED Hyndendael door Herm Vlake 

Dit werd vorige vergadering aangedragen omdat deze AED bij Hyndendael vervangen moest 

worden. De dorpsraad Hummelo heeft dit gesponsord. Daarnaast is ook de kast voor de AED 

bij de Gouden Karper door de dorpsraad gefinancierd. Dit is dus inmiddels gerealiseerd.  

 

• Verkeersprobleem Keppelseweg 

Dit is aangepakt, we zullen hier later in de vergadering verder op in gaan.  

 

• Parkeren in de Dorpsstraat bij de Spar door Yvette Gabriël 

Er is een plan voor een parkeerverbod aan de linkerkant. De gemeente heeft de dorpsraad 

verzocht om een enquête te houden en de buurt hierover in te lichten. Wij vonden dit niet 

een taak die bij de dorpsraad ligt. We hebben dit verzoek dus teruggelegd bij de gemeente.  

 

Niels geeft nog even wat toelichting over dit onderwerp. Doordat er nu aan twee kanten van 

de weg geparkeerd mag worden, wordt de Dorpsstraat soms wel erg smal. Hier is enige tijd 

geleden door de toenmalig verkeersdeskundige bevestigd. De opdracht is nu door ons weer 

teruggelegd bij de gemeente omdat zij het verzoek hadden gedaan aan de dorpsraad om 



handtekeningen te verzamelen bij buurtbewoners voor dit plan. Wij vinden als dorpsraad 

niet dat deze verantwoordelijkheid bij ons hoort te liggen. We hebben dit dus teruggelegd en 

verder nog geen terugkoppeling hierover ontvangen. We erkennen wel het probleem en 

vinden dus ook dat hier een goede oplossing gevonden moet worden.  

Reactie vanuit Thijs Verweij over de toelichting op bovenstaande punten. Hij vindt het niet terecht 

dat iedereen nu apart naar de gemeente wordt terugverwezen, omdat wij als dorpsraad dit volgens 

hem het algemeen belang van Hummelo hierin moeten behartigen. Reactie van Gerrit hierop is dat 

wij als dorpsraad graag een helpende hand willen bieden, maar algemene klachten moeten gemeld 

worden bij de gemeente door dorpsbewoners zelf. Thijs geeft aan dat het zijn inziens verstandig is 

om hierin een algemeen standpunt in te nemen (heien of boren), zodat niet iedereen afzonderlijk 

een vergunning moet doorspitten. Als dorpsraad zijnde zien wij onszelf voor dit specifieke onderwerp 

niet als partij, dit is afhankelijk van de uitkomst van bodemonderzoek.  

Reactie vanuit Henk Maalderink op bovengenoemde punten. Hij heeft de vorige ledenvergadering in 

de rondvraag een vraag gesteld over de twee websites via waar je de dorpsraad kunt benaderen, 

hummelo.nl en dorpsraadhummelo.nl. Dit zou samengevoegd worden, maar er staat nog steeds 

verouderde informatie op deze sites. Gerrit geeft aan dat Robin medeverantwoordelijk is voor de 

nieuwe website. Wij hebben ons als dorpsraad verkeken op de werkzaamheden die komen kijken bij 

het creëren van een goede site. Robin laat bij het punt in het jaarverslag zien hoe de website er nu 

uit ziet en wat de plannen zijn. We krijgen hierover ook graag feedback vanuit onze leden. 

Hummelo.nl wordt beheerd door Harold Pelgrom. We zijn er nog niet over uit hoe we dit kunnen 

samenvoegen. We zijn hier dus nog mee bezig.  

Jaarverslag 

Robin verteld over nieuwe site en loopt deze door, maar dan valt het internet weg. We pakken dit 

onderwerp later weer op.   

Hummeloseweg – Dorpstraat, Niels verteld over het proces. Wij zijn 4,5 jaar geleden aangesloten aan 

de mediationgroep over de verkeerssituatie Dorpsstraat-Hummeloseweg. Hiervoor werden ook de 

bewoners van Hummeloseweg en Dorpsstraat, dorpsraad Keppel en de gemeente. Met deze partijen 

werd gevraagd een oplossing te bedenken voor de verkeersdrukte, waarbij we de bereikbaarheid van 

beide dorpen kunnen waarborgen en de hoeveelheid forensenverkeer wordt teruggebracht. Het gaat 

dat voornamelijk over het verkeer vanuit het achterland (Hengelo/Zelhem/Vorden) richting A18/A12 

gaat.  Hier zijn veel oplossingen voor voorbij gekomen, we hadden hier feitelijk gezien ook snel 

overeenstemming over. We hebben hier toen der tijd een plan voor neergelegd. Vervolgens kregen 

wij voor een tweede keer een uitnodiging voor een meditiongroep. Daar hebben wij wederom aan 

deelgenomen, samen met de bewoners van de Hummeloseweg, dit was ergens is 2019/2020. Toen 

kwam het feit op tafel dat de bewoners van de Dorpsstraat in Laag-Keppel de pers opzochten met de 

mededeling dat zij last hadden van het vele verkeer in hun straat. We werden dus opnieuw een 

meditiontraject opgestart. Hierin hebben we gezamenlijk met bewoners van de Hummeloseweg en 

Dorpsstraat, bewoners uit Eldrik en Dorpsraad Keppel bij elkaar gezeten samen met gemeente en 

provincie om het volledige verkeersplan hiervoor te bekijken. Dat heeft dus alles bij elkaar bijna 4,5 

jaar geduurd. Ik kan hierover helaas niet volledig in detail treden. Morgenavond is de presentatie van 

het plan. Hierover zal ook een persbericht verschijnen.  

Kortgezegd blijft de bereikbaarheid van Hummelo/Keppel gewaarborgd. We hebben een oplossing 

gevonden voor het vele verkeer. Vanwege een embargo kan ik hier helaas verder niet dieper op in 

gaan. Maar de berichten zullen deze week volgen. 



Verder wordt er op dit moment ook gewerkt aan de Keppelseweg voor de basisschool. Vier jaar 

geleden heeft de gemeente Bronckhorst aangegeven dat alle schoolzones in de gemeente 

Bronckhorst veiliger moeten. Dat heeft te maken dat overal wel verouderde wegen en aansluitingen. 

De gemeente wilde één soort indelingen voor deze gebieden, waardoor dit overzichtelijker en 

veiliger wordt. Daar zou Hummelo de pilot voor worden. Helaas zijn de plannen in het vorige college 

geschrapt door een gat in de begroting. Wij hebben de wethouder ongeveer 1,5 jaar geleden toch 

nogmaals op de onveilige situatie gewezen. Het is een hele brede weg met onoverzichtelijke punten. 

We hebben gevraagd nogmaals kritisch te kijken wat hierin mogelijk is, niet alleen voor de school, 

maar ook voor de bewoners van Hyndendael. Gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt en 

getoetst bij een verkeersdeskundige. Hummelo is hiervoor de pilot, en dit plan moet dan ook verder 

door de gemeente worden uitgerold.  

Er komen gescheiden fietsstroken die hoger gaan liggen dan de rijbaan. Er komt een 

voorrangssituatie. En er komt een zebrapad. Daarbij wordt één ingang van de parkeerplaats bij 

school afgesloten. Hier komt een groenstrook te liggen. De tweede inrit wordt iets breder gemaakt. 

Hierdoor hopen ze de situatie een stuk veiliger maken.  

Vraag van Nick Bijloo. Er zijn plannen voor de Hummeloweg. Dat zal waarschijnlijk ook impact 

hebben op de rotonde, die aansluit op deze schoolzone. Is hier rekening mee gehouden? Niels geeft 

hierop antwoord. Wij hebben inderdaad aangegeven aan de wethouder of het verstandig is om op 

dit moment deze keuze te maken, want ik kan me realiseren dat het straks een aanpassing gaat 

komen bij de rotonde. Daarop zei de wethouder “Ja dat kan, alleen dat is een proces wat nog langere 

tijd gaat duren. Wij willen dat de schoolzone nu wordt opgelost.“ 

We gaan terug naar het onderwerp over de site. De homepage is klaar. Als we dan naar de dorpsraad 

gaan beginnen we met een algemene uitleg, waar zetten we ons voor in, wat is onze visie. Als we dan 

naar beneden gaan komen we bij het bestuur van de dorpsraad. Hier komen nog foto’s van ons allen 

met een klein stukje tekst. Daaronder ook de contactgegevens voor o.a. de portaalborden. Dan gaan 

we naar het dorpsplan, dit is het plan wat destijds is opgesteld. De thema’s zijn: Wonen in Hummelo, 

Veiligheid, Voorzieningen en Cultuur, Veiligheid en Natuur en Landschappen. Hieronder staan deze 

kort beschreven met illustraties. Dan hebben we verder ook de kaart. Dit is eigenlijk een kaart 

waarop alle ondernemers een huisje kunnen pakken. Elk huisje staat voor een bedrijf, met daarbij de 

contactinformatie. Elke ondernemer kan een huisje aanvragen door gegevens te mailen, dat is 

kosteloos. Vraag vanuit de zaal of dit ook voor verenigingen kan aangevraagd worden? Dit kan, 

hiervoor zal dan een ander icoontje worden gemaakt. We zijn dit ook aan het maken voor 

bezienswaardigheden, zoals het standbeeld van Normaal. Ook hebben we een pagina waar je lid kunt 

worden, voor € 5,00 per jaar. We hebben ook een nieuwspagina waarop actuele berichten over 

activiteiten van de dorpsraad te vinden zijn. Binnenkort komt hier meer nieuws en gaan we ook meer 

vertellen over thema’s die op dit moment spelen. De site is nu grotendeels af, maar wordt dus nog 

verder gevuld. Zijn er nog dingen die jullie graag terug willen zien? Er komt nog een kopje met 

ideeënbus, daar komen we later deze vergadering nog op terug. Dan krijgen we hopelijk vanuit jullie 

wat meer input wat jullie zouden willen terugzien. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat op de kaart 

ook de locaties van de AED’s toegevoegd kunnen worden. Dit wordt meegenomen door Robin. Nog 

een opmerking over de site. Iemand die vanmiddag lid is geworden via de site geeft aan dat er geen 

bankrekeningnummer op de site vermeld staat. Gerrit geeft aan dat wij contact opnemen hiervoor.  

Gerrit geeft nog even toelichting over het nut van lid worden van de dorpsraad. Natuurlijk stelt het 

bedrag niet veel voor. Waar het ons om gaat is het draagvlak vanuit het dorp richting de gemeente. 

Als wij met een plan bij de gemeente komen wordt hier naar gekeken. Het zou mooi zijn dat de +- 

1600 inwoners 1000 personen lid zijn. We zijn dus wel aan het werven.  



Komen we nu op het kopje samenwerkingen met de andere DBO’s. Vanaf anderhalf jaar geleden zijn 

wij met andere DBO’s van Keppel, Eldrik en Drempt bij elkaar gekomen. Dat doen we nu zo’n 2/3 

keer per jaar om af te stemmen met elkaar waar we nu allemaal mee bezig zijn. En of wij elkaar 

daarin kunnen ondersteunen. Een paar maand geleden is hier het verkiezingsdebat uit voort 

gekomen in de Hessenhal. Wij willen ons gezamenlijk als DBO’s sterk maken voor dit stukje van de 

Gemeente Bronckhorst.  

Dan komen we aan bij het onderwerp over de starterswoningen. Niels geeft hier toelichting over. We 

hebben dit onderwerp de vorige vergadering ook behandeld. Er ligt voor de starterswoningen 

eigenlijk nu een kant en klaar plan. Dat plan ligt sinds september bij de gemeente. Tot grote 

frustratie van ons als dorpsraad, starters en belangstellende stopt het daar. We hebben de 

mondelinge toezegging gehad van wethouder Buunk en Blaauw dat dit wordt meegenomen in het 

veegplan van april. Ik heb hier in de zaal in ieder geval één raadslid gezien. Ik hoop dat jij kunt 

aangegeven wat er de komende raadsvergadering besproken gaat worden en of dit daadwerkelijk is 

het veegplan is opgenomen. Harm-Jan Evers reageert hierop vanuit de zaal.  “Ik weet dat er wel een 

aantal starterswoningen zijn opgenomen, maar dat gaat dan meer om de bestemming. Dus of de 

bestemming Wonen wordt toegevoegd in het geheel.” Even kort meenemend, de Groeneweg, waar 

de starterswoningen gepland zijn, die zou de bestemming Wonen hebben. Die informatie hebben wij 

destijds gekregen vanuit de gemeente. Er stond op dat moment dus geen bouwblok op, maar dat zou 

eenvoudig ingetekend kunnen worden. Dan zou het plan in werking gesteld kunnen worden. Nu blijkt 

dit er een paar jaar geleden een grote ruiming geweest te zijn, omdat er op dat moment minder 

woningen nodig waren dan gedacht, of deze elders nodig waren. De bestemming is dus van de grond 

aan de Groeneweg afgehaald, waardoor dit bestemmingsplan weer gewijzigd moet worden voor de 

realisatie van starterswoningen. Dat brengt behoorlijk wat problemen met zich mee. Dat heeft o.a. te 

maken met buurtbewoners die bezwaren hebben. Dit zijn projecten die heel frustrerend zijn. Wij zijn 

hier als dorpsraad al 4 jaar op de achtergrond mee bezig en waar wij niet altijd mee de openbaarheid 

in kunnen. We hebben het college met klem verzocht dit met spoed te behandelen, maar het blijft 

tot dusver stil. We rekenen erop dat dit behandeld wordt. Wanneer dit niet het geval is, dan moeten 

we nadenken over vervolgstappen. Reactie vanuit de zaal. “Het is schandalig dat er zoveel jongeren 

al jaren zitten te wachten. Alles wordt op dit moment alleen maar duurder. Ze willen de jeugd in de 

Achterhoek behouden en dan gaan ze er zo mee om.“ Harm-Jan reageert vanuit het CDA. “We 

hebben de afgelopen jaren meerdere malen gevraagd in de raad om de wethouder te bewegen, 

maar zelfs in de raad krijgen we de handen niet op elkaar om hier snelheid in te krijgen. De 

wethouder is erg lastig te bewegen, want op andere plekken in de gemeente Bronckhorst heeft hij 

wel snelheid gemaakt, met name in Zelhem. Zelhem staat nu ook in de veegplannen dus dat is 

achteraf hersteld. Dat Hummelo moet wachten op een bestemming die moet worden gewijzigd, 

voordat ze daadwerkelijk kunnen starten, dat is echt onzin. Andere CPO-projecten zijn nu ook gereed 

in Steenderen, Vorden, Zelhem. Die bestemmingsplannen zijn ook allemaal hersteld, dus dat de 

wijziging van het bestemmingsplan wordt gebruikt als argument om niet te kunnen starten is echt 

onzin.” Niels geeft aan dat wij als reactie vanuit de gemeente kregen dat er geen ruimte is in de 

ambtelijke organisatie om dit op te pakken. Diezelfde wethouder geeft overigens aan dat in 

Hummelo, op grond van de graaf, gebouwd gaat worden.  We weten nog wat voor een succes dat 

was met de aanleg van de rondweg en de bouw van de brede school. Die wethouder roept ook in de 

pers dat er zo’n 2000-3000 woningen gebouwd moeten worden. Daar hebben we dus mee te maken. 

Ed Geerligs geeft aan dat wij als dorpsraad wellicht naar de pers kunnen stappen met dit verhaal. 

Niels geeft aan ze nog een maand de tijd te geven, zodat ze dit met komend veegplan kunnen 

meenemen. 



Gerrit geeft nog extra toelichting over het belang van deze starterswoningen voor Hummelo. 

Daarnaast zorgt de huidige kostenstijging ook voor een heel ander prijskaartje aan de woningen. Je 

praat vandaag de dag over een starterswoning die met badkamer en keuken boven de € 300.000 

gaat uitkomen. Vraag van Elly hoe het kan dat het hier zo traag gaat, terwijl deze projecten op 

andere plaatsen wel gerealiseerd worden. Ze geeft hierbij het voorbeeld van Braamt, waar jongeren 

een complete straat hebben laten bouwen. Gemeente is daarbij meewerkend geweest. In 

Bronckhorst is destijds de keuze gemaakt om van dit plan een CPO-project te maken. Je kunt van een 

starter van begin 20 niet verwachten dat hij/zij overal aan gaat denken. Zeker niet als het een 

compleet traject inclusief vergunningsaanvraag, bestemmingsplanwijziging etc. Er is ook aangegeven 

vanuit de gemeente dat deze projecten veel geld kosten omdat er een ambtenaar voor vrijgemaakt 

moet worden. Die capaciteit was er niet. Er ligt nu vanaf september een kant-en-klaar plan. Zelfs de 

betrokken aannemer verwonderd zich over de chaos die is ontstaan.   

Vraag vanuit de zaal hoe het kan dat andere projecten dan wel van de grond zijn gekomen. Trajecten 

die nu wel zijn gerealiseerd liepen al in het voorgaand college, dus voor het afgelopen college, al 

vastgesteld. Daarna is even gezegd, we doen even niets. Daar lopen wij als Hummelo nu tegen aan, 

terwijl er een plan klaarligt. Toen de plannen die nu worden gerealiseerd werden gepresenteerd in 

de pers, hebben wij bij de gemeente aangeklopt, dit gaat om 2017. Toen vervolgens het nieuwe 

college aantrad gaven ze bij de rondgang hier door het dorp heen aan dat op de locatie bij de 

Groeneweg starterswoningen gebouwd konden worden. Dat is nu ruim 4 jaar geleden.   

Financieel jaarverslag 

Henk neemt ons mee in het financiële jaarverslag van 2021, zie financieel jaarverslag.  

Contributies zijn behoorlijk achtergebleven. Het innen van de contributies loopt nog niet goed. Vanaf 

volgend jaar zal dit via automatische machtigingen gaan. We gaan alle leden verzoeken een 

machtigingsformulier te ondertekenen. We hopen dat we op die manier de contributie beter binnen 

krijgen.  

Doordat er de afgelopen jaren minder uitgaven zijn geweest i.v.m. het coronavirus hebben we 

relatief veel geld in kas. Daarom is ook besloten de contributie niet te verhogen. Wel zal er komend 

jaar (2023) € 0,12 extra in rekening worden gebracht voor de automatische incassokosten. 

Lies geeft toelichting op het door hun gekregen budget voor de bibliotheek. Omdat de bibliotheek 

geen huur betaald aan FF naar Steef worden er overige zaken (zoals het vervangen van 

lampen/gordijnen), in de zaal vergoed door de bibliotheek. De bijdrage wordt dus niet alleen besteed 

aan boeken.   

Jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie, Hans Huntelaar en Herman Harenberg. Herman 

geeft toelichting. Alles klopte m.u.v. één ontbrekende factuur voor een overboeking. Deze is alsnog 

teruggevonden. Verder was er één overboeking van de tasjesactie waarvoor het bewijs nog ontbrak. 

De volgende keer dus het verzoek om dit goed schriftelijk vast te leggen. Daarnaast geeft de 

kascommissie de opdracht aan de penningmeester om de achterstallige contributie alsnog op te 

halen bij de leden.  

Het is gebruikelijk dat je twee jaar lid bent van de kascommissie. Hans Huntelaar heeft dit nu twee 

jaar gedaan, waarvoor dank. Marian Hermsen geeft aan dit wel te willen doen.  

Henk geeft toelichting op de begroting van volgend jaar.  



In de begroting zit de laatste bijdrage aan Zandewierde die wij destijds hebben gekregen van Sité. 

Hoe wij hier in de toekomst mee om zullen gaan is nog niet bekend.   

Overig budget voor kleinschalige activiteiten (€ 2150,00) is nog geen bestemming voor. Dus als 

hiervoor goede ideeën zijn, staan wij daarvoor open.  

Rita Langeweg geeft aan graag een zonnedoek boven de zandbak van het speeltuintje op De 

Zuylenkamp te willen. Niels vraagt aan Patrice of zoiets ook binnen een subsidie van de gemeente 

zou kunnen vallen. Gemeente heeft eerder bij Rita aangegeven hierin niet te subsidiëren, i.v.m. 

schadegevoeligheid en omdat er dan boven iedere zandbak een doek gehangen moet worden. 

Patrice geeft aan dat het budget vanuit de gemeente hiervoor vooral is bedoelt voor het vervangen 

en veilig maken van toestellen. Patrice geeft aan hier nog op terug te komen.  

Gerrit geeft aan waarom ervoor wordt gekozen om de contributie laag te houden. Dorpsraad 

Hummelo wil graag zoveel mogelijk leden. Elly geeft aan dat er veel nieuwe mensen in Hummelo zijn 

gaan wonen. De vraag is of deze allemaal benaderd worden om lid te worden. Gerrit geeft aan dat 

we hierin nog kunnen verbeteren. Eerder werden nieuwe inwoners door middel van een tasje met 

lokale spullen welkom geheten. Wij moeten dit weer gaan oppakken. Niels geeft aan dat langs de 

deuren gaan het beste zou werken, maar dat wij hier als bestuur eigenlijk geen tijd voor hebben. We 

zijn dus ook op zoek naar ambassadeurs, die andere mensen attent maken op het bestaan van de 

dorpsraad.  

Verkiezing bestuur 

Gerrit en Niels zijn aftredend en herkiesbaar. Beide zijn door de leden opnieuw verkozen.  

WVTTK 

Ed Geerligs brengt het een punt in over de windmolens. We houden hierin gezamenlijk met de 

andere DBO’s vinger aan de pols. We zullen geen standpunt innemen voor of tegen. Wel zullen we 

kijken of alle processen goed doorlopen worden. 

Rondvraag 

Ideeënbus bij de ingang. Hierin is alleen het idee van de dorpsraad zelf terug te vinden. We willen als 

Dorpsraad Hummelo aan iedere inwoner van Hummelo een gratis AED-cursus aan te bieden. De 

kosten voor het eerste jaar, normaal € 31,00 per persoon, worden vergoed door de dorpsraad. 

Daarna is de verlenging voor eigen rekening. Dit om het aantal mensen in Hummelo die een AED kan 

bedienen te vergroten. Leden die interesse hebben kunnen zich melden bij Martine. 


