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Aanwezig Dorpsraad: Henk Poldermans, Christel Dekker, Dick van Goor, Dagmar Zark  

Afwezig Dorpsraad: Christiaan de Jong, Anne-Marie Wigbold, Mirjam Vlaanderen 

Aanwezig Bezoekers: Ton Reesink, Joop Hammink, Hans de Geest, Luuk Tuiten, Ditty Zuidwijk-van Lenthe, 

Karin Beuwer, Karel Ledeboer, Peter-Paul Steinweg, Joop Hupkes, Arlin Wernicke, mw. Gerritsen, Betty Smith 

Wolters, Ineke Rutgers, Rob Kuulkers, Chris Frencken, Sonja Leemkuil, Gerry Ypma,  Diny van Engeland, Theo 

Hoyinck, fam.Blom, hr. de Graaf, Rosalie de Graaf, Henry Vijge, Richard Männl 

Afwezig met kennisgeving:  Paulijn Snijders, Marchel Romeijn, Hennita van der Zee, Jan Loonstra, Hannie 

Elfrink 

Notulen: Marja Poldermans 

Film: Jaap Klein Sprokkelhorst, BrummenTV 

____________________________________________________________________________________ 

1. Welkom en opening 

Henk Poldermans heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Presentatie nieuw logo Dorpsraad 

Zoals u al op de facebookpagina hebt kunnen zien heeft de Dorpsraad Brummen vanaf heden een nieuw 

logo. Bruggen slaan en elkaar de hand reiken. 

 

3. Presentatie werkgroep Viaduct i.s.m. RoosArt 

Helaas kon Elly van Agtmaal (dorpsdichter EVA) niet aanwezig zijn. Zij heeft een gedicht geschreven dat op 

het viaduct komt en waarop het kunstwerk geïnspireerd is. Christel draagt het gedicht voor. 

 

Diny van Engeland, Rob Kuulkers, Christel Dekker, Omar El Harrak en Chris Frencken vormen samen de 

werkgroep Viaduct. Chris presenteert het eerste deel en deelt mee dat er vanavond gefilmd wordt voor dit 

project door Jaap Klein Sprokkelhorst van BrummenTV. De aanwezigen hebben hier geen bezwaar tegen. 

Het tweede deel vertelt kunstenaar Rosalie de Graaf van RoosArt over het ontwerp. 

De gehele presentatie van de werkgroep kunt u teruglezen op onze website. 

Inmiddels is ruim de helft van het benodigde bedrag al binnen, o.a. door sponsoring van Gemeente 

Brummen, The Gallery en SWB. Er is tevens geld opgehaald op de kunstmarkt, de kraam werd gesponsord 

door St. Pinksterfestival Brummen en de benodigde foto van het kunstwerk door Jan van Galen Fotografie. 

Ook zijn er acties ingezet zoals ophalen van statiegeld bij Jumbo.  

Om de rest van het bedrag bijeen te brengen is een crowdfunding gestart op 

www.voorjebuurt.nl/kunstprojectviaduct 

U kunt daar online een bijdrage doneren waardoor u het mede mogelijk maakt dit project te realiseren.  

Al voor 25 euro kunt u een onderdeel van het kunstwerk ‘adopteren’. Voor een iets hoger bedrag kunt u 

zelf een suggestie doen om er een object in te verwerken dat bijv. verwijst naar uw bedrijf of hobby.  

De intentie is om het kunstwerk af te hebben voordat de kermis plaats vindt.  
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4. Verslag en actiepunten vergadering 24 april 2019 

Goedgekeurd. Actiepunten zijn afgerond. 

 

5. Lopende activiteiten  

a. Groen (Dick van Goor) 

Bloembakken staan er inmiddels alweer een aantal weken. Tijdens het Pinksterfestival was Jan Arend 

Theunissen van Primera behulpzaam doordat we alle bakken op het afgeschermde terrein achter het 

oude Rabo pand mochten zetten. Met de kermis gaan we dat weer doen. Op dit moment zijn er 22 

vrijwilligers die water geven op het Marktplein. In Rhienderen, Troelstralaan en Zegerijstraat wordt dit 

door lokale groepjes bewoners gedaan. 

 

De kerstboom groeit nog. Binnenkort gaan we ons oriënteren op waar we welke boom kunnen halen 

in december. 

 

b. BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil) (Dagmar Zark) 

Er is een datumprikker verstuurd naar alle vrijwilligers om weer een keer op pad te gaan.  

 

6. Update SWB (Hennita van der Zee) 

Hennita is afwezig maar heeft bericht gestuurd: vrijdag 21 juni om 15u Vrijwilligersfestival bij SWB, Plein 5 

in de festivaltent, met foodtrucks, workshops, bonnen voor versnapering, sport, belevingsmarkt, muziek. 

 

7. Update gemeente (wethouder Peter Paul Steinweg) 

Peter Paul meldt over de N348 dat mogelijke (gewenste) aanpassingen worden meegenomen in de 

provinciale verkenning. Het was uit beeld, nu is het weer in beeld. Dit is echter geen garantie dat er iets 

gaat gebeuren. Wordt vervolgd. 

Perspectiefnota wordt volgende week donderdag besproken en vastgesteld zodat de begroting in de loop 

van het jaar ook vastgesteld kan worden. 

 

8. Status Centrumplan Brummen 

Degenen die zich aangemeld hebben hiervoor hebben deze week de nieuwsbrief van de Dorpsraad gehad. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via voorzitter@dorpsraadbrummen.nl. 

Onze zorgen zijn gedeeld met de diverse fracties en de wethouder. Deze zorgen zijn daarna weggenomen 

in gesprekken met de wethouder en betrokken ambtenaar Maureen de Wild. Er wordt flink vooruitgang 

geboekt, rond de zomer zal een werkgroep geformeerd gaan worden. Begin juli zal de Dorpsraad intern 

bespreken hoe zij dit vorm willen geven, welke opdracht krijgt de werkgroep mee en wie komen in 

aanmerking om in de werkgroep plaats te nemen. De gebouwen van de voormalige scholen Krullevaar en 

Oecemenische school worden verkocht, de opbrengst komt ten goede aan de Centrumplannen. 

Het regulier overleg met Maureen de Wild en de wethouder is nog gaande. Maureen gaat met 

zwangerschapsverlof maar er is voor vervanging gezorgd in de vorm van een tijdelijke opvolger.  

De Dorpsraad vertrouwt erop dat er in 2020 een begin gemaakt kan worden met de uitvoering. 
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9. Veluwonen (Arlin Wernicke) 

Arlin geeft een update over een aantal projecten. 

De renovatie/verduurzaming Wethouder Giermanstraat is afgerond. Er wordt gestart met sloop van de 

andere zijde. Vanaf 1 juli krijgen 23 bewoners een herstructureringsurgentie, verdeeld over de komende 2 

jaar. Dit kan betekenen dat er veel meer gereageerd gaat worden op seniorenwoningen die vrij komen en 

zij hebben voorrang op reguliere inschrijvingen. 

Op de plek van de sloop worden starterswoningen gebouwd, zo veel mogelijk levensloopbestendig. 

 

Op de schoollocaties Krullevaar en Oecomenische school komen koop- en huurwoningen. 

De Bongerd is opgeleverd, er wordt nog gewerkt aan de infrastructuur. 

De Savornin Lohmanstraat, Piersonstraat en Karekietstraat worden ook verduurzaamd. 

 

Karin Beuwer, betrokken bij de Toekomstvisie Omgevingswet, merkt op dat er behoorlijk gebrek is aan 

woonruimte voor jongeren. Antikraak is er wel, maar er is niets definitiefs voor jongeren met een laag 

inkomen. Zij zijn nu gedwongen buiten Brummen te gaan wonen en komen niet meer terug. Denkt 

Veluwonen hier ook over na? 

Arlin geeft Karin zijn visitekaartje mee en Karin kan contact opnemen om van gedachten te wisselen. 

Er zijn wel mogelijkheden voor deze jongeren, maar kandidaten moeten zich hiervoor wel eerst 

aanmelden bij Veluwonen. 

Peter Paul geeft aan dat in september de vastgestelde Woonvisie beschikbaar komt. Daarna zal er beleid 

uitgewerkt worden en komt dit terug in het Centrumplan Brummen. 

 

10. Vergaderdata 2019   

 Woensdag 25 september 

 Woensdag 20 november 

 

Actielijst 

Datum Actie Wie Wanneer 

19-6 Op de website zetten: 

- Notulen 

- Presentatie Werkgroep Viaduct 

Toevoegen mailadressen voor Nieuwsbrief 

Marja z.s.m. 

    

    

    

    

 


