
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Dorpsraad Braamt. Via deze weg willen we u graag informeren over de 

verschillende zaken waar wij ons de afgelopen maanden mee bezig hebben gehouden. De informatie uit 

deze nieuwsbrief kunt u teruglezen op onze website: www.dorpsraadbraamt.nl. Heeft u vragen of opmer-

kingen over de onderwerpen uit deze nieuwsbrief dan horen we die graag. Ook als u een onderwerp heeft 

wat u, al dan niet vertrouwelijk, met de Dorpsraad wilt bespreken dan bieden we graag een luisterend oor. 

Spreek ons gerust aan of stuur een e-mail naar: info@dorpsraadbraamt.nl. 
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Mocht u dingen in het dorp aantreffen waar de gemeente verantwoordelijk voor is en die beter kunnen? 

Dan kunt u dit melden bij het klanten contact centrum. U kunt hierbij denken aan een scheve of kapotte 

lantaarnpaal, scheve bestrating, overlast van hondenpoep, parkeeroverlast of problemen met de riolering. 

Op deze manier houden we samen het dorp leefbaar. U kunt deze zaken melden op tel. nr.: 0316-291391 

  info@dorpsraadbraamt.nl 

www.facebook.com/DorpsraadBraamt www.twitter.com/DorpsraadBraamt 

www.dorpsraadbraamt.nl 

Introductie 

Samen in Braamt! 
Vorig jaar heeft de Dorpsraad verschillende kansenavon-

den georganiseerd. Een onderwerp dat elke avond weer 

naar voren kwam was het samen en met elkaar iets bete-

kenen voor dorpsgenoten (Naoberschap).  

Sinds kort hebben we Eddie Brouwer bereid gevonden om 

dit initiatief  te gaan vormgeven. Dit kan hij natuurlijk niet 

alleen, dus meldt u aan als u op welke manier dan ook een 

bijdrage kan én wil leveren.  

Uw hulp kan bestaan uit  het (eenmalig) helpen met de 

computer, het maaien van het gras, een boodschap doen 

of soms gewoon een luisterend oor bieden.  Een kleine 

inspanning die  groot verschil kan maken!  

Het mag voor zich spreken dat we ook graag in contact 

komen met dorpsgenoten die  behoefte hebben aan een 

helpende hand of een luisterend oor. Ook u kunt contact  

opnemen met Eddie Brouwer.  

06-20792125 / vrijwilligersgroepbraamt@gmail.com  

http://tinyurl.com/braamt 

AED & Herhalingscursus 
Bij het Dorpshuis hangt al jaren een AED, het valt misschien niet 

op, maar tijdens de momenten dat het er op aankomt kan een 

AED het verschil maken van leven en dood.   

De AED is zinloos zonder de inzet van getrainde vrijwilligers. Vrij-

willigers die ook vorig jaar weer op een herhalingscursus zijn ge-

weest om zo adequaat te kunnen reageren als er een beroep op 

hun wordt gedaan.  

Met dank aan de gemeente Montferland, die de AED faciliteert, 

en deze vrijwilligers beschikt Braamt over een belangrijk vangnet. 

Klant Contact Centrum Gemeente Montferland 

Foto: Eddie Brouwer.  



Speeltuin Koornmaat 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van de Dorpsraad 

Braamt. De Dorpsraad is 

e e n  o n a f h a n ke l i j ke 

stichting die zich inzet voor 

de woon en leefbaarheid 

van het dorp Braamt. We 

doen dit door gevraagd en 

ongevraagd advies te geven 

aan de gemeente, waarbij 

de belangen van de 

bewoners altijd centraal 

staan.  

NIEUWSBRIEF DORPSRAAD BRAAMT 

De Dorpsraad is verschillende keren benaderd over de 

speeltuin aan de Koornmaat. Veel ouders hebben het 

verzoek of er een hek om de speeltuin kan worden 

geplaatst. De Dorpsraad heeft zich hierover laten advi-

seren door de verkeersdeskundigen van de gemeente 

Montferland en we zijn tot de conclusie gekomen dat 

een hek niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat een omheinde 

speelplaats zorgt voor hogere rijsnelheden van auto’s waardoor er een schijnveiligheid ontstaat.  

De afgelopen maanden is de Dorpsraad uitgebreid met 

maar liefst twee nieuwe leden! We zijn verheugd deze 

betrokken Braamtenaren aan u te mogen voorstellen. 

De nieuwe leden zijn, Wout Bisselink en Jorg Groene-

dijk die als algemeen lid tot de Dorpsraad zijn toege-

treden. 

Dankzij deze nieuwe leden kan de Dorpsraad zich blij-

ven inzetten voor de belangen en leefbaarheid van 

onze mooie dorp. Heeft u onderwerpen die graag on-

der de aandacht van de Dorpsraad wilt brengen? Twij-

fel dan niet om contact met ons op te nemen! 

Vorig jaar is er met de omwonenden van de Lan-

gestraat een bijeenkomst geweest met de ge-

meente Montferland. Hierbij zijn de wensen en 

plannen over de herstructurering van de Lange-

straat met de bewoners besproken. Op basis 

hiervan zijn de plannen van de gemeente on-

langs aan de bewoners gepresenteerd.  In de 

loop van 2015 zal het plan worden gerealiseerd.  

Langestraat 

Inloop halfuurtje 

De Dorpsraad wil graag in contact staan met de 

bewoners van Braamt. Hiervoor maken we gebruik 

van Facebook en hebben we een website waarop 

we informatie delen. Voor bewoners die liever per-

soonlijk in gesprek gaan met de Dorpsraad kan er 

aan het begin van onze vergaderingen het eerste 

halfuur, zonder afspraak, bij de Dorpsraad worden 

aangeschoven. U bent van harte welkom. De eerste 

vergadering is op donderdag twee september om 

20:00 uur bij het Dorpshuis. Volgende vergaderin-

gen worden via Facebook en de website bekend 

gemaakt. 

Nieuwe leden 


