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Voorwoord

In september 2009 heeft de DorpsRaad Braamt de dorpswerkgroep Leefbaarheid Braamt ingesteld. 
Daarbij hebben ze een aantal criteria gehanteerd om tot een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de 
inwoners in Braamt te komen. De werkgroep kreeg de taak een dorpsplan te schrijven voor Braamt met 
een toekomstvisie voor de komende 10 tot 15 jaar.

Samenstelling	van	de	werkgroep
Mary Dozeman (voorzitter), Herman Jansen (secretaris) ,Thijs Elshoff, Jos Peeters, Geert Prein, Cindy 
Keuben (heeft zich i.v.m. haar zwangerschap teruggetrokken), Astrid Wolsink, Rene Tempel en Douwe 
Gerhardus. Petra Baars en Leo Gerhardus zitten namens de dorpsraad in de werkgroep.

Ondersteuning	Vereniging	Kleine	Kernen	(VKK)
De landelijke Vereniging Kleine Kernen biedt vanuit de ervaring die zij in huis hebben, ondersteuning in de 
personen van Henk Remmerswaal en Geert Jan Oosterhuis van de VKK Gelderland.

Procesverloop
Op 2 november 2009 heeft de werkgroep de bewoners van Braamt om hun mening gevraagd, op een druk 
bezochte informatiebijeenkomst in de Olde Boerdri-je. Suggesties van de bewoners zijn verwerkt in bijlage 
3. De bewoners hebben met de eerste nieuwsbrief een verslag van deze bijeenkomst gekregen. 
In de maanden daarna is in subgroepen gewerkt om de huidige situatie in beeld te brengen en van daaruit 
te werken aan de toekomstvisie. 
De vruchten hiervan zijn in de maandelijkse werkgroepvergaderingen besproken.

Op 13 september 2010 zijn verschillende organisaties zoals gemeente, woningbouwvereniging,  Recreatieschap 
Achterhoek Liemers en Provincie Gelderland uitgenodigd om de plannen te toetsen en adviezen te krijgen 
van deze organisaties. Op 4 oktober is het conceptplan gepresenteerd aan de inwoners van Braamt.  
Door hen gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het plan.  

Op 14 december 2010 is het plan aangeboden aan de DorpsRaad Braamt en het Gemeentebestuur van 
Montferland. 
Het was een productief jaar en ik dank iedereen die hieraan meegewerkt heeft voor hun inzet en de goede 
sfeer waarin we samen dit plan tot stand hebben gebracht. Degenen die na ons voor de uitvoering gaan 
zorgen, wensen wij veel succes!

Mary	Dozeman
Voorzitter	werkgroep	Leefbaarheid	Braamt
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Inleiding

Naar	een	leefbaar	Braamt

Vorig jaar heeft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG), een adviescollege van de regering, een rapport 
uitgebracht met de titel ´Kansen voor een krimpend platteland´. Daarin waarschuwen zij: ´De urgentie om 
tijdig te anticiperen op bevolkingsdaling wordt slechts beperkt gevoeld. Dit komt omdat de veranderingen 
in een sluipend proces plaatsvinden, met grote regionale verschillen. Zo ontstaat de neiging om eerst maar 
eens de vinger aan de pols te houden. Of te denken dat met wat extra woningen de krimp wel gekeerd kan 
worden……´. 

Het bouwen van heel veel woningen gaat die krimp niet tegen en bevordert de leefbaarheid niet per definitie. 
Het is niet juist te denken dat mensen daardoor op de dorpen af zullen komen. In tegendeel, leegstand 
van huizen zou juist de kwaliteit van het platteland kunnen aantasten en minder aantrekkelijk maken voor 
toeristen en mensen die er zouden willen gaan wonen. Uiteraard moeten er voldoende woningen zijn, 
maar dan wel kwalitatief goede woningen. Bij voorkeur levensbestendige woningen waarin gedurende 
verschillende levensfases gewoond kan worden en wooneenheden om de jongeren in het dorp te houden. 
In vele plaatsen wordt er teveel en verkeerd gebouwd waardoor er leegstand ontstaat, het landelijk gebied 
onnodig wordt aangetast en het beoogde effect geheel niet wordt bereikt. Veel meer woningen in het dorp 
zijn nog geen garantie voor het behoud van voorzieningen en sociale infrastructuur, dit zou zelfs averechts 
kunnen werken. De gevolgen van een bevolkingsdaling kunnen groot zijn: voorzieningen, zoals een winkel 
en een school verdwijnen en het dorp verliest zijn aantrekkingskracht. 

De gemeente Montferland zet haar beleid in op stabilisering van het inwonertal van de gemeente (34000) 
voor de komende jaren. Voor de werkgroep is dit een aanmoediging om ook voor Braamt hiervan uit te 
gaan.

Tot nu toe is het 
inwonertal van 
Braamt redelijk stabiel 
gebleven. Voordat 
het spookbeeld van 
krimp opdoemt, willen 
we onze krachten 
bundelen.

Daarom willen we gezamenlijk met organisaties en instellingen werken aan een leefbaar Braamt!
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De	twee	belangrijkste	visies	in	het	plan	zijn:	

1.
Braamt als plattelandsgemeente beter in te richten en een fraaier aanzien te geven en de 
omgeving terug te brengen naar zijn oorspronkelijke natuurlijke begroeiing. Dit maakt Braamt 
zowel als woondorp, maar ook als toeristisch dorp aantrekkelijker om te verblijven. Op die manier 
snijdt het mes aan twee kanten: veel mensen kunnen wandelend of fietsend genieten van de 
prachtige natuur, wat economisch gezien voor de (toeristische) ondernemers weer zeer welkom is. 

2.
Braamt als woongemeente op het platteland, met een goede sociale infrastructuur, aantrekkelijker 
maken voor zowel de huidige als voor toekomstige bewoners, waar jong en oud zich thuis voelen en 
ook een woning kunnen krijgen! Daarbij horen een bloeiend verenigingsleven en veel activiteiten. Door 
het onder één dak brengen van voorzieningen, zowel op cultureel als op zorggebied kan het behoud van 
voorzieningen gewaarborgd worden.

Opzet	van	het	rapport

Voorafgaand aan de inventarisatieavond voor de bewoners heeft de werkgroep een globale indeling 
gemaakt van het begrip leefbaarheid in een aantal subthema’s. Tijdens de bijeenkomst is aan de aanwezigen 
gevraagd hun ideeën, vragen, suggesties, problemen, etc. bij één van deze thema’s te plakken. Na wat 
clustering zijn er uiteindelijk zes thema’s overgebleven. Deze zes thema’s zijn in het plan gehandhaafd als 
titels van hoofdstukken. Daaraan voorafgaand wordt in hoofdstuk 1 eerst nog een klein stukje geschiedenis 
beschreven van het dorp, om Braamt daarmee “in de tijd te plaatsen”.

De ideeën en wensen ingebracht op de inventarisatieavond waren zeer gevarieerd: van een losliggende 
stoeptegel tot het bouwen van woon-zorgvoorzieningen voor ouderen.

Praktische zaken voor de heel korte termijn hebben we direct bij de DorpsRaad neergelegd.
Vervolgens hebben we per thema een onderverdeling gemaakt in korte en lange termijn.
 
Per hoofdstuk wordt eerst de bestaande situatie beschreven. Daarna de gewenste situatie. Van deze 
gewenste situatie wordt eerst de lange termijnvisie ten aanzien van het betrokken thema geformuleerd: 
Hier willen we op lange termijn naar toe werken: het uiteindelijke ideaal. Daarna geven we aan wat er op 
korte termijn moet gebeuren in afwachting van dat uiteindelijke ideaal, met in het achterhoofd de uitwerking 
op de langere termijn.
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Hoofdstuk 1

De	geschiedenis	van	Braamt

Dat Braamt een lange historie kent is te lezen in verschillende boeken. In het boek: “Bergh-heren, land en 
volk” (A.G. van Dalen e.a., uitgave 1979) staat uitgebreid beschreven dat Brameth al is terug te vinden in 
het jaar 600 na Christus.

Brameth betekent Braambos. Al rond 1200 begint de ontginning van Braamt. In de loop der jaren vestigen 
zich boeren die ook weer dagloners nodig hebben. In de z.g. Vinkebruuk (= Vinkwijkse broek, dit betekent 
Veenwijk) was vroeger waarschijnlijk een grote waterplas waar veen gewonnen werd. Door loting werd het 
land verdeeld totdat de boeren ongeveer 9 ha grond in bezit hadden. De eigenaren waren rijke landheren 
die elders woonden (Berg, Elten, Bielheim).

Rond 1650 staan er een 7-tal hutjes. Dat was het ontstaan van eerst het gehucht en later het dorp Braamt. 
Vanaf het jaar 1713 heeft Het Sint-Joris Gilde een gildeboek aangelegd, waarin de namen van de toen-
malige leden vermeld staan, dus vanaf dit jaar is ook bekend hoeveel inwoners Braamt heeft. In 1910 
staan er in Braamt ongeveer 100 woningen met daarin 595 bewoners. Het wordt een echt dorp als er in 
1918 een dorpsschool wordt gevestigd aan wat nu de Graaf Hendrikstraat is. In het jaar 1950 wordt het 
dorp helemaal zelfstandig doordat er een eigen katholieke kerk wordt gebouwd, dan is Braamt helemaal 
onafhankelijk van Zeddam.

In de loop der jaren is Braamt uitgebreid met nieuwbouw aan de volgende straten: de Graaf Hendrikstraat, 
de Mariastraat, de Pastoor te Rielestraat, de Hiedenbrinkstraat, de Langestraat, de Sint Jorisstraat, De 
Wilgen en De Dreef, en als laatste de nieuwe wijk met de straten De Ban, de Binnenweg en de Koornmaat.

In het verleden kende Braamt een aantal kleine zelfstandige ondernemers, verspreid over zowel de kern 
als ook in het buitengebied.
 
In 1968 wordt het toenmalige Gildegebouw afgebroken en in samenwerking met het Sint Joris-Gilde wordt 
het dorpshuis gebouwd. In dit dorpshuis vinden verschillende verenigingen onderdak. Tegenwoordig wordt 
het dorpshuis overdag gebruikt als dagbesteding voor bejaarden en ’s avonds door enkele verenigingen.
 
Ook de recreatie heeft ontdekt dat het in Braamt en omgeving goed toeven is. Bekend is dan vooral het 
“Broampse gat” ofwel Stroombroek, de recreatieplas ontstaan uit een zandwinning. Deze trekt veel toeris-
ten en dagjesmensen naar Braamt.

Het Montferlandse bos is vooral bekend bij wandelaars en bij mountainbikers.
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Hoofdstuk 2

Wonen	en	woonomgeving

1.	Bestaande	situatie
In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven de volgende statistieken van de huidige situatie in 
Braamt met betrekking tot:

* Samenstelling huishoudens
* Huishoudensgrootte
* Herkomst nieuwe bewoners 

1.1	Samenstelling	huishoudens
       Braamt  Buitengebied
 Gemiddelde gezingrootte in personen  2,4  2,8
 Aandeel alleenstaanden   24,0%  23,0%
 Aandeel paren zonder kinderen  40,0%  29,0%
 Aandeel gezin met kinderen   36,0%  49,0%
  
1.2	Huishoudensgrootte
De daling van de gemiddelde huishoudengrootte in onze gemeente is naar verwachting conform het lande-
lijk gemiddelde. Hieronder staat de (verwachte) landelijke ontwikkeling volgens het CBS. Het blijkt dat de 
mensen meer “uit elkaar” gaan wonen. Voor Braamt betekent dit dat bij een gelijk blijvend inwonertal van 
rond de duizend er toch uitbreiding van het aantal woningen nodig zou zijn. Immers nu zijn er 1000 : 2,55 
= 392 woningen. In 2020 zijn er dan 1000 : 2,34 = 428 woningen nodig.

 Datum	 	 	 	 Gemiddelde	huishoudens	grootte
 01-01-2007   2.56
 01-01-2010   2.55
 01-01-2015   2.45
 01-01-2020   2.34

1.3	Herkomst	nieuwe	bewoners	in	bestaande	huizen
Het is opvallend dat in Braamt in de periode 2005 – 2008 maar liefst 67% van de nieuwe bewoners uit een 
ander dorp komen. In deze 67% zitten ook een aantal van oorsprong Braamtse mensen, vooral jongeren 
die eerst elders hebben gewoond. Slechts 33% komt rechtstreeks uit het eigen dorp. Dezelfde percenta-
ges gelden voor de nieuwbouwwoningen: 67% komt van buiten de gemeente Montferland, 29% komt uit 
Braamt zelf en 4% is afkomstig van andere dorpen binnen de gemeente Montferland.

2.	Gewenste	situatie	op	lange	termijn

2.1.	Behoefte	aan	nieuwbouw
Na het succesvolle project nieuwbouw Braamt-West blijft er behoefte aan vernieuwing. Naar verwachting 
zal het aantal huishoudens tot 2025 nog met 3% groeien, om vervolgens ook te krimpen en is er dus 
behoefte aan nieuwbouw. 
Deze behoefte ligt vooral bij betaalbare woningen voor starters in de sociale huursector, levensbesten-
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dige woningen en seniorenwoningen al of niet gecombineerd met zorg. Dit betreft dus het hele segment. 
Het geeft dus ook aan dat Braamt het belangrijk vindt om het dorpsgevoel voor alle leeftijden te behou-
den. In verband met het behoud van het dorpse karakter is er geen behoefte aan hoogbouw (meer dan 
twee woonlagen). De aangegeven behoefte komt overeen met de cijfers in het rapport van de gemeente 
Montferland en de woningstichting Bergh. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de bevolkings-
opbouw is een regelmatige behoeftebepaling gewenst. 

Volgens ditzelfde rapport van de gemeente Montferland en woningstichting Bergh zijn er op dit moment 
geen concrete bouwplannen, terwijl er volgens hetzelfde rapport wel een behoefte is van 50 stuks tot 
2020. 

In de volgende tabel wordt de woningbehoefte voor de periode 2010 tot 2020 aangegeven:

 Doelgroep  Aantal
 Starters    5
 Doostromers tot 55  10
 Doorstromer 55-plus 5 
 Reguliere vestigers  20
 Totaal   40
 Extra vestigers   10
 Gewenst aantal  50
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2.2.	Mogelijke	bouwlocaties
Bij dit geringe aantal woningen gaat onze voorkeur uit naar inbreiding binnen de bestaande bebouwde 
kom en niet naar uitbreiding. Daarbij kan gedacht worden aan:
 * Inbreiding d.m.v. mogelijke sloop en herbouw van bestaande woningen
 * Inbreiding door opvullen lege plekken in de bebouwde kom
 * Rond voormalige boerderijen

2.3.	Tegengaan	van	verpaupering	buitengebied
In het buitengebied verdwijnen veel (agrarische) bedrijven. Het is mogelijk via de zogenaamde Rood voor 
Rood-regeling bedrijfsruimte om te zetten 
naar woningen. De procedures duren erg 
lang. Deze zouden moeten worden verkort 
om verpaupering van het buitengebied te-
gen te gaan. Door deze omzetting ontstaan 
er nieuwe woningen, waar ook behoefte 
aan is zoals eerder aangegeven. Op deze 
manier snijdt het mes van leefbaarheid aan 
twee kanten.

3.	Gewenste	situatie	op	lange	termijn

3.1	Toewijzingsbeleid
Een zorgelijke ontwikkeling voor de leef-
baarheid in Braamt en daardoor onderhevig 
aan sterke kritiek is het toewijzingsbeleid 
van de woningbouwvereniging. Deze vraagt 
aandacht op korte termijn. De indruk bestaat 
dat Braamtse goedkope huurwoningen nog 
al eens worden toegewezen aan vaak al-
leenstaande jonge mensen, die nauwelijks 
of geen binding hebben met Braamt en 
veelal niet meedoen aan het dorpsleven 
en de dorpsactiviteiten. Dat terwijl jongeren 
met een sociale en/of economische binding 
het idee hebben dat ze nauwelijks een kans 
krijgen om in het dorp te blijven of terug te 
keren als ze dat willen.
Dit gaat ook ten nadele van de sociale structuur en de mobiliteit, wat de leefbaarheid niet ten goede komt. 
Volgens de Huisvestingswet heeft iedereen het recht op vrije vestiging. Binnen het kader van de Huisves-
tingsverordening Stadsregio, waar Braamt ook onder valt, kunnen nadere bepalingen gesteld worden en 
zou het mogelijk moeten zijn om aanvullingen die de leefbaarheid bevorderen in het toewijzingbeleid op 
te nemen. 
Uit navraag bij de Woningbouwstichting blijkt weer dat er juist weinig belangstellenden uit Braamt zelf 
meeloten als er in het dorp een woning vrij komt. 
De woningtoewijzing heeft al de aandacht van de DorpsRaad.
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Hoofdstuk 3 

Welzijn	en	voorzieningen

1.	Bestaande	situatie

1.1. Jeugd en jongeren
Voor de jongeren is er heel weinig te beleven behalve een klein trapveldje bij het voetbalveld. Het dorps-
plein is een ontmoetingsplek voor de jeugd. Dit geeft af en toe overlast. Het speeltuintje achter de school 
wordt vaak gebruikt door jongeren i.p.v. door jonge kinderen voor wie het eigenlijk is bedoeld. In de nieuwe 
wijk zijn nog geen speelvoorzieningen.

1.2. Ouderen
Er is dagopvang voor ouderen maar daar kunnen alleen ouderen gebruik van maken die een AWBZ-
indicatie hebben. Bovendien is er een wachtlijst. Qua wooneenheden zijn er enkele seniorenwoningen. 
Indien ouderen meer zorg nodig hebben is het nu noodzakelijk om te verhuizen naar een aanleunwoning 
of een kamer van een verzorgingshuis in de omgeving.
 
1.3. Kerk en kerkhof
Net als overal elders loopt het kerkbezoek steeds verder terug. Het kerkbestuur heeft het steeds moeilijker 
om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. De laatste jaren zijn er veel graven geruimd en is een 
urnenmuur gebouwd. Er zijn gesprekken gaande over uitbreiding van de begraafplaats.

1.4. School
De school heeft op dit moment voldoende capaciteit voor het aantal kinderen van Braamt. De school is 
enkele jaren geleden opgegaan in een stichting met meerdere Montferlandse basisscholen.

1.5. Winkel
In het dorp is een supermarkt, een snackbar en een slijterij. De klandizie van de mensen van het bunga-
lowpark Stroombroek helpt hen te overleven.

1.6. Dorpshuis
De vereniging dorpshuis is in 1993 opgegaan in een stichting. De bezetting is goed, bijna elke avond, be-
halve in het weekend, zijn er verenigingen actief. Sinds enkele jaren is ook de stichting Welcom (voorheen 
SWOM) er gehuisvest. Bruiloften e.d. worden er niet meer gegeven nadat de zaal van de Olde Boerderi-je 
is gebouwd.

1.7. Informatievoorziening en digitalisering
De tamtam werkt nog steeds heel goed. De DorpsRaad heeft inmiddels een website waarop elke week 
de informatiefolder van de VVV staat, met alles wat er in de omgeving te doen is, naast de kalender van 
de activiteiten die in Braamt zelf worden georganiseerd. Ook zal hier meer algemene informatie worden 
gegeven over bijvoorbeeld het toewijzingsbeleid.

1.8. Sociale veiligheid
Vooral onder ouderen heerst nog steeds een sterk gevoel van saamhorigheid. Men voelt zich over het 
algemeen veilig in het dorp. Een probleem vormt de overlast  van hangjongeren.
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2.	Gewenste	situatie	op	lange	termijn

2.1. Behoud van voorzieningen
Om faciliteiten en voorzieningen die er zijn, zoals een winkel en een school zoveel mogelijk te kunnen 
behouden, moeten we meer denken in termen van gezamenlijke aanpak, bundeling van krachten en voor-
zieningen. Deze kunnen worden ondergebracht in een Kulturhuus en een Zorghuus.

2.2. Kulturhuus
De basis voor het behoud van voorzieningen zijn goede facilitaire mogelijkheden. 
Een Kulturhuus zou hiervoor een ideale invulling zijn. Dit zal een ontmoetingsplek moeten zijn voor ieder-
een. Het kloppend hart van het dorp. Een groot voordeel hiervan is de bundeling van verenigingen en het 
efficiënt gebruik van een dergelijk gebouw. Ook kostenbesparing is dan aan de orde. Zowel bestuurlijk als 
qua exploitatie heeft dit grote voordelen.  Het stimuleert bovendien de samenwerking tussen de verenigin-
gen en de basisschool. Het kerkgebouw zou multifunctioneel gebruikt kunnen worden. In het kader van het 
behoud van voorzieningen is de bibliobus een niet weg te denken voorziening voor jong en oud. 

In een Kulturhuus zouden de volgende onderdelen onder gebracht kunnen worden: kinderopvang, oude-
rensoos, diverse verenigingen, jeugdhonk, basisschool en buiten een bushalte voor de bibliobus en de 
discobus. De provincie lijkt de subsidies voor Kulturhuuzen in te trekken. Op korte termijn zal zoiets niet ge-
realiseerd kunnen worden. Op de lange termijn is een centrale plek een voorwaarde voor het voortbestaan 
van de gemeenschap. In afwachting van het nieuwe Kulturhuus kunnen tussenvormen worden ontwikkeld 
met en in bestaande voorzieningen, zoals dorpshuis, kerk en zalencentrum.

2.3. Zorghuus
 Als tegenhanger van het Kulturhuus, wordt gestreefd naar een Zorghuus, met een bundeling van voorzie-
ningen op het gebied van zorg en verzorging, bijvoorbeeld als dependance van een verzorgingshuis in de 
omgeving. Ervan uitgaande dat de vergrijzing de komende 15 jaar nog toeneemt, zal de zorg voor ouderen 
op maat aangeboden moeten worden in hun eigen dorp. De filosofie achter het Zorghuus is om de meest 
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noodzakelijke voorzieningen dicht bij de mensen te kunnen bieden, misschien in afgeslankte vorm maar 
wel onder één dak, waardoor meer voor minder mogelijk wordt. Op deze manier is het mogelijk dat oude-
ren langer in het dorp kunnen blijven wonen, dichtbij bekenden, familie, of andere mantelzorgers. Door ze 
dichtbij elkaar te huisvesten, bijvoorbeeld in een hofje, kunnen ze ook nog wat voor elkaar zorgen. In de 
nabijheid zou bv. een mini supermarkt, een kapper, een pinapparaat, een prikpost e.d. gevestigd kunnen 
worden. Voorzieningen waar alle bewoners van Braamt gebruik van kunnen maken.

2.4. Woonvoorzieningen voor ouderen
Aan het eerder genoemde Zorghuus kunnen dan woonvoorzieningen voor ouderen worden gekoppeld, zo-
als betaalbare seniorenwoningen in de sociale huursector. Naast deze seniorenwoningen, is het wenselijk 
een appartementencomplex te realiseren waarin 50-plussers een appartement kunnen huren of kopen en 
waarbij ook zij gebruik kunnen maken van centrale faciliteiten. Deze nieuwe trend zien we op dit moment 
bijvoorbeeld in Duitsland.

3.	Voorzieningen	op	korte	termijn

Voor ouderen en voor de jeugd
Tot enkele jaren geleden was er een ouderensoos op dinsdagmiddag in het duivenlokaal. Deze moet 
in ere worden hersteld en misschien nog wel worden uitgebreid. In Braamt-West zijn speelvoorzienin-
gen voor jonge kinderen gewenst. Ook een 
jeugdhonk voor de doelgroep 12-16 jaar 
heeft hoge prioriteit. Er moet een werkgroep 
opgericht worden voor en door jongeren voor 
de categorie van 16-20 jaar. Misschien kan 
er op zaterdagavond een discobus pendelen 
tussen Doetinchem en Braamt.
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Hoofdstuk 4 

Verkeer,	verkeersveiligheid	en	infrastructuur

1.	Bestaande	situatie	buitengebied
Het buitengebied van Braamt is vrij omvangrijk. Met carnaval wordt Braamt omschreven als ‘van De Ban 
tot ’t Hummeke’. In deze paragraaf worden deze grenzen ook aangehouden verdeeld in de verschillende 
windstreken.

1.1. Westzijde Braamt
Boven-Braamt en de dorpskern worden verbonden door de Langestraat. Dit gedeelte van de straat is nodig 
aan een opknapbeurt toe vanwege de vele onvolkomenheden:

 * onvoldoende verlicht, slechts op de kruispunten staat een oude lantaarnpaal
 * kruispunten hebben niet allemaal dezelfde voorrangsregels
 * smal en beschikt niet over fietspaden
 * berm is beschadigd, omdat verkeer bij tegenliggers door de berm moet rijden
 * 60 km zone is niet aangegeven vanaf de Hooglandseweg, onveilig
 * wegen nieuwe wijk onoverzichtelijk, onveilig, geen verkeersremmende maatregelen 

Verder kenmerkt het gebied aan de westzijde van Braamt zich door kleine weggetjes, verhard en onver-
hard, zoals Korenveld, Onderlangs en Heuvelwijk. Onderlangs is slechts gedeeltelijk verhard. De Heuvel-
wijk is ook een deels verharde weg en bovendien onvoldoende verlicht. Een aantal mensen wil graag dat 
er betere verlichting komt en dat de wegen worden verhard. Dit terwijl de rijsnelheid niet omhoog mag.

1.2. Zuid-/Noordzijde Braamt
De rotonde van Braamt op de N316 is onoverzichtelijk. Fietsers naar Doetinchem moeten vier rijbanen 
oversteken, twee busbanen en twee autorijbanen. Door een hoge dichte heg is deze rotonde ook voor 
automobilisten komend uit Braamt onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk voor fietsers en/of bromfietsers 
vanuit de richting Doetinchem.

Aan de noordzijde worden bezoekers van het Land van Jan Klaassen, Stroombroek en Markant Outdoor 
(visvijver) door de Braamtseweg geleid, zodat dit verkeer niet door de dorpskern zou hoeven. Echter lang 
niet alle bezoekers volgen de omleiding via Dichteren. 
Tot Stroombroek is de weg onlangs verbreed en is aan één kant een fietspad aangelegd.

1.3. Oostzijde Braamt
Ten oosten van Braamt liggen verharde wegen zoals De Kemp, de Koppelstraat en de Langeboomsestraat. 
Vooral door de Koppelstraat gaat steeds meer sluipverkeer. De Langeboomsestraat (Vethuizen/Wijnber-
gen) wordt veel gebruikt door vrachtverkeer en landbouwverkeer. De straat is hier eigenlijk te smal voor 
en gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Het hele buitengebied is schaars verlicht. De ontwikkeling van 
de ontbrekende schakel Rondweg Zeddam / Grensovergang s-Heerenberg zou veel sluipverkeer kunnen 
weren van genoemde wegen. De gemeente is actief bezig met de realisering van dit stuk rondweg. Aan de 
bermen is onlangs onderhoud gepleegd.
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2.	Bestaande	situatie	bebouwde	kom

2.1. Aansluiting Langestraat-Koornmaat/de Ban
De aansluiting tussen de Langestraat en de Koornmaat/de Ban is onoverzichtelijk voor automobilisten 
en door het ontbreken van trottoirs en voldoende verlichting onveilig voor voetgangers. De bebouwde 
kom doortrekken tot de Koornmaat zou de oplossing kunnen zijn, d.w.z. goede bestrating, trottoirs, goede 
verlichting, verkeersremmende maatregelen en een overzichtelijker kruispunt. Door het weren van groot 
verkeer uit het dorp wordt ook dit gedeelte van de Langestraat minder intensief gebruikt en kan volstaan 
worden met eenmalige renovatie.
 
2.2. Verkeersveiligheid Langestraat
De Langestraat bevat een aantal drempels. De eerste drempel vanaf de rotonde, ter hoogte van Auberge 
Graaf Hendrik is vrij hoog. Voor de school liggen nog twee lagere drempels, die wel verkeersremmend 
werken maar volgens sommigen onvoldoende om te voorkomen dat er ter hoogte van de school te hard 
gereden wordt. Het dorpsplein heeft aan beide kanten hoge drempels. 

2.3. Parkeerplaats Duivenvereniging en voetbalvereniging Sint Joris
De parkeerplaats bij de Duivenvereniging en voetbalvereniging Sint Joris is geen reclame voor een stra-
tenmakerdorp. Bij druk bezochte wedstrijden is deze ook onvoldoende. Uitbreiding en totale verharding zijn 
gewenst en voorkomen ook dat de parkeerplaats als hondenuitlaatplaats wordt gebruikt.

2.4. Parkeerplaatsen nieuwbouw (Koornmaat/de Ban)
Met de bewoners is afstemming gezocht om Braamt-West verder in te richten. Inmiddels zijn de werkzaam-
heden begonnen.
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2.5. Trottoirs 
In de dorpskern zijn de trottoirs zeer verschillend van breedte, soms zo smal en niet vlak aangelegd, zodat 
rolstoelgebruikers de rijbaan op moeten. Bovendien zijn er verschillende materialen gebruikt. 

2.6. Verlichting
Door het hele dorp staan verschillende soorten saaie grijze lantaarnpalen.

2.7. Straatmeubilair en -profiel
Bij het dorpshuis en op het dorpsplein staan aantrekkelijke bankjes. Verder in het dorp staan er nauwelijks 
bankjes. Het dorpsplein heeft een aantrekkelijk straatprofiel, in de rest van het dorp is het straatprofiel van 
saai grijs beton.

3.	Gewenste	situatie	op	lange	termijn	

3.1. Groot vracht- en landbouwverkeer en doorgaand verkeer weren uit de dorpskern
Het dorpsplein zal op lange termijn steeds meer een centrale functie krijgen voor het dorp. 
Alle evenementen, en dat zijn er veel (zie hoofdstuk 5) moeten op of rond het plein plaatsvinden. 
Het plein is de ontmoetingsplek voor jong en oud. Daartoe zal het stuk Langestraat van Graaf Hendrikstraat 
tot Te Rielestraat verkeersluw moeten worden en bij evenementen gemakkelijk voor het verkeer afgesloten 
kunnen worden.

Door het in te richten als woonstraat of verblijfsgebied wordt de straat voor doorgaand of landbouwverkeer 
onaantrekkelijker. Wel moeten we dan ter plaatse zoeken naar goede omleidingsmogelijkheden. 
Deze omleidingen moeten daar dan ook op worden ingericht. 
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Mogelijke omleidingen om de Hooglandseweg te bereiken:
 
 * Via de Graaf Hendrikstraat en Te Rielestraat weer terug naar de Langestraat
 * Vanaf de Zeddamseweg via de Klinkerweg naar de Langestraat
 * Via een nieuw aan te leggen verbinding achter Braamt Noord langs. Hiermee is Braamt Noord  
    dan ook aan 2 kanten ontsloten.
 * Via Zeddamseweg naar rotonde bij hotel De Uitkijk en dan rechtsaf

4.	Gewenste	situatie	op	korte	termijn

In de beschrijving van de bestaande situatie staan een groot aantal onvolkomenheden op gebied van 
verkeer en infrastructuur. Op korte termijn moeten al deze zaken aangepakt worden:

 * Uniforme trottoirs
 * Voldoende parkeergelegenheid
 * Voldoende groen (bomen en beplanting)
 * Voldoende speelgelegenheid
 * Uniform en sfeervol straatprofiel
 * Meer kleur en vrolijkheid in plaats van het huidige grijze straatbeeld
 * Voldoende, uniforme en sfeervolle verlichting
 * Voldoende en sfeervol straatmeubilair
 * Voldoende verkeersveiligheid

Veel van deze zaken worden meegenomen in het gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. 

Vanaf 1 januari 2011 gaat de gemeente Montferland hiermee aan de slag. Bij het opstellen van het 
nieuwe Verkeer- en Vervoerplan streeft de gemeente naar eigen zeggen naar een leefbare openbare 
ruimte die veel meer functies dient dan alleen het afwikkelen van verkeer, zoals een ontmoetingsruimte, 
ontspanningsruimte, speelruimte, ruimte voor groen etc. Conclusie is dat alle genoemde verbeterpunten 
naadloos passen in eerder genoemd plan. 

We moeten onze kans grijpen en actief meedenken in de opzet en uitvoering hiervan.
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Hoofdstuk 5 

Sport	en	recreatie

1.	Bestaande	situatie

1.1. Inventarisatie van verenigingen (In willekeurige volgorde)
   1. Het Sint Joris Gilde
   2. Voetbalvereniging Sint Joris (1933)  
   3. Muziekvereniging Te Riele  
   4. Schutterij Sint Martinus  
   5. Drumfanfare Sint Martinus
   6. Carnavalsvereniging De Nöttekrakers   
   7. Postduivenvereniging Ons Genoegen
   8. Toneelvereniging Margriet
   9. Schietvereniging De Korrel
 10. Dansvereniging Cripple Creek Dancers
 11. De Cantorij 
 12. Zangvereniging ’t Ni-je Geluud
 13. Biljartvereniging Braamt
 14. Imkervereniging Montferland
 15. Oranjecommité Braamt 
 16. Vrouwenbond Braamt
 17. Hengelsportvereniging De Zeelt
 18. Wandelgroep Broampse vrouwen   

1.2. Inventarisatie van evenementen (In willekeurige volgorde)
   1. Avondwandelvierdaagse
   2. Beachvolleybaltoernooi
   3. Straatvoetbaltoernooi (Bakker Jansen toernooi)
   4. Triathlon
   5. Schuttersconcours
   6. Kermis
   7. Carnaval, carnavalsoptocht, straatversieren
   8. Amsterdamse avond
   9. Koninginnendag
 10. Schuttersfeest
 11. Kindervakantiedagen (KiVaDa)
 12. Rolstoeldansen
 13. Pasenfietstocht (Parochie)
 14. Snertloop (Voetbalvereniging Sint Joris)
 15. Greenbeats Festival
 16. Wandeltocht 4 keer per jaar
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Voor een dorp met ruim 1000 inwoners is er dus een groot aantal verenigingen. Zo veel verenigingen met 
een dergelijk kleine gemeenschap in stand houden is een hele opgave. 
Daarnaast heeft bijna elke vereniging, net als overal elders, te maken met een terugloop van het ledenaan-
tal. De trend onder jongeren is meer ad hoc organiseren van en meedoen aan activiteiten dan het gestruc-
tureerde lidmaatschap van een vereniging. Een ontwikkeling die zich de komende 15 jaar zal voortzetten.

2.	Gewenste	situatie	op	lange	termijn.
Het is niet realistisch te veronderstellen dat alle verenigingen over 15 jaar nog een bloeiend bestaan zullen 
leiden. Er zijn mogelijkheden om de kans hierop te vergroten:

2.1. Bundeling van krachten door de oprichting van een soort verenigingsraad
Een verenigingsraad kan de belangen van de verschillende verenigingen behartigen, een toekomstplan 
ontwikkelen voor de opleiding van bestuurders en vrijwilligers en de regionale samenwerking bevorderen. 
Verder kan de raad de agenda’s op elkaar afstemmen. Wellicht kunnen bestuurstaken die voor elke vereni-
ging hetzelfde zijn in één keer door de verenigingsraad worden uitgevoerd.

2.2. Samenwerking met naburige clubs of verenigingen
Een aantal verenigingen in Braamt werkt al samen met naburige clubs of verenigingen. Bv. de jeugdaf-
deling van de voetbalvereniging werkt samen met Zeddam en Kilder. In de toekomst zal dit alleen maar 
toenemen. Onderlinge strijd uit het verleden tussen verschillende dorpen zou daarmee voorgoed tot het 
verleden moeten behoren. Verenigingen die minder plaatsgebonden zijn, kunnen ook overwegen om de 
samenwerking met naburige clubs of verenigingen te zoeken om het hoofd boven water te houden. Toneel-
vereniging Margriet maakt, indien nodig, gebruik van leden van de toneelvereniging uit Zeddam.
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2.3. Samenwerking Braamtse verenigingen
Braamtse verenigingen kunnen ook onderling steeds meer samenwerken en gezamenlijke activiteiten or-
ganiseren (bijvoorbeeld de schutterij en de muziekvereniging). 

2.4. Jeugd en jongeren aantrekken en kader opleiden
Jeugd bij het verenigingsleven betrekken blijft een belangrijke prioriteit om te voorkomen dat verenigingen 
en clubs ten onder gaan aan vergrijzing. Samenwerking met de basisschool is een goed aanknopingspunt. 
Op deze manier kun je kinderen vroegtijdig met verenigingen in contact brengen.
Daarnaast is het belangrijk om jongeren enthousiast te maken en op te leiden voor bestuursfuncties. 

2.5. Evenementen krijgen een prominente plaats in de vrijetijdsbesteding
De behoefte aan minder langdurige verplichtingen is een algemene tendens. Daardoor worden steeds 
meer evenementen georganiseerd. De animo en deelname uit het dorp zijn hierbij zeer groot. Evenemen-
ten zullen dus een steeds prominentere rol gaan spelen. Braamt wil daarom graag een eigen evenemen-
tenkalender, mede om te voorkomen dat evenementen gelijktijdig plaatsvinden. 

2.6. Faciliteiten voor verenigingen, evenementen en initiatieven
Faciliteiten om evenementen op te zetten zijn erg belangrijk. Een onderkomen is een must, het dorpshuis, 
de voetbalkantine, de zaal of wellicht zelfs een Kulturhuus (zie hoofdstuk 3, Welzijn en Voorzieningen). 
Maar er kan ook gedacht worden aan faciliteiten als muziekinstallaties, tenten, taps, hekken, podia e.d. 
of kleding voor een dansgarde van 8-12 jarigen en 13-16 jarigen, eventueel gezamenlijk met de school.
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Hoofdstuk 6 

Toerisme	en	economische	bedrijvigheid	

1.	Bestaande	situatie

1.1. Economische bedrijvigheid 
De mensen in Braamt werken voor het grootste deel buiten Braamt. Nog steeds zijn de stratenmakers sterk 
vertegenwoordigd. De laatste jaren kiezen ook steeds meer mensen om als ZZP-er te werken. Verder is 
er de plaatselijke detailhandel en van oudsher Tomesen parket en verder nog enkele agrarische bedrijven.

Braamt kent geen industrie, er zijn wel ruim 40 ondernemers. In het gebouw van het voormalige naaiatelier 
aan de Gildeweg kwam in de jaren 70 een antiekhandel. Inmiddels zit hier Knipping Kunststof kozijnen.

Op dit moment is er een gezamenlijke ondernemersvereniging Zeddam-Braamt. In verband met het be-
houd van het dorpskarakter is industrie en/of een bedrijventerrein niet gewenst. De aandacht in het kader 
van economische bedrijvigheid is meer gericht op toeristen, vooral wandelaars en fietsers, waar het omrin-
gende gebied uiterst geschikt voor is.

1.2. Toerisme en recreatie
Braamt ligt aan de voet van de Hettenheuvel in het Montferland en is omringd door mooie boerderijen en 
prachtige weidelandschappen. De kern van Braamt is authentiek gebleven, maar in en om Braamt zijn veel 
voorzieningen voor toeristen gekomen, zoals Bungalowpark Landal Stroombroek, Auberge Graaf-Hendrik, 
Mezzo Restaurant en kamers, enkele particuliere vakantiehuisjes en de campings Te Boomsgoed en De 
Blonde Hoeve. In de omgeving is ruimte voor het maken van wandelingen, fietstochten e.d. Braamt be-
schikt nog over een aantal onverharde wegen die het landelijke karakter benadrukken. 
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1.3. Toeristische trekpleisters 
 * Het Land van Jan Klaassen
  Pretpark voor kinderen met speelvoorzieningen, poppentheater en museum.
 * Markant outdoorcentrum
  voor tal van sport- en ontspanningsactiviteiten. Ook verhuur van mountaibikes (met  
  vergunning) en van fietsen voor een prachtige fietstocht door het Montferland. 
  Eén van deze routes, de zgn. Montferlandroute loopt door de kern van Braamt. 
 * Waterskibaan Stroombroek
  Hiervan wordt in de zomer veel gebruik gemaakt door zowel toeristen als mensen uit 
  Braamt en omgeving. 
 * Sauna Palestra
  De sauna is bekend in de wijde omtrek en ligt op het recreatiepark van Landal 
  Stroombroek. Hier vertrekken ook huifkartochten.
 * Manage Stroombroek 
  Organiseert paardentochten. 
 * Stroombroek recreatieplas met zwemgelegenheid
  Hier worden ook diverse evenementen georganiseerd zoals Greenbeat-festival en  
  Lantaarnfestival.
 * Verder loopt er een skeelerroute door Braamt, een route voor nordic walking.
 * De ijsbaan Braamt voorziet in de winter in een regionale behoefte, d.w.z. zo gauw de 
  ijsmeester het ijs heeft goedgekeurd. 

1.4. Horeca
Braamt zelf heeft een aantal cafés en restaurants met terrassen, waarvan vooral ’s zomers veel gebruik 
wordt gemaakt door wandelaars en fietsers. Deze kunnen beschikken over een fietsknooppuntenroute, 
onlangs ontwikkeld door de Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL), die gepromoot wordt door Het 
Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT).
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1.5 Wandelen
Ons dorp is een geschikte plaats om te wandelen. Nu al biedt onze omgeving veel mogelijkheden om langs 
kleine wegen te wandelen. Verder ligt ons dorp aan lange afstand routes:

 * Pieterpad
  Het Pieterpad is een lange wandelroute van Pieterburen in het Noorden van   
  het land naar de St. Pietersberg in Zuid-Limburg. Een deel van de wandelroute is  
  het traject van Zelhem naar Braamt en van Braamt naar Millingen en vice versa.  
  Daarmee is Braamt een halteplaats. Vanaf de Koppelstraat komen de wandelaars  
  Braamt binnen. Via de Graaf Hendrikstraat, Binnenweg, Klinkerweg en Lange  
  straat loopt de route naar het Berger bos richting Hoch-Elten. 

 * Oude Rijn-IJsselpad
  Een nieuw wandelpad van ongeveer 135 km., waarvan het startpunt ook in de   
  kern van Braamt ligt. Voor het toerisme en de lokale horeca is dit perfect.

2.	Gewenste	situatie	op	lange	termijn 

2.1. De Braamtse molen
Het verval van de Braamtse molen, een monument in particulier bezit, wordt met lede ogen aangezien door 
de bewoners van Braamt. Zij zien de molen als een waarmerk en blikvanger van het dorp. Maar niet op 
deze manier. De molen zou gerestaureerd moeten worden en daarna, net als in Zeddam, een toeristische 
functie kunnen krijgen. Het is een uitdaging te zoeken naar een manier van exploitatie die voor de eigenaar 
en het dorp aantrekkelijk is. In ons molenrijk Nederland zijn er zeker voorbeelden te vinden waar dit werkt. 
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2.2. Recreatie
Meer nog dan nu, zal Braamt over 10 tot 15 jaar een belangrijke rol kunnen vervullen op toeristisch ge-
bied. Door zijn natuurlijke ligging aan de rand van Montferland kan Braamt uitgroeien tot een wandel- en 
fietsdorp waar veel toeristen gebruik van maken. Daartoe zullen bestaande wandel- en fietsmogelijkheden 
moeten worden uitgebreid, zoals hierna aangegeven. 

Om aantrekkelijk te zijn voor toeristen zal Braamt ook, vooral in de dorpskern, een fraaier aanzien moeten 
krijgen. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 4. Kwaliteit zal in de toekomst voorop moeten staan, zodat bewoner 
en toerist er met plezier kunnen verblijven en recreëren.

In dit verband kan prima aangesloten worden op het TROP (Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan) van 
de gemeente Montferland. Dit plan kan als uitgangspunt worden gebruikt in de verdere uitwerking van dit 
onderdeel.

2.3. Wandelen in Braamt
Om het wandelgenot nog verder te optimaliseren zijn er een aantal mogelijkheden:
 Kerkenpaden
 Kerkenpaden werden in het verleden gebruikt om naar de kerk te gaan, als er geen gewone  
 weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Een aantal kerkenpaden is in onbruik ge- 
 raakt. Zo ook in Braamt. Het herstel van de kerkenpaden levert vele mooie wandelpaden op  
 met meer mogelijkheden voor lokale rondwandelingen. Het vereist de medewerking van grond 
 eigenaren en is daarmee een project van lange adem.

 Wandelverbinding rechtstreeks met Bergher Bos
 De enige verbinding tussen de kern van het dorp en het Montferland is de Langestraat. Dit is  
 in ieder geval geen prettige wandelverbinding. In hoofdstuk 4 wordt deze weg verder bespro- 
 ken. Het zou mooi zijn om ten zuiden en ten noorden van deze straat wandelverbindingen te  
 maken waardoor je ook de mogelijkheid krijgt tot lokale ommetjes. Bijvoorbeeld in aansluiting  
 op de Bin nenweg, de Klinkerweg kruisend, langs perceelsgrenzen een pad aanleggen dat ver 
 derop aansluit op de Korteweg. Hetzelfde geldt voor een wandel (of fiets) verbinding vanuit het  
 dorp via Loolaan naar boven.

 Wandelen langs maaipaden
 Een gedeelte van het Pieterpad loopt via een maaipad door de Vinkebruuk en komt uit op de  
 Koppelstraat. Wellicht is het mogelijk om ook andere maaipaden in deze omgeving voor wan 
 delen open te stellen. Ook aan deze kant van het dorp kun je dan lokale rondwandelingen, met  
 een heel ander karakter, opzetten. 
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Hoofdstuk 7 

Natuur	en	Milieu

1.	Bestaande	situatie
Braamt ligt aan de voet van de Montferlandse heuvels, dicht bij een zandwinningplas, het Broampse gat, 
nu Stroombroek.
Aan de westkant van het dorp bevinden zich vooral akkers die langzaam tegen de hellingen van het Ber-
gerbos omhooglopen. Het is een prachtig open gebied. Door de hoogte en de grondsoort is het droogte-
gevoelig, zodat je er niet anders dan granen (vooral mais) kunt verbouwen. In dit gebied waren een eeuw 
geleden nog heidevelden (Broampse hei). 
Aan de oostkant bevinden zich door de lage ligging en de grondsoort voornamelijk weidegronden. Het 
heeft ook een heel open karakter. Voor efficiënt boeren is het zeer geschikt. Voor de ruilverkaveling Gen-
dringen in de 60er jaren was het landschap veel gevarieerder, met tussen percelen weiland van een paar 
hectare een meidoornheg of een rij knotwilgen.

2.Gewenste	situatie	op	lange	termijn

2.1. Landschap
Wil je het dorp weer meer verbinden met haar historie dan zou het mooi zijn als je het landschap waar mo-
gelijk weer meer inricht zoals het toen was. In het LOP (Landschapsontwikkelingsplan), met als titel: ”Van 
nieuwe noabers en brood op de plank”, opgesteld door de Gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en 
Montferland, wordt aangesloten bij oorspronkelijke geologie en natuur. 
Het onderhoud, en de ontwikkeling van de natuur in onze omgeving, kan daar mooi op aansluiten. Als je dat 
doet is het makkelijker eventuele subsidies los te krijgen. Gekoppeld hieraan kun je meer wandel- of fiets-
paden maken, die het idee van kerken- en schoolpaden weer terughalen. Deze paden maken het weer mo-
gelijk meer en rustiger van het landschap te genieten. Voor de bewoners, maar ook voor de gasten op de 
verschillende recreatieverblijven in de omgeving. Dit komt dan weer de economie van het dorp ten goede. 
Er bestaan al verschillende subsidiemogelijkheden. Nieuwe moeten misschien opgezet worden. Wellicht 
is het mogelijk met deze subsidies, in overleg met grondeigenaren, vroegere landschapselementen terug 
te halen. Bijv. heidevelden aan de westkant. Meidoornhagen, kikkerpoelen en knotwilgen aan de oostzijde. 

2.2. Energie
Het zou mooi zijn als het dorp samen met de omgeving gaat werken aan opwekking van energie voor eigen 
behoefte. Windmolens zijn vanwege de horizonvervuiling in het Montferland uit den boze. Misschien wordt 
opwekking uit biomassa of zonne-energie nog een keer interessant. 

2.3. Klimaat
De veehouderij die er nog is in de buurt van het dorp zal steeds meer moeten doen aan de vermindering 
van broeikasgassen. De provincie gaat nu volop aan de slag met de klimaatagenda die gericht is op de ver-
mindering van de uitstoot van gassen. Het is aan te bevelen deze ontwikkelingen te volgen en te gebruiken 
als zich mogelijkheden daarin voordoen.



26

Hoofdstuk 8

Aanbevelingen	

Hoofdstuk 2: Wonen en woonomgeving

* Toewijzingsbeleid aanpassen t.b.v. van de leefbaarheid in kleine kernen, om vooral jongeren die   
   noodgedwongen hebben moeten vertrekken een kans te geven
* Procedures Rood voor Rood verkorten om verpaupering buitengebied tegen te gaan
* Nieuwbouw vooral richten op jongeren in de sociale huursector, levensbestendige woningen en   
   senioren
* Behoeftebepaling nieuwbouw volgen en regelmatig bijstellen 
* In eerste instantie bouwlocaties zoeken in de kern, door het opvullen van lege plekken en door 
  vervangende bouw.

Hoofdstuk 3: Welzijn en voorzieningen

* Realiseren van een jeugdhonk
* Informatievoorziening via de website van de DorpsRaad uitbreiden
* Kulturhuus: mogelijkheden centrale faciliteiten voor verenigingen e.d. onderzoeken, rekening   
   houdend met bestaande gebouwen, in overleg met gemeente en provincie
* Mogelijkheden van centrale voorzieningen onderzoeken (Zorghuus). Zie hiervoor bijv. het dorp  
   servicepunt, gerealiseerd door de St. Doen in Noord-Brabant, gesubsidieerd door de Postcode   
   loterij
* Woonvoorzieningen voor senioren, die zelfstandig gezamenlijk zorg inkopen
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Hoofdstuk 4: Verkeer, verkeersveiligheid en infrastructuur

* Uniforme trottoirs, uniforme sfeervolle verlichting, straatprofiel en straatmeubilair
* Meer kleur en vrolijkheid in plaats van het grijze straatbeeld
* Voldoende verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, groen (bomen en beplanting) en speelgele  
   genheid
* Verharden parkeerplaats Voetbal- en Duivensportkantine
* Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan volgen.
* Weren van landbouw- en groot verkeer uit de dorpskern

Hoofdstuk 5: Sport en recreatie

* Faciliteiten voor evenementen
* Kader opleiden voor bestuursfuncties
* Dansgarde oprichten eventueel i.s.m. de school
* Stimuleren van een Verenigingsraad
* Stimuleren van samenwerking verenigingen, ook met naburige clubs

Hoofdstuk 6: Toerisme en economische bedrijvigheid 

* Lokaal ommetje Braamt realiseren, in aansluiting op bestaande lokale ommetjes, in overleg met   
  de VVV
* Kerkepaden, waar mogelijk, herstellen in overleg met de RAL
* Restauratie en eventuele exploitatie van de molen, het waarmerk van Braamt, stimuleren
* TROP (Toeristisch Recreatief Ontwikkeling Plan) ontwikkelingen volgen

Hoofdstuk 7: Natuur en Milieu

* LOP ontwikkelingen volgen
* Klimaatagenda van de provincie volgen

bijlagen

* Brief aan Braamtse verenigingen d.d. 30-9-2009
* Uitnodiging startbijeenkomst d.d. 02-11- 2009
* Suggesties inwoners Braamt d.d. 02-11-2009
* Brief aan DorpsRaad inz. korte termijn d.d. 07-1-2010
* Nieuwsbrief januari 2010
* Bespreekpunten klankbordbijeenkomst d.d. 21-6-2010
* Uitnodiging bespreken conceptplan d.d. 04-10-2010
* Uitnodiging presentatie Dorpsplan d.d. 14-12-2010
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BIJLAGE 1  Brief aan Braamtse verenigingen

Braamt, 30 september 2009

Beste mensen,

Zoals jullie wellicht weten heeft de DorpsRaad Braamt een werkgroep in het leven geroepen die een 
Dorpsplan gaat opstellen, onder begeleiding van de Vereniging Kleine Kernen (VKK). De procedure om 
tot een dergelijk plan te komen is door de VKK ontwikkeld. Daarin is opgenomen een startbijeenkomst 
voor de mensen uit Braamt. Op die avond kan iedereen zijn ideeën over de toekomst van het dorp kwijt. 
Deze vormen dan het uitgangspunt voor het plan. De uitnodiging hiervoor wordt huis aan huis verspreid.

Braamt heeft een rijk verenigingsleven, met idem zoveel besturen, die elk op hun eigen gebied ook pra-
ten over knelpunten, wensen en ideeën die er leven binnen onze dorpsgemeenschap. Wij, de Werkgroep 
Leefbaarheid Braamt, denken dat ook jullie een belangrijke bron van informatie voor ons kunnen zijn 
en vragen jullie daarom jullie leden nog eens extra op te roepen om naar de startbijeenkomst te komen 
en zoveel mogelijk ideeën te spuien. Niets is te gek, alles mag opgeschreven worden. Wees creatief en 
draag bij aan het Dorpsplan Braamt!

De startbijeenkomst is op 2 november a.s. om 20.30 uur in Zaal De Olde Boerderi-je. 

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van de Werkgroep Leefbaarheid Braamt,

Herman Jansen (secretaris)    Mary Dozeman (voorzitter)



29

BIJLAGE 2  Uitnodiging startbijeenkomst 2 november 2009

Braamt oktober, 2009

Waarom een dorpsplan voor Braamt?
Een dorpsplan geeft ons als inwoners van een klein dorp in de gemeente Montferland de gelegenheid 
mee te denken en mee te praten over hoe wij vinden dat een dorp als Braamt er in de toekomst uit zou 
moeten zien. Dan hebben we het over een periode van 5 à 10 jaar. De gemeente geeft ons de ruimte met 
een luisterend oor en een budget om een plan of visie, met deskundige hulp van de Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland (VKK), te gaan maken. 
De DorpsRaad Braamt heeft deze kans om onze stem in de gemeentepolitiek te laten horen niet voorbij 
laten gaan. Op basis van een aantal criteria is een werkgroep ingesteld van ongeveer 10 personen uit 
verschillende bevolkingsgroepen: jongeren, ouderen, ondernemers e.d. Zij gaan het plan maken, samen 
met u! 

Doel van het plan: de leefbaarheid van Braamt en omgeving behouden/verbeteren

En uw mening telt!
De werkgroep start daarom met een bijeenkomst waarop iedereen uit Braamt zijn of haar zegje kan doen. 
Over alles wat ons als inwoners van een klein dorp (in een grote gemeente) bezighoudt. Dat betekent 
natuurlijk niet dat al onze wensen ook waar gemaakt kunnen worden maar we kunnen ze wel uitspreken 
en vastleggen in een plan met onze visie over ons dorp. Dus roept u maar, niets is te gek!
Over bijvoorbeeld ‘wonen’ in Braamt. Willen we woningen voor ouderen of jongeren, zien we liever huur- 
of koopwoningen, waar willen we bouwen etc. 
Over ‘voorzieningen’ in Braamt. Functioneert het Dorpshuis goed of willen we het anders en zo ja, hoe? 
Zijn er voldoende voorzieningen voor ouderen en voor jongeren? Is de toekomst van de school veilig? 
Over algemene voorzieningen die we graag willen hebben of behouden? 
Over ‘verkeer en vervoer’ en de inrichting van het buitengebied?
Over economische bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Over sociale omgeving en veiligheid
En nog veel meer onderwerpen die u kunt bedenken en waar u vast wel iets over wilt zeggen. 

Kom dan 2 november a.s. om 20.30 uur naar zaal De Olde Boerderi-je. 

En hoe dan verder? 
Dan gaat de werkgroep aan de slag. Verzamelt de ideeën en kijkt welke instanties benaderd moeten 
worden om de haalbaarheid te onderzoeken, of onze visie onder de aandacht te brengen. Daarna krijgt u 
nog eens de kans om te reageren op het dorpsplan in ruwe opzet. Als uw reacties verwerkt zijn wordt het 
conceptplan in tweede openbare bijeenkomst gepresenteerd en overhandigd aan de DorpsRaad.
Maar dan zijn we wel een jaartje verder. 
En dan kunnen we pas echt aan het werk. Om zoveel mogelijk van onze plannen om te zetten in con-
crete acties en daden zal de DorpsRaad kleine werkgroepen instellen. Als u belangstelling heeft voor 
een bepaald idee kunt u daarin meewerken. En dan zal ook pas blijken wat we in de toekomst in Braamt 
kunnen realiseren.
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BIJLAGE 3 Overzicht suggesties inwoners Braamt d.d. 2 november 2009

Prioriteitsindeling

Rood  – hoog
Groen  – middel
Blauw – laag

Onderwerp Opmerkingen   Aantal   rode  groene  blauwe korte 
      briefjes stickers stickers stickers termijn
Bedrijvigheid	 	 	 	 	 						2	
	 	 Meer beunhazen          1         1
  Geen bedrijventerrein of industrie        1
Dorpsvoorzieningen              3       1
Kerk              8       4       2       1  
   Multifunctioneel maken, 2x          
   Voor meerdere doeleinden gebruiken          
   Multifunctioneel maken. 
  Kunsttentoonstelling / concerten
  Vervanging /overname geestelijke verzorging / 
  huisbezoek          
   Een pastoor in Braamt moet blijven. 
  Belangrijk voor gemeenschap          
   Uitbreiding kerkhof          
Voorzieningen	 	 	 	 	 						2
  Behoud voorzieningen          
   Winkel/kerk/school/horeca/dorpshuis 
  zeer belangrijk          
 Dorpshuis 	 	 	 	 	 						2         1  
  Meer gebruik in (voornamelijk) de winter voor
  jonge kinderen. Een tegoedbon voor gebruik 
  om drempel te verlagen        
School            4       2       1       2  
   Het behouden van de basisschool. 
  School mag niet de dupe worden van teveel
  kinderen met rugzak          
   Toekomst school? Minimum aantal leerlingen          
   School erg belangrijk. Kwaliteit. Voortbestaan          
Winkel	 	 	 	 	 	 						4       2       4       6  
   Zondagochtend open voor broodjes en pinnen        
  Winkel zien te behouden
  Winkels          
   Afhaalpunt voor internetbestellingen in winkel       
Pinautomaat           9       5       7       7       x
   Pinautomaat buiten bij de Spar          
   We willen de pinautomaat terug          
   Pinautomaat 4x          
   24 Uur toegang tot pinautomaat          
   Over 1 maand pinautomaat 24 uur bereikbaar          
   Huidige pinautomaat beperkt open
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Onderwerp Opmerkingen   Aantal   rode  groene  blauwe korte 
      briefjes stickers stickers stickers termijn

AED            1          x
   Moet er komen en 24 uur bereikbaar voor BHV      1     
Woningbouw	 	 	 	 	 					17        
   Geen hoogbouw         1        
   Versnelling procedure nieuwbouw 
  vergunning          1        
   Niet alle sociaal zwakke gevallen
  naar Braamt         1       1       1
  Meer seniorenwoning         5              2       1  
   (betaalbare) starterswoningen        3       1        1  
   Nieuwbouw algemeen         5        1       4
  Behoud dorpskarakter: 
  vergrijzing, nieuwe (meer) inwoners       1
   Nieuwbouw rondom kroeg        1
Verenigingen          18        
   Samenvoegen schutterij/muziekvereniging       1        6       4  
   Vrijwilligerswerk stimuleren        3        
   Meer mogelijkheden voor sport, 
  dansgroepen enz         2        
   Hoe kunnen we met ze allen de leden 
  stimuleren voor verenigingsleven        4        
   Subsidie organiseren voor het ondersteunen
  activiteiten in dorp         1        
   Samerwerking school en sport        1        
 Carnaval  Hoe houden we de jeugd bij de vereniging       1        2    
   Dansgarde voor CV         1        
 Voetbal  Fusie tussen buurtclubs        1       1       2       5  
   Kunstgrasveld         1        
   Verbeteren trainingsaccomodatie        1        
Ontmoeting ontmoetingsplek voor jong en oud         1       3      
Ouderen	/	vergrijzing																		                                                             18
   veiligheid voor ouderen        1        
   activiteiten voor ouderen        5        1       1  
   Seniorenwoning en zorg aan huis           12      10       3    
Aankleding	dorp	 	 	 	 	 				21
   Molen          7        4      10  
   Groenvoorzieningen         5       1      
   Kunstwerken         2        
   Verlichting                3        
   Toegang Gildeweg         1          x
 Schoon dorp Hondenuitlaatplaats         3       1         x
  Voldoende prullenbakken        1        1       1 
  Meer vuilnisbakken. 
  Veel rotzooi en afval in bermen              1    
  Met school/vereniging/ particulieren 
  zwerfvuil aanpakken         1
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Onderwerp Opmerkingen   Aantal   rode  groene  blauwe korte 
      briefjes stickers stickers stickers termijn
   
Recreactie	en	toerisme		 	 	 	 						5 
   Promotie          2        
   Stop sloop visvijver         1        1        x
   Herstel kerkepaden         1       1      
   Evenemententerrein         1        1    
Jeugd	en	jongeren	 	 	 	 	 			  27
   Naschoolse opvang         1       1    gereali
             seerd
   Activiteiten voor jongeren        4         3  
   Speeltuin          7        1       1  
   Jeugdvandalisme         1        2       2  
   Jeugdhonk vanaf 12 jaar       14      10       4       1  
Verkeer	 	 	 	 	 	 					46        
   Landbouw/vrachtverkeer mijden uit dorp       3        2
    Trottoirs          7       3       3       2  
   Buitengebied  verkeersveiligheid        4       1       2       1  
   Discobus Doetinchem Braamt        1          x
   Verlichting          4       1        1  
   Parkeren         10       3       4       3  
   Langestraat         17      13       5       2       x
Toekomst	/	diversen		 	 	 	 	 						7 
sociale veiligheid Buurtbemiddeling         1        
natuur en milieu Verdroging. Afkoppelen HWA noodzakelijk       1        
digitalisering Internetsite braamt met nieuws en evenementen   3       2        2       Site
                      DorpsRaad
  Flamboyante website maken van ons dorp       1          x
  Vacaturebank Vrijwilligerswerk        1                   regionaal
Bezorging krant MontferlandJournaal wordt niet altijd bezorgd 
  (Koppelstraat en de Kemp)        1          x
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BIJLAGE 4 

Brief	aan	DorpsRaad	inzake	korte	termijn

DORPSWERKGROEP LEEFBAARHEID BRAAMT

Braamt, 7 januari 2010

DorpsRaad Braamt

Betreft korte termijn

Beste mensen,

Op 2 november hebben we suggesties en ideeën van mensen uit Braamt verzameld. Daar zijn een aantal zaken 
genoemd die naar onze mening minder in een toekomstvisie passen, of die op dit moment al spelen. Vandaar 
dat we deze items graag aan jullie overdragen, met het verzoek hier op korte termijn aandacht aan te besteden.

De items zijn:
 Defibrilator
 Pinautomaat
 Hondenuitlaatplaats
 Discobus
 Trapveldje
 Jeugdschieten tijdens Schuttersfeest
 Stop sloop visvijver (Markant)
 Informatie bij Palestra en VVV over regionale activiteiten* 
 Aanzicht dorp bij toegang Gildeweg (Knipping)
 Verharden parkeerplaats kantines voetbal/duivenlokaal
 Aanleg parkeerplaatsen Koornmaat en De Ban (bespoedigen)

Met vriendelijke groet,

Mary Dozeman
voorzitter werkgroep Leefbaarheid Braamt
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BIJLAGE 5

Nieuwsbrief	1	januari	2010
DORPSWERKGROEP LEEFBAARHEID BRAAMT

NIEUWSBRIEF   NO. 1       november 2009

De basis voor het dorpsplan van Braamt is gelegd!

De bijeenkomst op maandag 2 november jl in de Olde Boerderi-je werd druk bezocht. Ongeveer 80 mensen 
uit Braamt waren aanwezig, inclusief de leden van onze werkgroep. Deze werkgroep is ingesteld door de 
DorpsRaad om een toekomstvisie voor Braamt te schrijven, onder het motto: hoe moet Braamt er over 10 
tot 15 jaar uitzien, zodat het hier fijn wonen is voor jong en oud. Burgemeester Ina Leppink  onderstreepte 
in haar toespraak nog eens het belang van zo’n toekomstvisie. Want in 10 jaar kan veel veranderen en als 
je  invloed op het beleid wilt hebben, kun je beter goed beslagen ten ijs komen.
 
Het werd een actieve avond, waar iedereen aan meewerkte! 
In de zaal stonden 11 borden, met de volgende thema’s:
 Jeugd en jongeren
 Ouderen / vergrijzing
 Verenigingsleven – sport – vrije tijd
  Dorpsvoorzieningen: winkel, school, kerk, horeca, dorpshuis
 Woningbouw
  Verkeer
 Toerisme en recreatie
 Aankleding van het dorp
 Bedrijvigheid
  Sociale veiligheid
  Toekomst / diversen

In de uitnodiging stond het al: uw mening telt! 
Op stickerblaadjes konden de aanwezigen hun wensen, suggesties e.d. opschrijven en bij een thema plak-
ken. Eerst wat aarzelend maar later werd er druk geplakt! Vooral bij de eerste twee thema’s. Nadat in de 
pauze de werkgroepleden de stickers een beetje gerangschikt hadden kon iedere aanwezige prioriteiten 
aangeven in de categorie: rood (3 punten), groen (2 punten) en blauw (1 punt). En dat was bij zoveel items 
soms wel moeilijk kiezen…

Heeft u nog een idee? 
Was u er niet maandagavond, dan kunt u uw ideeën nog kwijt inde brievenbus van Graaf Hendrikstraat 2 
of per email: werkgroepleefbaarheidbraamt@gmail.com tot 1 december a.s.

En hoe nu verder…
De werkgroep werkt alle ideeën en wensen uit in een eerste opzet van het dorpsplan. Als het plan klaar is 
krijgen de bewoners een kopie met een  uitnodiging voor een tweede bijeenkomst. Dan kan gereageerd 
worden op de manier waarop de suggesties van 2 november daarin vertaald zijn. Er waren die avond ook 
wensen bij die minder  in een toekomstvisie passen, maar eigenlijk direct aandacht moeten hebben, zoals 
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sommige verkeersveiligheidsvoorzieningen of een honden uitlaatplaats.

Deze worden aan de DorpsRaad doorgespeeld, met het verzoek hierop actie te ondernemen. De pinauto-
maat is bijvoorbeeld zo’n item, waar de DorpsRaad al mee bezig is.
Een nieuwtje tijdens deze avond was dat de naschoolse opvang binnenkort waarschijnlijk start in het 
Dorpshuis.

De werkgroep: 
Mary Dozeman (voorzitter), Herman Jansen (secretaris) , Thijs Elshoff, Jos Peeters, Geert Prein, Cindy 
Keuben, Astrid Wolsink, Rene Tempel, Douwe Gerhardus.
Petra Baars en Leo Gerhardus (DorpsRaad)
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BIJLAGE 6 

DORPSWERKGROEP LEEFBAARHEID BRAAMT

BESPREEKPUNTEN	DORPSPLAN	t.b.v.	TOETSINGSBIJEENKOMST	op	21	juni	a.s.

Wonen en woonomgeving
 1. Levensbestendig bouwen met name voor sociaal en economisch aan Braamt gebondenen
 2. Inbreiding  voorkeur d.m.v. sloop en herbouw
 3. Zorgwoningen (evt. dependance van een verzorgingshuis)
 4. Groenvoorzieningen (Groenplan)
 5. Toewijzingsbeleid mogelijkheden voor sociaal en economisch gebondenen
 6. Verpaupering buitengebied tegengaan
 7. Hondenuitlaatvoorziening

Welzijn en voorzieningen
 1. Kulturhuus waaronder voorzieningen voor jongeren en ouderen en verenigingen
 2. Zorghuus waaronder woon- en leefvoorzieningen voor senioren
 3. Bibliobus
 4. Discobus

Verkeer en verkeersveiligheid (in kader van GVVP)
 1. Straatbeeld dorpskern Langestraat (bebouwde kom doortrekken tot de Ban)
 2. Mijden groot en doorgaand verkeer in de Langestraat d.m.v.  voetgangersgebied van school  
     tot dorpshuis  en omlegging wegen (meerdere alternatieven)
 3. Onaanvaardbare situatie Braamt noord ivm veiligheid (slechts 1 in- en uitgaande weg)
 4. Verlichting en opknappen wegen buitengebied (Langestraat 60 km weg)
 5. Parkeervoorzieningen en verkeersremmende maatregelen vooral in de nieuwbouwwijk

Sport en recreatie
 1. Voorzieningen voetbal
 2. Activiteiten voor jong en oud

Toerisme en economische bedrijvigheid
 1. Pinapparaat
 2. Behoud landelijk karakter
 3. Braamtse molen  (monument)
 4. Geen industrie in en om het dorp, behalve kantoorbedrijven

Natuur en milieu
 1. Landschapsherstel (LOP)
 2. Lokale ommetjes Boven Braamt en Vinkebruuk
 3. Herstel kerkepaden buitengebied
 4. Energievoorziening
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BIJLAGE 7

DORPSWERKGROEP LEEFBAARHEID BRAAMT

Uitnodiging	inwoners	Braamt,	bespreking	conceptplan	op	4	oktober	2010	

   U I T N O D I G I N G

      TOEKOMSTVISIE BRAAMT 2010-2025
In november 2009 hebben we u gevraagd mee te denken over Braamt nu en in de nabije toekomst. 
We kregen meer dan 80 briefjes. Wat hebben we daarmee gedaan?
Zaken die al in gang gezet waren of geregeld konden zijn voordat ons plan klaar was hebben we doorge-
speeld aan de Dorpsraad. De andere suggesties hebben we ingedeeld in 6 hoofdstukken. Van januari t/m 
juni hebben we elke maand een keer vergaderd totdat er een ruwe schets van het plan lag. Begin septem-
ber hebben we dit met gemeentebestuur en woningbouwstichting besproken.  
En zoals beloofd krijgt u als bewoner nog de gelegenheid om over het plan mee te praten voordat het 
gedrukt wordt en we het officieel aanbieden aan de Dorpsraad. 
Daarom nodigen we alle mensen in Braamt uit voor de presentatie van het plan op:

  Maandag 4 oktober om 20.00 uur bij de Olde Boerderi-je

In deze presentatie besteden we aandacht aan korte en lange termijn zaken. Om u een idee te geven van 
onze lange termijn ideeën staat op de achterkant van deze uitnodiging een korte samenvatting van de 
hoofdstukken, met daarachter de namen van de werkgroepleden die aan dit onderdeel hebben gewerkt. 
Heeft u na afloop van de presentatie nog vragen dan kunt u bij hen terecht voor meer informatie.

De dorpsraad zoekt nog mensen die willen meewerken aan de uitwerking van het plan. Heeft u belangstel-
ling voor een onderdeel van het plan, dan kunt u zich in de zaal opgeven. Als u die avond verhinderd bent, 
bel dan even met ondergetekende.
U bent van harte welkom op 4 oktober!
Werkgroep Leefbaarheid Braamt

Mary Dozeman (voorzitter) tel. 650787
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Korte samenvatting van de ideeën voor de lange termijn voor Braamt

Wonen	en	woonomgeving:	Jos	Peeters,	Douwe	Gerardus	en	Rene	Tempel
 * Tot 2025 zijn er nog 50 nieuwe woningen nodig. 
    Voor starters in de sociale huursector, levensbestendige woningen en senioren woningen.
 * Voorkeur voor inbreiding en niet voor uitbreiding: opvullen lege plekken, herbouw van oude  
    woningen, rond voormalige boerderijen.

Welzijn	en	voorzieningen:	Astrid	Wolsink,	Petra	Baars	en	Geert	Prein
 * Opzetten van een Kultuurhuus als kloppend hart van het dorp waar verenigingen terecht kun- 
   nen en waar plaats is voor ouderensoos, jeugdhonk, kinderopvang.
 * Woonvoorzieningen voor ouderen dicht bij een “Zorghuus” met kleinschalige voorzieningen  
   als, winkel, kapsalon, pinautomaat, prikpost, etc.

Verkeer	en	infrastructuur:	Thijs	Elshoff	en	Leo	Gerardus
 * Vracht en zwaar landbouwverkeer weren door realiseren van alternatieve route.
 * Verkeersluw maken van dorpsplein en verfraaien van het dorp om het aantrekkelijk te maken  
    voor bewoners en recreanten.

Sport	en	recreatie:	Douwe	Gerardus	en	Thijs	Elshoff
 * Bundelen van krachten van verenigingen om daarmee de bestuurslast te verminderen.
 * Treffen van voorzieningen die het organiseren van evenementen vergemakkelijken.

Toerisme	en	natuur:	Astrid	Wolsink,	Petra	Baars	en	Jos	Peeters
 * Omgeving aantrekkelijk maken voor toeristen om er te verblijven en in de omgeving te fietsen  
   en wandelen.
 * Aanleggen van rustige wandelpaden om lokale ommetjes mogelijk te maken, richting Bergher  
    Bos en ook richting Vethuizen, in combinatie met het Pieterpad.
 * De Braamtse molen in oude luister herstellen

Zaken die op kortere termijn spelen, zoals Braamt West en aanpassing van de bebouwde kom, worden 4 
oktober in de presentatie nader toegelicht. 
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BIJLAGE 8

DORPSWERKGROEP LEEFBAARHEID BRAAMT

Uitnodiging	presentatie	Dorpsplan	en	aanbieden	eerste	exemplaar	aan	de	DorpsRaad

U I T N O D I G I N G
Na een jaar hard werken met een enthousiaste club mensen, ligt het product van onze inspanningen nu 
klaar. Met groot genoegen nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij de presentatie,  en het aanbieden  aan de 
DorpsRaad van Braamt, van het

DORPSPLAN BRAAMT, TOEKOMSTVISIE 2010 - 2025

Zaal De Olde Boerderi-je, Braamt
14 december 2010

PROGRAMMA

20.00 uur  Ontvangst en koffie
20.30 uur  Welkomstwoord van Els Rutting (voorzitter DorpsRaad)
20.40 uur  Presentatie van het plan door Mary Dozeman (voorzitter dorpswerkgroep) 
21.00 uur  Overhandiging eerste exemplaar van het Dorpsplan aan de DorpsRaad 
21.05 uur  Korte reactie van gesprekspartners bij de opzet van het Dorpsplan
21.20 uur  Eerste reactie van de DorpsRaad op het Dorpsplan
21.30 uur  Gezamenlijke afsluiting met  een hapje en drankje

NB. Voor de aanwezigen ligt een exemplaar van het plan klaar. 

Namens de Dorpswerkgroep Leefbaar Braamt

Herman Jansen  (secretaris)    Mary Dozeman (voorzitter)

Braamt,  4 november  2010




