NOTULEN

woensdag 25 september 2019

__________________________________________________________________________________________
Aanwezig Dorpsraad: Henk Poldermans, Christel Dekker, Dagmar Zark, Anne-Marie Wigbold, Dick van Goor
(komt 20.50u binnen)
Afwezig Dorpsraad: Christiaan de Jong
Aanwezig Bezoekers: Paul Opdam, Joop Hammink, Jan Loonstra, Gerry Ypma, Luuk Tuiten, Peter-Paul
Steinweg, Marchel Romeijn, Joop Hupkes, Karin Beuwer, Hay Verstappen, Arlin Wernicke, Theo Hoyinck, Theo
Hofman, Ton Reesink, mw. Gerritsen, Betty Smith Wolters, Diny van Engeland, Paulijn Snijders, Karel Ledeboer
(komt later binnen)
Afwezig met kennisgeving: Eef van Ooijen, Sylvia Mennink, Hennita van der Zee, Dity Zuidwijk-van Lenthe,
Chris Frencken, Christina Bagijn
Notulen: Marja Poldermans
__________________________________________________________________________________
1. Welkom en opening
Henk Poldermans heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Presentatie Landschapsnetwerk Brummen (Paul Opdam)
Paul vertelt namens dit collectief van inwoners van gemeente Brummen over het ontstaan, de visie en
projecten van Landschapsnetwerk Brummen. De presentatie zal op de website van de Dorpsraad gezet
worden.
Momenteel wordt een box samengesteld met 5 cahiers over verschillende onderwerpen, een kaart, een
fietsroute en zo meer. Het Landschapsnetwerk wil er 5000 gratis ter beschikking stellen. Kosten hiervan
zijn ca. 6000 euro, binnen een maand is er duidelijkheid of dat gaat lukken. Intentie is om de box voor het
eind van het jaar klaar te hebben. De gemeente zal de verdeling coördineren.
Op 18 november om 20u is er bij de Reuvershoeve een Landschapsgesprek over ‘Energietransitie in ons
landschap’. Meer info hierover volgt in de lokale pers en op de website
www.landschapsnetwerkbrummen.nl
Jan Loonstra: waarom wordt Staatsbosbeheer niet genoemd als partij? Paul: zij zijn wel betrokken op
onderdelen. Er moeten echter keuzes gemaakt worden, we kunnen ons niet overal mee bezig houden.
Jan: de bermen worden op grote schaal weggemaaid, hoe zit dat? Paul: dat is een van de dingen die we in
samenspraak met de gemeente willen verbeteren. De gemeente brengt daarbij de provincie aan tafel. Wij
hebben hen gemotiveerd en gefaciliteerd. Er is een analyse gedaan van de belangrijkste bermen langs de
verbindingswegen binnen de gemeente. De keus is daarna voorgelegd aan de gemeente, zij gaan ermee
aan de slag.
3. Verslag en actiepunten vergadering 19 juni 2019
Er zullen twee wijzigingen verwerkt worden bij punt 9, verder wordt het verslag goedgekeurd. Actiepunten
zijn afgerond.
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4. Mededelingen uit het bestuur
Mirjam van Vlaanderen, als nieuw bestuurslid dit jaar gestart, heeft helaas alweer afscheid genomen. Door
haar werkzaamheden in het westen van het land was e.e.a. niet goed te combineren.
Ook penningmeester Anne-Marie Wigbold legt per 1 januari haar taak neer. Wij danken haar voor haar
kundige inzet de afgelopen jaren en gaan op zoek naar een vervanger. Het is duidelijk dat het bestuur
versterking kan gebruiken, er zal daarom binnenkort een vacature gepubliceerd worden.
Zaterdag 28 september is het Nationale Burendag. Bewoners rond het speelveld tegenover Kindcentrum
Het P@rk willen graag de speeltoestellen een opknapbeurt geven. Jesse Noordzij van de gemeente, Hubo
en Dorpsraad hebben ondersteuning toegezegd. De bewoners gaan met de verfkwast aan de slag.
5. Update SWB (Omar El Harrak)
In mei 2019 is Omar met 14 jongeren naar voormalig concentratiekamp Auschwitz in Polen op reis
geweest. Het was een zeer geslaagde trip, leerzaam en met veel kippenvelmomenten.
Op 4 oktober is de Dag van de Ouderen, 10.30-16u in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek, op het
programma staan o.a. een vraaggesprek met burgemeester Van Hedel, lunch, een cabaretvoorstelling en
een verloting. Kosten zijn 5 euro per persoon.
Op 23 oktober is het weer tijd voor Roefeldag. Kinderen op de basisschool kunnen kennismaken met
diverse beroepen/bedrijven/verenigingen/organisaties. Zie www.roefeldag-brummen.nl
Op 1 november volgt de Halloweentocht Brummen voor/met jongeren in samenwerking met enkele
ondernemers. Vorig jaar waren er 300 jongeren, dat was een groot succes.
Vanaf januari valt Knooppunt Mantelzorg onder de hoede van SWB. Ellen Lammerse beantwoordt graag
uw vragen over wat het knooppunt voor u kan betekenen. Van 4 t/m 10 november is de Week van de
Mantelzorg. Zie ook www.mantelzorgbrummen.nl
6. Lopende activiteiten
a. Groen (Dick van Goor)
Binnenkort is het tijd de bloembakken op het Marktplein en elders in het dorp weer op te ruimen, we
rekken het zo lang mogelijk want ze staan er nog prima bij. De groep die de verzorging heeft gedaan
krijgt complimenten voor hun inzet. De Dorpsraad hoopt volgend jaar opnieuw een beroep op hen te
mogen doen want zij zijn onmisbaar bij dit project.
De heer Blom uit Cortenoever heeft ook dit jaar aangeboden de kerstboom te leveren, de werkgroep
gaat kijken of er een geschikt exemplaar is.
Paulijn Snijders: de bloemperken in de Wethouder Giermanstraat worden kaal doordat rozenstruikjes
dood gaan. Kan hier iets aan gedaan worden? Melden via de website van de gemeente svp.
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b. STAG/AED (Dick van Goor)
Gisteren was er een bijeenkomst in Eerbeek rond het installeren van een AED. Voor heel de gemeente
Brummen inclusief de buurtschappen is nu een 100% dekking met 24-uurs beschikbare apparaten.
Binnen 6 minuten kan nu overal waar nodig hulp geboden worden. Daar zijn natuurlijk wel voldoende
mensen voor nodig die via 112 opgeroepen kunnen worden. Op dit moment zijn het er net genoeg, ca.
350-400, die een diploma hiervoor hebben gehaald. Ook hier kunnen we altijd extra mensen
gebruiken, ongeacht leeftijd. Een cursus kost ca. 25 euro, en dient elk jaar opnieuw herhaald te
worden. Na het halen van het diploma moet men zich aanmelden bij HartslagNu.
Meer informatie hierover vindt u op de website van STAG: www.reanimatiebrummen.nl
c. BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil) (Paulijn Snijders/Dagmar Zark)
18 tot 20 vrijwilligers rapen zwerfvuil op regelmatige basis. Dit doen we verdeeld over verschillende
dagen, zowel doordeweeks als in het weekend. Er zijn kaarten van elke wijk beschikbaar zodat er geen
overlap is. De opkomst op Wereldschoonmaakdag was helaas klein. Volgend jaar willen we tijdig
starten met de organisatie zodat meer mensen bereikt worden.
Jaap Klein Sprokkelhorst heeft onlangs filmopnames gemaakt, er zijn nog geen interviews gedaan, dit
moet nog een vervolg krijgen.
Jaap de Boer uit gemeente Berkelland heeft een app ontwikkeld met de naam Helemaal Groen. Met de
app op je telefoon kleurt de route die je loopt om zwerfvuil te rapen langzaam groen. Na 6 weken
kleurt het via geel naar oranje en weer rood. Zodat je weet dat die straat weer aan de beurt is. Dit
willen wij graag in Brummen ook invoeren, maar daarbij is hulp welkom van iemand die
computervaardig is. Aanmelden kan via Dagmar van de Dorpsraad.
Verder zijn er een aantal plannen en suggesties bij de gemeente (Michel Beijer) en scholen neergelegd.
Paulijn wil graag meer en breder ruchtbaarheid geven aan zwerfvuilbestrijding, zodat vanuit het dorp
mensen komen die nog nooit met ons in contact zijn geweest. Verder wil ze nadenken over hoe
zwerfvuil kan worden voorkomen. Er staat veel op haar wensenlijstje maar de voortgang verloopt
traag. Marchel Romeijn zal Michel Beijer vragen naar de voortgang.
Karin Beuwer noemt specifiek de routes van schoolkinderen waar veel zwerfvuil aangetroffen wordt.
Voorzitter Henk Poldermans laat weten dat de hbo-afstudeerscriptie van zijn dochter over dergelijke
snoeproutes ging. Bij interesse kan deze opgevraagd worden.
Ton Reesink vraagt zich af of de OVB/ondernemers/supermarkten/cafetaria’s erbij betrokken kunnen
worden om de eigen omgeving schoon te houden. Deze suggestie wordt meegenomen.
d. Viaduct (Christel Dekker/Diny van Engeland)
Kunstenaar Rosalie de Graaf heeft afgelopen vrijdag nagenoeg de laatste hand gelegd aan het
kunstwerk onder het viaduct. Er moet nog 1 lege plek gevuld worden. Daarna kan de beschermlaag
aangebracht worden. Aan de overzijde moet het gedicht erop gezet worden. De sportclub van Bertine
Lentink wil daarbij helpen. Er komt nog een jeugddag waarbij de kinderen de pilaren gaan versieren.
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Er is een aantal maal met eieren naar het kunstwerk gegooid, dit is alweer opgeruimd. Het blijken een
aantal jonge jongens te zijn die dit doen, Omar zal ze erop aanspreken.
De crowdfunding is inmiddels gestopt. Voor het laatste restje werk zijn echter nog wat sponsors nodig.
Op Dag van de IJssel a.s. zaterdag staat Christel bij het viaduct met info en een collectebus. Iedereen
die langskomt is enthousiast, wellicht kunnen we daardoor een deel ophalen. Als we daar bezig zijn
hangen we ook onze banner, sponsoren en bankrekening op.
Op de Brummense Najaarsfair staat Diny komend weekend met de rode hoedjes van haar koor om
extra te collecteren.
Doneren kan op NL85 RABO 0344 92 23 444 t.n.v. St. Dorpsraad Brummen.
Suggestie: maak op een of andere manier het verhaal beschikbaar over alle elementen die op de
tekening voorkomen.
7. Update gemeente (Peter Paul Steinweg/Marchel Romeijn)
De begrotingscyclus start eind oktober/begin november, met de koers voor 2020, iedereen wordt
uitgenodigd mee te lezen en te denken.
Karin Beuwer: motie aangenomen bij Woonvisie dat er meer ruimte moet komen voor jongeren. Enquête
over woonwensen is beschikbaar voor mensen van 18-35 jaar.
8. Status Centrumplan Brummen
Werkgroep is geformeerd, men komt over 14 dagen voor het eerst bij elkaar. De werkgroep bestaat uit
VVN, ondernemers, marktcommissie en bewoners. Het contact met de nieuwe ambtenaar Gerben Kok
(vervanger Marleen) is goed. Op 7 oktober heeft de Dorpsraad een bespreking met Gerben. Ergens in
oktober wordt ook de eerste inloopavond georganiseerd. Het doel is om in het voorjaar van 2020 een
voorlopig ontwerp gereed voor Marktplein/Ambachtstraat gereed te hebben. Het totale plan omvat ook
schoollocaties, vorige week zijn de grondexploitaties opengesteld, we kunnen beginnen met planvorming.
In het verlengde van de ontwikkeling Marktplein/Ambachtstraat zullen ook ontwerpen gemaakt worden
voor het Graaf van Limburg Stirumplein/Burg.Dekkerstraat.
Aandachtspunt is de stikstof wetgeving, welke betekenis dit heeft voor de planontwikkeling. De gemeente
volgt de landelijke ontwikkeling op de voet.
9. Veluwonen (Arlin Wernicke)
Graaf van Limburg Stirumplein gaat een bewonerscommissie oprichten, enerzijds om overlast gezamenlijk
aan te pakken anderzijds leer je je buren kennen.
Het achterpad Mezenstraat/Fazantstraat is in samenwerking met Philadelphia schoongemaakt en er is
verlichting aangebracht.
De bewoners van de Weth.Giermanstraat, waar de woningen over 2 jaar gesloopt gaan worden, krijgen
herhuisvesting urgentie en gaan nu langzamerhand vertrekken. Dit zal de beschikbaarheid van populaire
woningen in de omgeving tijdelijk verminderen, wat nadelig is voor overige geïnteresseerden. De
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leegstaande woningen worden aangeboden voor tijdelijke bewoning door jongeren maar we krijgen geen
reacties. Om te zorgen dat jongeren op de hoogte zijn, zich inschrijven en aanmelden voor een woning
moet er beter gecommuniceerd worden. Er kan een artikel over Voorkom leegstand en Inschrijven
geplaatst worden in het Brummens Weekblad. De Dorpsraad is bereid dit ook op haar website te zetten.
Er zijn vragen over wat er na de sloop van de huidige woningen met de Weth.Giermanstraat gaat
gebeuren. Arlin zal volgende keer de manager Vastgoed meenemen, hij weet meer over wat er komen
gaat op deze plek en welke voorbereidingen er getroffen worden.
Er wordt onderzocht waar gewone verlichting vervangen kan worden door LED verlichting en waar
zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Veluwonen faciliteert een spel tijdens de buurtbarbecue voor bewoners van Het Bret.
Aan de Karekietstraat, Savornin Lohmanstraat en Piersonstraat zijn de volgende zaken aangepast en
afgerond: isoleren dak/gevel, plaatsen mv, vernieuwen gevel, verbeteren van de erfafscheidingen en
heggen aan voor- en achterkant.
De seniorenwoningen aan de Wimme en de Hilde hebben groot onderhoud gehad.
Christel Dekker: in Eerbeek zijn bij nieuwbouw direct zonnepanelen op daken gelegd. Waarom niet bij de
Bongerd in Brummen? Wordt uitgezocht door Arlin.
10. Vergaderdata 2019


Woensdag 20 november (presentatie over Reuversweerd door eigenaar Fred Janssen)

Actielijst
Datum

Actie

Wie

Wanneer

25-9
25-9
25-9

Op agenda volgende keer: bezoek manager Vastgoed Veluwonen
Vacaturetekst checken
Vacature publiceren

Dagmar
Henk
Dagmar

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
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