NOTULEN

woensdag 24 april 2019

__________________________________________________________________________________________
Aanwezig Dorpsraad: Henk Poldermans, Christel Dekker, Dick van Goor, Dagmar Zark, Anne-Marie Wigbold,
Mirjam Vlaanderen
Afwezig Dorpsraad: Christiaan de Jong
Aanwezig Bezoekers: Tineke Leusink, Joop Hammink, Ton Reesink, Jan Loonstra, Luuk Tuiten, Gerry Ypma,
Peter-Paul Steinweg, Karel Ledeboer, Sonja Leemkuil, Chris Frencken, Diny van Engeland, Andries Roelfzema,
Harold van Harten, Harry Uijen
Afwezig met kennisgeving: Marchel Romeijn, Hennita van der Zee, Betty Smith Wolters, Joop Hupkes, Arlin
Wernicke, Theo Hoyinck, Hannie Elfrink, Dity Zuidwijk-van Lenthe
Notulen: Marja Poldermans
____________________________________________________________________________________
1. Welkom en opening
Voorzitter Henk Poldermans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan Jaap
Ypma voor zijn presentatie.
2. Presentatie Brummen Energie door Jaap Ypma
Brummen Energie is een coöperatie en is een initiatief van burgers.
U vindt de uitgebreide presentatie van de heer Ypma terug op de website van de Dorpsraad.
3. Verslag en actiepunten vergadering 27 februari 2019
Goedgekeurd. Actiepunten zijn afgerond.
4. Lopende activiteiten
Centrumplan Brummen
Vanuit de Dorpsraad zijn zorgen geuit over de voortgang m.b.t. de voorbereiding van het Centrumplan. Dit
is kenbaar gemaakt middels een brief aan college en fracties en in de pers. Tot op heden is er vanuit de
fracties nog geen reactie op gekomen.
Peter Paul Steinweg vraagt waar de zorgen uit bestaan. Henk Poldermans geeft aan dat de economie nu
mee zit, als er door de bezuinigingen een rem komt op de voorbereidingen van het centrumplan verliest
de gemeente de geloofwaardigheid, maar ook de Dorpsraad. Nu vertragen zou een gemiste kans zijn. Luuk
Tuiten geeft aan dat de brief ontvangen is, men heeft niet begrepen dat er direct gereageerd moest
worden. Hij denkt dat de zorg voortkomt uit het feit dat dit punt genoemd wordt in de lijst met 130
mogelijkheden tot bezuiniging. Die discussie vindt in de gemeenteraad plaats, dit is een democratisch
proces. Het besluit zal later pas genomen worden, maar Luuk Tuiten kan zich niet voorstellen dat de
voortgang nu vertraging op zou lopen want Centrumplan Brummen is 1 van de 5 ambities van dit college.
5. Commissies:
a. Groen (Dick van Goor)
10 april zijn de bloembakken naar kweker Hartink gebracht en door de werkgroep zelf gevuld. Van de
15 bakken zijn er 12 over, de beschadigde bakken zijn door de gemeente afgevoerd. Helaas, want daar
was een bestemming voor in Rhienderen waar een nieuwe groep mensen zich heeft gemeld die ervoor
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willen zorgen. Jesse Noordzij van de gemeente zoekt uit waar de bakken gebleven zijn of dat er nog
ergens 2 bakken gehaald kunnen worden. Voorlopig plaatsen we er 10 op het Marktplein en 2 bij
Rhienderen. Mochten er alsnog 2 extra komen dan komen die op het Marktplein erbij. 11 mei worden
de bakken op en rond het Marktplein geplaatst.
Ton Reesink en Jan Loonstra zijn het niet eens met het plaatsen van de Marktplein-bakken in
Rhienderen. Sonja Leemkuil en Christel Dekker geven aan dat de Dorpsraad er niet alleen voor het
centrum is en dat het positief is dat meer wijken mee willen doen. Bij park ’t Goor en bij de kerk staan
ook bakken, dat gaat prima. De voorzitter geeft aan dat als er ergens bakken tekort zijn men
mogelijkheden gaat zoeken om er meer bij te krijgen.
Ton Reesink geeft aan dat het veel werk is om de bakken te beplanten en telkens weer te plaatsen en
verwijderen. Wellicht kunnen de nieuwe mensen uit Rhienderen ook betrokken worden bij deze taken.
Dick van Goor meldt dat er weer 20 bereidwillige verzorgers beschikbaar zijn, zij hebben deze week
een planning gekregen wanneer zij aan de beurt zijn.
b. Viaduct (Christel Dekker, Diny van Engeland en Chris Frencken)
De werkgroep is bij de Culturele Stichting geweest, Rosalie de Graaf heeft daar een eerste ontwerp
voor één zijde van het viaduct gepresenteerd. Nu ligt er de vraag om ook voor de andere zijde een
ontwerp te maken. Door de dorpsdichter is een passend gedicht gemaakt waarop het ontwerp
gebaseerd is, (een deel van) het gedicht wordt mogelijk verwerkt in het ontwerp.
Op 1 mei worden de ideeën aan ca. 73 genodigde omwonenden gepresenteerd in de
Bronckhorsthoeve. De bijeenkomst wordt door Bronckhorsthoeve gesponsord. Ook jongeren worden
erbij betrokken.
c. BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil) (Dagmar Zark)
De Dorpsraad heeft per brief 25 gele hesjes gevraagd voor de schoonmaakgroep, met de tekst/logo
van Dorpsraad Brummen/BZZV, iets waarmee de Dorpsraad zich kan profileren. De hesjes die door de
gemeente zijn geleverd zijn helaas bedrukt met de tekst Vrijwilliger Gemeente Brummen. Ook hierop
is gereageerd met een brief, waar nog geen antwoord op is gekomen. Er is iets mis gegaan in de
communicatie.
Peter Paul Steinweg geeft aan dat de Dorpsraad over budget beschikt waarmee dit in principe zelf
geregeld kan worden. Dick van Goor merkt op dat het bedrukken extra geld kost en dat er vanuit de
gemeente toch ook een gebaar gemaakt kan worden naar de BZZV groep toe.
6. Update gemeente
Peter Paul Steinweg merkt op dat de scootercursus van SWB een geweldig initiatief is voor ouderen, het is
niet eenvoudig!
College is druk bezig met Perspectiefnota, de voorbereiding voor de vaststelling van de begroting in
oktober/november. Er moet stevig bezuinigd worden. Er zijn 130 mogelijkheden daartoe aan de
gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening 2018 komt eraan, wellicht ook negatief. Het Rijk geeft minder
geld uit, onlogisch is dat de gemeente dan ook minder krijgt dan waar op gerekend is.
Het Inwonerspanel heeft zich uitgesproken. Dit geeft een beeld hoe de inwoners denken over
bezuinigingen, bijstellen van de ambities en vergroten van de inkomsten.
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Trajecten in m.n. de jeugdzorg zijn vaak moeilijk te begroten. Problematiek begint soms klein, maar blijkt
gaandeweg steeds groter, rekeningen van behandelaars komen soms pas na een jaar. Meer taken met
minder geld, dat gaat een keer knellen.
De Raad heeft daarnaast vastgesteld wat men een financieel gezonde begroting zou vinden.
Met al deze factoren moet rekening worden gehouden bij het opstellen van de Perspectiefnota.
Voorlopig heeft het geen consequenties voor het Centrumplan Brummen.
Portefeuille verkeer: de ‘hotspots’ zijn in kaart gebracht n.a.v. klachten van bewoners, bijv. over 30km
zones, vrachtverkeer Pothof etc. Het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan gaan we actualiseren nu de
rondweg Voorst klaar is. Pleidooi van VVN en PvdA voor veilige fietsroutes is opgepakt, gaat binnenkort
naar de gemeenteraad. Er is nu geïnventariseerd wat we zouden kunnen doen, concrete kosten van
oplossingen worden aan de raad voorgelegd, als zij het ook belangrijk vinden zullen zij positief beslissen.
7. Update SWB (bij afwezigheid Hennita van der Zee voorgelezen door Henk Poldermans)
- De Brummense Bikkel is vorige week door wethouder Pierik uitgereikt aan twee Leuvenheimse Bikkels:
Kim en Pieter.
- Het jaarverslag staat in de startblokken voor verspreiding en heeft een nieuwe vorm gekregen,
benieuwd wat jullie ervan vinden
- We zijn druk met de voorbereidingen voor:
o Informatie bijeenkomst voor senioren 10 mei i.s.m. Veluwonen
o Spreekuur Vrijwilligers is 4 juni a.s. bij het Tjark Riks Centrum van 14.30-16.30u
o De kraam op de Pinkstermarkt op 10 juni van 10-17u in Brummen
o Scootmobielcursus op 14 en 18 juni bij Plein 5 i.s.m. VVN
o Het Vrijwilligersfestival op vrijdag 21 juni van 15-20.30u bij Plein 5. Dit wordt een grootse
happening met workshops, een belevingsmarkt vrijwilligerswerk, sportclinics, foodtrucks,
theater en muziek. Voor elk wat wils en voor iedereen bedoeld!
8. Vergaderdata 2019




Woensdag 19 juni
Woensdag 25 september
Woensdag 20 november

Actielijst
Datum

Actie

Wie

Wanneer

24-4

Op de website zetten:
Notulen
Presentatie Jaap Ypma
Overleggen met gemeente over nieuwe hesjes BZZV

Mirjam

z.s.m.

Dick/Dagmar

z.s.m.

24-4
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