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__________________________________________________________________________________________
Aanwezig Dorpsraad: Henk Poldermans, Christiaan de Jong, Christel Dekker, Dagmar Zark, Anne-Marie
Wigbold, Dick van Goor
Aanwezig Bezoekers: Wim Wisselink, Joop Hammink, B. Carmiggelt, C. de Vries, Oliver Gee, Herman Simon,
Joop Hupkes, Jacqueline de Bont, Ton & Suze Zijlstra, Hay Verstappen, Berend Stam, Engeltje Harwig,
mw.B.Gerritsen, Karin Beuwer, Theo Hofman, Stef Goris, Rob Kuulkers, Diny van Engeland, March van Goor,
Gerry Ypma, Sonja Leemkuil, Betty Smith-Wolters, Margo van Enck-Hulleman, Dity Zuidwijk-van Lenthe,
Marchel Romeijn, Henk Achterkamp, Henk van der Scheer, Hennita van der Zee, Jan Loonstra
Afwezig met kennisgeving: Luuk Tuiten, Hannie Elfrink, Peter-Paul Steinweg, Arlin Wernicke
Notulen: Marja Poldermans
__________________________________________________________________________________
1. Welkom en opening
Henk Poldermans heet iedereen welkom en opent de vergadering. Anne-Marie Wigbold wordt door Henk
bedankt voor haar inzet als penningmeester de afgelopen jaren, een compliment voor de wijze waarop zij
deze functie heeft uitgeoefend. Per 1 januari 2020 heeft de Dorpsraad derhalve een vacature voor
penningmeester. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henk. Ook andere belangstelling voor
een bestuursfunctie is welkom.
2. Lezing Reuversweerd (Fred Janssen)
Dick van Goor introduceert Fred Janssen, die een uitgebreid en boeiend betoog houdt over de renovatie
van Reuversweerd. De belangstelling voor deze lezing is boven verwachting, de zaal zit vol. Fred’s verhaal
wordt ondersteund met een filmpje en foto’s en er is veel ruimte om vragen te stellen.
Na afloop is er een korte pauze. Wegens tijdgebrek worden 2 agendapunten geschrapt.
3. Lopende activiteiten
a. Groen (Dick van Goor)
 Alle bloembakken zijn opgehaald en naar de winterstalling gebracht. In het voorjaar zullen ze
opnieuw geplaatst worden. Tegen die tijd is er ruimte in de groep voor nieuwe vrijwilligers die zich
bezighouden met verzorging en water geven. Aanmelden svp via één van de Dorpsraadleden.
 Er is een geschikte kerstboom gevonden en deze zal in december op het Marktplein geplaatst
worden met hulp van Ton Reesink.
b. BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil) (Dagmar Zark)
Afgelopen week is er op donderdagmiddag en zaterdagochtend door verschillende groepen afval
geraapt. Het lijkt erop dat er steeds minder afval ligt en dat is een goed teken. In januari volgt de
volgende ronde. Ook hier kunt u zich voor aanmelden via één van de leden van de Dorpsraad.
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c. Viaduct (Christel Dekker)
Het kunstwerk en gedicht op het viaduct Cortenoeverseweg zijn gereed. Kinderen van Expeditie 24/7,
@Kindpark en Zorgboerderij Cortenoeverseweg hebben geholpen door verfhandjes rondom het
gedicht te plaatsen. Er zijn door Diny van Engeland gekleurde bollen op alle pilaren aangebracht.
Zaterdag 23 november om 10.30u wordt gestart met het aanbrengen van de coating laag. Hier kan de
werkgroep zeker nog handjes bij gebruiken. Kunt u schilderen, kom dan om 10.30u naar het viaduct!
Zondag 15 december om 13.00u volgt de officiële opening door burgemeester Van Hedel. Even een
feestelijk moment om gezamenlijk stil te staan bij al het werk dat is verricht en het prachtige resultaat.
Na afloop zullen de hekken door de gemeente verwijderd worden en kan iedereen volop van het
kunstwerk genieten.
Dit project doet mee met de wedstrijd van Kern met Pit. De werkgroep wil graag de titel ‘Het Project
van Gelderland’ winnen met de daarbij behorende geldprijs. Winnen ze de lokale titel dan dingt het
project ook nog mee naar de landelijke titel. Meer info? Kijk op
https://www.kernmetpit.nl/Projecten+menu/deelnemende+projecten+2019/1175615.aspx?t=Van+po
nt+naar+marktplein%3a+ook+bij+het+Brummense+viaduct+is+het+fijn
Vanaf 8 december kan gestemd worden. Houd Facebook in de gaten!
De voorzitter bedankt de gehele werkgroep voor hun niet aflatende inzet en men krijgt luid applaus.
4. Update SWB (Hennita van der Zee)
 Buurtkanaal blijft de plek om tips of oproepjes te delen met mede-dorpsbewoners.
 2 weken geleden was de Week van de Mantelzorg waar veel organisaties aan meegedaan hebben.
 Nomineer een Brummense Bikkel! Ken je een kind van 4 t/m 17 jaar die iets bijzonders heeft gedaan,
nomineer deze dan voor de titel. In april besluit de jury wie uitverkozen wordt en volgt de uitreiking.
 Het Halloweenfeest georganiseerd door het jongerenwerk was met 500 deelnemers zeer geslaagd.
 De Vrijwilligerscentrale is voor nieuwkomers het project Talentvol gestart. Organisaties en nieuwe
vrijwilligers worden bij elkaar gebracht en begeleid.
 Het dagactiviteitencentrum in Eerbeek heeft een nieuwe naam: Studio Actief. Op 18 november
geopend door de burgemeester.
 Via de Vrijwilligersbank kun je zelf een vacature op de website zetten wanneer je iets of iemand zoekt.
 Er is een vacature bij Buurtbemiddeling. Wil je samen met 7 collega-buurtbemiddelaars je inzetten om
onmin bij te leggen middels een gesprek, meld je dan aan. Je krijgt een starttraining en wij zorgen
regelmatig voor deskundigheidsbevordering. Woon je in Brummen dan word je in Eerbeek ingezet en
andersom.
5. Update gemeente (Marchel Romeijn)
Donderdag 21 november besluit de Raad over het nieuwe college met 4 wethouders.
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De werkgroep Centrumplan Brummen is gestart. Hoewel de brand in het centrum van Brummen de
plannen enigszins doorkruist wordt getracht vertraging te voorkomen en plannen te gaan vormgeven. De
gemeente is in gesprek met alle betrokkenen.
6. Stand van zaken Centrumplan Brummen (Christiaan de Jong)
De werkgroep heeft een eerste bijeenkomst gehad waar vanuit de Dorpsraad Christiaan de Jong en Dick
van Goor bij aanwezig zijn. De gemeente is trekker van dit project. De werkgroep bestaat nu voornamelijk
uit ondernemers, VVN, markcommissie en Dorpsraad.
Er wordt nadrukkelijk een oproep gedaan aan bewoners van Marktplein en Ambachtstraat om zich alsnog
te melden, zodat de werkgroep beter tot afgewogen plannen kan komen. Dit kan via de gemeente of via
de Dorpsraad. De gemeente zal zich inspannen om bewoners persoonlijk te benaderen.
De eerste ideeën zijn besproken, gedachtegangen worden getoetst: wat is er mogelijk? Bijvoorbeeld: gaan
we voor een geheel bestraat plein of wordt alles groen? Alle varianten worden geïnventariseerd.
De gemeente heeft op een bijeenkomst voor alle bewoners van Brummen ook ideeën opgehaald. Tijdens
de volgende bijeenkomst van de werkgroep eind november wordt dit gedeeld. Hierbij gaat het ook over de
gevolgen van de brand in relatie tot de voortgang van dit project. Ook het door de OVB aangevraagde
uitstel komt ter tafel.
De gemeente heeft een aparte pagina op hun website voor Centrumplan Brummen opgezet:
https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/centrumplanbrummen/over-centrumplanbrummen.html
De communicatie over dit project en de terugkoppeling vanuit de werkgroep zal een vast agendapunt op
de Dorpsraad vergaderingen zijn. Wellicht kan de projectleider hierbij uitgenodigd worden.
Wethouder Eef van Ooijen geeft mee dat het centrum van Brummen ‘van ons allemaal’ is en hij hoopt dat
er in de werkgroep ook zo naar gekeken gaat worden.
7. Overige opmerkingen
Sonja Leemkuil van Onze Droom meldt dat er concreet gesproken wordt over verhuizen van Onze Droom
naar de locatie Meidoornstraat. Ze is hier erg blij mee en hoopt binnenkort goed nieuws te kunnen
brengen.
Jan Loonstra merkt op dat er vaak overlap in activiteiten van diverse organisaties zit en vraagt om meer
afstemming.
8. Vergaderdata 2020


Woensdag 12 februari 2020

Actielijst
Datum

Actie

Wie

Wanneer
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