
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenstrook en parkeerplaatsen aangepakt door 

Speeltuinvereniging  

 
De wens voor een aantal extra parkeerplaatsen bij de 

speeltuinvereniging was er al een tijdje maar het heeft, vanwege 

werkzaamheden naast het spoor een tijd geduurd voor er toestemming 

was van ProRail.  Tijdens NL Doet hebben de vrijwilligers van de speeltuin 

onder bezielende leiding van Piet Lassche de parkeerplaatsen opnieuw 

ingericht.  De gemeente Oldebroek heeft zorg gedragen voor de aan- en 

afvoer van het benodigde materiaal.   

Naast de aanleg van de parkeerplaatsen is de strook openbaar groen in 

het kader van zelfbeheer openbaar groen opnieuw aangepakt en 

ingericht.  

De vrijwilligers van de speeltuin Vogelenzang en buurtbewoners gaan 

deze strook in de toekomst zelf onderhouden.    
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Het overleg van Dorpsoverleg Hattemerbroek leidt ook tot resultaten: 

Het Dorpsoverleg Hattemerbroek heeft in de gesprekken met gemeente en andere instanties 

in de afgelopen jaren onder andere de volgende concrete resultaten behaald: 

 

 
Wie zitten er in het Dorpsoverleg Hattemerbroek   
Van links naar rechts:  Wilhelmien Krop,  Jacco Blok, Jinny Witteveen, Gerrit de Groot, Bert van Dijk, Klaas Blok,  
Lisette van der Wal en  Walter ter Weijden  
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De BuurtpreventieWhatsApp groep is dankzij de steun van het Dorpsoverleg 
Hattemerbroek vanaf april 2017 gegroeid van 45 naar ruim 150 deelnemers.  
Er wordt gewerkt met één grote groep. Het voordeel hiervan is dat met slechts 
één bericht alle deelnemers in Hattemerbroek bereikt kunnen worden.   
Denk bijvoorbeeld aan een vluchtende verdachte na een inbraak. Wellicht wordt 
er op termijn gekeken naar een indeling van kleinere groepen. Hierdoor wordt de 
drempel dan iets lager om een whatsapp bericht te versturen. Wanneer er slechts 

overlast is in één straat dan is het niet nodig om 'heel Hattemerbroek' in te lichten. Wij hopen met elkaar 
hier een balans in te vinden.  
Onze wijkagent Jan Willem Janssen heeft vorig jaar voorlichting gegeven tijdens een dorpsgesprek, wij 
willen hem in het najaar nog een keer uitnodigen om voorlichting te geven over het gebruik van 
Whatsappbuurtpreventie. Wij hopen dan ook dat er een grote opkomst zal zijn omdat deze voorlichting 
heel nuttig en leerzaam is. Om in de toekomst succesvol te blijven is het dan ook belangrijk om goed 
geïnformeerd te zijn over de regels, normen en waarden in de groep. 
 
Nog geen buurtwhatsapp? 
Wanneer u mee wilt doen, stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar:  
buurtpreventiehattemerbroek@gmail.com Vermeld hierbij uw naam, adres, huisnummer,  
e-mailadres en 06-nummer. Lisette van der Wal, coördinator buurtpreventie Hattemerbroek 
 

 

 

 

Verkeersveiligheid  
Op een ludieke wijze hebben wethouder Lydia Groot,  
Ruud van Groessen (directeur K3Delta) en Henk van de Haar de aangepaste 
afslag Duurzaamheidsstraat Middeldijk in gebruik genomen.  In de oude 
situatie was de afslag beperkt toegankelijk voor het vrachtverkeer.  Hierdoor 
ontstonden er gevaarlijke situaties van extra vrachtverkeer in de kern 
Hattemerbroek.   
Dankzij de gezamenlijke inspanning van het Dorpsoverleg, K3Delta en de 
gemeente Oldebroek is er een praktische en verkeersveilige oplossing 
gecreëerd.  

 

Het Dorpsoverleg Hattemerbroek is een groep enthousiaste mensen die betrokken is bij het leefbaar maken en 
houden van het dorp Hattemerbroek. Het Dorpsoverleg Hattemerbroek heeft regelmatig contact met de gemeente 
over onderwerpen die het dorp aangaan.  Windmolens, H2O terrein, woningbouw, verkeer en veiligheid, afrit A28 
maar ook de openbare speelterreinen en openbaar groen komen aan de orde.   
Kritisch maar wel constructief bouwen we aan een mooi, groen en leefbaar Hattemerbroek.   
Maar we kunnen en willen dit niet alleen doen.   
Suggesties voor ideeën:  dorpsoverleghattemerbroek@gmail.com.  
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