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Introductie
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.

Straatbeeld Langestraat
De Langestraat en dan het gedeelte vanaf de Hooglandseweg tot
aan de bebouwde kom zal in 2014 onder handen genomen gaan
worden. Hoe de weg er precies uit zal gaan zien is nog niet geheel duidelijk. De wethouder Tanja Loeff-Hageman schrijft hierover dat er niet direct gedacht wordt aan het plaatsen van grasbetonblokken aan de rand van de weg omdat dit een snelheid
verhogend effect heeft en dat is niet wat wij willen en dat is ook
niet het uitgangspunt van het iVVP (beleidsnota integraal Verkeers en VervoersPlan).
Sluipverkeer Hooglandseweg/Langestraat. Bij de gemeente hebben wij onder de aandacht gebracht dat vrachtwagens, komende
van of gaande naar het bedrijventerrein A18 Wehl/Doetinchem,
in toenemende mate misbruik maken van de sluiproute Hooglandseweg en in een aantal gevallen zelfs dwars door Braamt via
de Langestraat. Via de N316 vervolgt men dan de wegrichting
Duitsland. Wij hebben de gemeente gevraagd maatregelen te
treffen om dit sluitverkeer tegen te gaan.

AED herhalingscursus
De gemeente Montferland heeft voor de komende 5 jaar
wederom een onderhoudscontract voor de AED afgesloten.
Tevens hebben zij toegezegd de komende jaren weer garant
te staan voor de herhalingscursussen. Vanwege privacy wetgeving mogen de adresgegevens van de vrijwilligers die aan
het AED project deelnemen niet met de Dorpsraad worden
gedeeld.
De Dorpsraad Braamt hecht er waarde aan deze vrijwilligers
rechtstreeks te informeren over de ontwikkelingen omtrent
het AED apparaat. Derhalve hierbij het vriendelijke verzoek
om ons, jullie namen en e-mailadressen door te geven. Dit
kun je sturen naar info@dorpsraadbraamt.nl.
Bij voldoende aanmeldingen (daarvoor hebben wij onder
andere overleg met de gemeente en andere dorpsraden binnen onze gemeente) willen een herhalingscursus gaan organiseren. Mocht je daarvoor belangstelling hebben laat het
ons dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weten.

info@dorpsraadbraamt.nl

Losliggende trottoirtegels?
Constateer je losliggende trottoirtegels in je
straat of elders in het dorp? Voorkom ongelukken/verdere beschadigingen en geef het
zo spoedig mogelijk door aan de Gemeente
via het Klant Contact Centrum bereikbaar
via het telefoonnummer: 0316-291391.

www.dorpsraadbraamt.nl
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Toekomstig aanzicht Braamt?
Voor de zomervakantie is er ophef ontstaan met betrekking tot een voorgenomen bestemmingsplan
wijziging van de Olde Boerderi-je. Medio april van dit jaar zijn wij benaderd door de gemeente en
werd ons gevraagd om onze visie te geven op het feit dat de Olde Boerderi-je onverkoopbaar bleek te
zijn. In onze reactie hebben wij aangegeven dat de Dorpsraad in principe geen partij is met betrekking
tot het particuliere bezit. Wij hebben aangegeven dat, met het oog op verpaupering, het aanzicht van
Braamt door de leegstand verre van ideaal is. Daarnaast hebben wij meegedeeld dat eventuele horecavergunningen en dergelijke ‘overgezet’ zouden moeten worden naar het Dorpshuis (voor zover dat
van toepassing is en voor zover dergelijke vergunningen niet persoons – dan wel bedrijfsgebonden
zijn. Een horecavergunning wordt namelijk niet aan een gebouw gegeven maar aan de uitbater van
het gebouw). Met betrekking tot de eventuele alternatieve aanzichten van het centrum hebben wij
het boekwerk ‘Toekomstvisie Braamt 2010-2025’, destijds opgesteld door de werkgroep Leefbaarheid
Braamt overhandigd. In deze toekomstvisie staat onder andere de woningbehoefte voor Braamt in de
periode 2012-2025 vermeld. Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben over dit onderwerp
laten het ons dan weten zodat wij in de gelegenheid gesteld worden om rechtstreeks een reactie te
geven. Het document Toekomstvisie Braamt tref je aan op onze website. Reacties kun je mailen naar
info@dorpsraadbraamt.nl of mondeling aan één van de DRB-leden.
De verenigingsraad in Braamt is midden dit jaar
opgericht en er zijn al een aantal vergaderingen
gehouden. In de verenigingsraad hebben een 11
-tal Bestuursleden van verschillende verenigingen zitting genomen. Het doel van de Verenigingsraad is het zo optimaal mogelijk behartigen
van de belangen van alle verenigingen in Braamt
en gezamenlijk zorgen voor een bloeiend verenigingsleven in Braamt. Een eerste gezamenlijk
succes is er al geboekt. Voor schietvereniging
De Korrel is er een nieuw onderkomen gevonden en de Verenigingsraad heeft van de Wethouders Loeff-Hageman en Wissink zelfs nog
een bijdrage van € 1.000 ontvangen als bijdrage
in de te maken kosten voor de heropbouw van
de schietbaan. Door de gezamenlijke inspanningen en de bijdrage kon de schietvereniging voor
Braamt behouden blijven.

Verenigingsraad Braamt

BSO in Braamt
Deze nieuwsbrief is een

Op dit moment wordt de Buitenschoolse
opvang in Braamt verzorgd door Juut &
Co, maar het aantal kinderen wat hiervan
gebruik maakt is de afgelopen maanden
teruggelopen. Om de opvang rendabel te
houden en zo in de toekomst te kunnen
blijven aanbieden zijn meer aanmeldingen nodig. Tot de kerst is de opvang gegarandeerd, daarna wordt gekeken of de
opvang kan worden voortgezet. Bent u
voornemens in de nabije toekomst gebruik te gaan maken van de BSO, of wilt u
meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Juut & Co op
0315-231775 of stuur een e-mail naar
mariel@juutenco.nl.
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onafhankelijke stichting die
zich inzet voor de woon en
leefbaarheid van het dorp
Braamt. We doen dit door
gevraagd en ongevraagd

De Dorpsraad Braamt bestaat
uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een beter en leefbaarder Braamt
voor iedereen!

advies te geven aan de
gemeente,

waarbij

de

belangen van de bewoners
altijd centraal staan.

Door het vertrek van onze
Secretaris zijn we per direct
op zoek naar nieuwe dorpsgenoten die ons hierbij willen
helpen. Lijkt dit je leuk?
Meld je dan aan via
info@dorpsraadbraamt.nl.

