
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 opmerkingen 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. 

Meldpunt Steenmarter overlast Braamt 
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Het lijkt erop dat de overlast van Steenmarters de afgelopen ja-
ren is toegenomen. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de 
daadwerkelijke overlast en de daarbij behorende kosten willen 
we graag een meldpunt bieden om de overlast goed inzichtelijk 
te krijgen en deze gebundeld, samen met die van andere dorpen, 
te kunnen aanbieden bij de gemeente en provincie. Reacties kun-
nen persoonlijk of via onze website worden doorgegeven. 

www.dorpsraadbraamt.nl 

De Broamptse Bollen & Bomen Plant-
dag was een groots succes. Na de over-
handiging van de cheque werden de 
eerste bollen geplant door Jos Berge-
voet en Joep Huiskes van de Rabobank 
en wethouder  Tanja Loeff-Hageman 
van de Gemeente Montferland.   

Daarna waren de kinderen uit Braamt 
aan de beurt die met veel enthousias-
me heel veel bollen hebben geplant in 
de vorm van de letters "BBBPD" wat 
staat voor de eerste letters van de Bro-
amptse Bollen & Bomen Plantdag.  

Het resultaat is op dit moment al te 
zien in het dorp. 

Broamptse Bollen & Bomen Plantdag  

Dé online agenda van Braamt 

In de online agenda van de Dorpsraad Braamt kan iedereen uit Braamt zijn activi-
teiten vermelden. Dit kunnen activiteiten van verenigingen en ondernemers uit 
Braamt zijn, maar ook van particulieren. Kortom iedereen die een belangrijke da-
tum wil delen met de bewoners van Braamt kan dat via deze weg doen.  

Uiteindelijk is het de bedoeling een zo compleet mogelijk overzicht te geven van 
alle activiteiten in en rondom Braamt. 

Ook jouw evenement, activiteit of feest in de agenda vermelden, of mis je een be-
langrijke datum in de agenda? Meld dit dan  via de website van de Dorpsraad. 

Introductie 



Als Dorpsraad willen wij graag gaan inventari-
seren of er behoefte is aan een prikpost in 
Braamt. Bewoners uit Braamt die gebruik ma-
ken van een prikpost moeten nu uitwijken naar 
Zeddam, Doetinchem of elders in de omgeving. 
Graag komen wij in contact met inwoners van 
Braamt die  gebruik maken van een prikpost. 
Na de inventarisatie en bij voldoende belang-
stelling willen wij over dit onderwerp in ge-
sprek gaan met het Slingeland Ziekenhuis.  

Aanmelden kan via onze secretaris Geert Hee-
sen per e-mail naar: info@dorpsraadbraamt.nl 
of op telefoonnummer: 06 - 43 750 658 

Toekomstvisie Braamt 2010 - 2025 

In 2010 heeft de toenmalige Dorpsraad in samenwerking met de werkgroep 
Leefbaarheid Braamt een Toekomstvisie uitgewerkt voor de jaren 2010 - 
2025. Dit zeer uitvoerige document wordt door de huidige Dorpsraad ge-
bruikt als leidraad voor het te voeren beleid.  

Het document is destijds reeds verspreid onder de bewoners van Braamt, 
maar kan sinds kort ook via onze website worden gedownload. 

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van de Dorpsraad 

Braamt.  

De Dorpsraad is een 

onafhankelijke 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.  
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Afgelopen maand heeft de Dorpsraad Braamt 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
met Expertise Centrum Elan.  

Aadje Muijsken van de Dorpsraad Braamt en 
Jolanda Bekker van Elan zetten beide hun hand-
tekening onder de overeenkomst die het moge-
lijk maakt dat Elan de Dorpsraad Braamt gaat 
ondersteunen met het realiseren van een aantal 
concrete plannen, die gezamenlijk zijn vastge-
steld. Uitgangspunt hierbij is de "Toekomstvisie 
Braamt 2010 - 2025" samengesteld door de 
werkgroep Leefbaarheid Braamt, aangevuld met 
onderwerpen uit de actualiteit. 

Elan helpt Dorpsraad 

De gemeente Montferland heeft in 2012 een hon-
denbeleidsplan opgesteld. Naar aanleiding hier-
van worden er in Braamt 5 hondenafvalbakken 
geplaatst.  

Tijdens een inloopavond zijn er medewerkers van 
de gemeente aanwezig om een toelichting te ge-
ven op de keuzes en om vragen te beantwoorden.  

Voor Braamt is deze inloopavond op dinsdag 07 
mei 2013 van 19.00 – 21.00 uur in het gemeente-
huis in ‘s-Heerenberg  

Hondenbeleidsplan 

Prikpost 


