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Aanwezig Dorpsraad: Henk Poldermans, Christel Dekker, Dagmar Zark, Jan-Willem de Jonge 

Aanwezig Bezoekers: Jan Loonstra, Pouwel Inberg, Marchel Romeijn, Joop Hupkes, Sonja Leemkuil, Gerry 

Ypma, Paulijn Snijders, Hennie Beelen, Ton Zijlstra, Joop Hammink, Ton Reesink, Luuk Tuiten, Otto Koedijk, 

Karel Ledeboer, Engeltje Harwig, Theo Hoyinck, Margot van Enck-Hulleman, Diny Nuesink, 3 x Jong 

Democratisch Brummen, Theo Hofman, Joop Hupkes, Irene Logtenberg, Gineke Breuer, Arlin Wernicke (vanaf 

21u) 

Afwezig met kennisgeving:  Christiaan de Jong, Dick van Goor, Dity Zuidwijk-van Lenthe, Diny van Engeland, 

Betty Smith 

Notulen: Marja Poldermans 

__________________________________________________________________________________ 

Jaarvergadering 

 

1. Welkom en opening 

Henk Poldermans heet iedereen welkom en opent de vergadering met de presentatie van het jaarverslag.  

 

2. Financieel jaarverslag 2019 (namens Anne-Marie Wigbold) 

Henk presenteert de cijfers over 2019. De presentatie komt op de website van de Dorpsraad te staan. 

Schilderen van de speeltoestellen op het veld aan de van Hogendorpstraat heeft door 

weersomstandigheden nog niet plaatsgevonden, maar gaat zeker nog gebeuren, aldus Gineke Breuer. 

 

3. Kascommissie 

Karel Ledeboer en Ton Zijlstra geven zich op als kascommissie. Aktie Anne-Marie Wigbold. 

 

4. Jaaroverzicht 2019 (Dagmar Zark) 

Dagmar presenteert een terugblik op de bezigheden van de Dorpsraad in 2019. 

De presentatie komt op de website van de Dorpsraad te staan. 

 

5. Bestuur 

Henk heet nieuw bestuurslid Jan-Willem de Jonge van harte welkom. Jan-Willem stelt zichzelf voor. Hij 

woont nu 26 jaar in de gemeente Brummen. Heeft vanuit het IPV 8 jaar in de gemeenteraad gezeten, is lid 

van Hardkoor en is o.a. bestuurslid van een van de scholen geweest. De Dorpsraad is blij met Jan-Willem. 

Overigens is de functie van penningmeester nog steeds vacant.  

 

Algemene vergadering 

 

6. Verslag en actiepunten vorige vergadering 

Verslag wordt goedgekeurd, er waren geen actiepunten. 

 

7. Lopende activiteiten  
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a. Groen (Christel Dekker) 

We kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken om de bloembakken te verzorgen. Aanmelden kan via de 

Dorpsraad. Jan Loonstra merkt op dat nu Kromhout gesloten is er geen gebruik meer kan worden 

gemaakt van de watervoorziening daar. Hierover volgt overleg binnen de werkgroep.  

Idee is om versneld een watertappunt te installeren op het Marktplein. Ook fijn voor de 

marktcommissie, aldus Karel Ledeboer. 

 

b. BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil) (Paulijn Snijders) 

Er zijn wat wisselingen in de groepen geweest die afval rapen op regelmatige basis. Er blijven nieuwe 

aanmeldingen komen en ook zijn er mensen die buiten de groepen om zelf afval gaan rapen. Jaap Klein 

Sprokkelhorst heeft een mooi filmpje gemaakt, mooie reclame voor de werkgroep. 

Binnen BZZV is een werkgroep Zwerfvuilpreventie opgericht. Paulijn heeft samen met Hay Verstappen 

en Caroline de Vries hierover gebrainstormd. Ideeën genoeg, maar alles kost geld. Een idee is bijv. om 

met een sjabloon tekst bij de putten op straat te zetten: ‘dit gaat naar zee’. 

Wij zoeken adviezen om geld te genereren, bijv. via crowdfunding. Dorpsraad en gemeente zijn 

gevraagd mee te denken.  

21 maart is de landelijke opschoondag van 10-12u. De werkgroep organiseert deze dag in Brummen. 

Joop Hupkes geeft als aanbeveling om blik te rapen uit de weilanden omdat dit gevaarlijk is voor vee. 

En graag weer een prullenbak bij de Molenhorst plaatsen. Paulijn geeft aan dat dit een heikel punt is 

bij de gemeente. 

Engeltje Harwig ergert zich aan al de plastic weggooibekertjes die achterblijven op de vogelwei. 

Mensen gaan hier makkelijk mee om omdat ze ervan uitgaan dat er toch wel opgeruimd wordt. Is het 

mogelijk dat er statiegeld op komt? De aanwezige jongeren van Jong Democratisch Brummen 

suggereren om een euro voor een beker te vragen, bij inleveren krijg je die weer terug. Hennie Beelen 

wil een voorbeeld nemen aan de grote festivals. Sonja Leemkuil is het eens met de dames van JDB, ze 

heeft zelf gezien dat dit echt werkt. 

De Dorpsraad zal de boodschap overbrengen aan het Sint Jansgilde. Aktie Dagmar. 

 

c. Viaduct (Christel Dekker) 

Er is een klein bedrag over, momenteel ligt alles even stil. Er moeten nog afspraken gemaakt worden 

over bijv. onderhoud door de provincie. Contact met Hans van der Geest van de gemeente volgt. Aktie 

Christel.  

De wedstrijd van Kern met Pit in Gelderland is niet gewonnen helaas. 

 

8. Update Centrumplan Brummen (Marchel Romeijn/Pouwel Inberg) 

Er heeft overleg plaatsgevonden met meerdere partijen over de impact van de brand op de planvorming. 

Er is besloten niet overhaast te werk te gaan. De gemeenteraad heeft in december een 

voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen die een totaalplan zouden kunnen 

belemmeren te voorkomen. De intentie is om betrokken partijen en eigenaren de mogelijkheid te bieden 

met een voorstel te komen, deze voorstellen verwacht de gemeente in maart te ontvangen. Een 

verantwoorde keus is belangrijk in verband met investeringen die gedaan moeten worden. 
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Wethouder Pouwel Inberg geeft er de voorkeur aan om de plannen van de ondernemers te integreren met 

de plannen in het algemeen voor het centrum van Brummen. De gemeente is daarom in nauw overleg met 

de ondernemers. 

Ton Zijlstra vraagt waarom de straat voor het pand van Blokker nog steeds open ligt. Doordat Blokker 

verdwenen is hebben ook andere winkeliers schade. Klanten wijken uit naar bijv. Zutphen, daardoor 

verliezen zij ook omzet, om die reden is het nodig druk op de ontwikkelingen te houden. Hij spreekt zijn 

zorg uit over de leegloop. 

Hennie Beelen geeft aan dat dit waarschijnlijk ook een verzekeringstechnische kwestie is. 

De gemeente sluit zich daarbij aan. De plek is tevens afgezet in verband met asbest verdenking. 

De verlichting die niet werkt is al gemeld op Fixi, aldus Jan Zijlstra.  

De Dorpsraad raadt aan iets van berichtgeving vanuit de gemeente te laten rondgaan, bijv. een 

nieuwsbrief of een stukje in Brummens Weekblad. Stilte leidt tot speculaties. 

 

JDB vraagt hoe het met de ontwikkeling van het Marktplein zelf verder gaat, los van de plannen van 

ondernemers. De gemeente geeft aan dat hier pas naar gekeken kan worden zodra duidelijk is welke kant 

het met de bebouwing op gaat. 

Joop Hupkes merkt op dat alles daardoor nu wéér op de lange termijn wordt geschoven. Hij stelt voor dat 

men vast aan de slag gaat met het perceel dat braak ligt aan de Ambachtsstraat. 

Engeltje Harwig merkt op dat het niet logisch is nu aan de gang te gaan terwijl er later weer veel 

bouwverkeer langs zal moeten. 

Jan-Willem de Jonge vraagt of er ondanks het voorbereidingsbesluit ruimte is voor horeca ondernemers 

om tijdelijke voorzieningen te starten tijdens het seizoen, bijv. met een losse koffiekar. De gemeente geeft 

aan dat hier wel mogelijkheden voor zijn. 

 

Hennie Beelen, als bewoner van Ambachtsstraat, merkt op dat de woorden die door de gemeente gebruikt 

worden een negatieve bijklank hebben. Leg gewoon uit wat de daadwerkelijke intentie is van besluiten. 

Karel Ledeboer merkt op dat een aantal mensen niet betrokken zijn bij de plannen die gemaakt worden, 

dat werkt speculatie in de hand. Kaveleigenaren bijvoorbeeld. Diny Nuesink/Marktcommissie is er wel bij 

betrokken geweest, maar heeft later niets meer terug gehoord. Wethouder Imberg merkt op dat van het 

besluit een algemene publicatie is geweest, kaveleigenaren hebben niet apart een brief ontvangen. 

Wordt vervolgd. 

 

9. Update SWB (Hennita van der Zee is afwezig) 

 Geen nieuws te melden. 

 

10. Update Veluwonen (Arlin Wernicke) 

Arlin Wernicke geeft aan dat Veluwonen de huisvesting van jongeren in Brummen hoog op de agenda 

heeft gezet. Men is achter de schermen druk bezig te kijken hoe jongeren kunnen worden behouden voor 

Brummen. Dat kan op meerdere manieren. Een daarvan is in de Wethouder Giermanstraat. De bewoners 

daar zijn aan het vertrekken omdat de huizen op de nominatie staan voor sloop. Jongeren krijgen de kans 

om voor een lage huur daar tijdelijk te wonen, zij gaan voor op andere doelgroepen. 
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Jong Democratisch Brummen geeft aan dat dit geen oplossing is. Jongeren willen niet na 2 jaar weer hun 

huis uit wanneer het gevolg is dat ze dan een huis in een andere plaats moeten accepteren. Ze willen ook 

niet terug naar ouders, maar willen wel in Brummen blijven. Arlin Wernicke kan dat niet toezeggen. Als je 

ergens tijdelijk gaat wonen kom je niet in aanmerking voor urgentie. De jongeren willen liever een 

betaalbare huurwoning waar ze wel langer in kunnen blijven wonen.  

 

Via Woonkeus Stedendriehoek kun je je inschrijven bij Veluwonen. Het is gebleken dat jongeren daar niet 

goed van op de hoogte zijn, Veluwonen wil daar dus meer bekendheid aan geven, bijv. in Brummens 

Weekblad. Maar het vermoeden bestaat dat jongeren dat niet lezen, hoe kunnen we jongeren beter 

bereiken is de vraag. JDB: via internet! Zet een Facebook of Instagram account op.  

Veluwonen wil graag jongeren bij de verspreiding van informatie betrekken. Arlin wil dan ook graag 

contact houden met de aanwezige dames van JDB.  

Ook de Dorpsraad wil zich hiervoor inzetten via hun Facebookpagina. 

Er is een Jong Brummen Instagram account, maar dit is voor wat jongere kinderen. 

Sonja Leemkuil vindt het absurd dat Veluwonen de informatieverspreiding zo bij andere partijen neerlegt, 

waarom regelt de communicatiemedewerker niet gewoon een opzet van een social media communicatie? 

Tot slot noemt Arlin dat er ook aandacht is voor het realiseren van nieuwe woningen voor jongeren. Veel 

daarvan gebeurd nu nog achter de schermen, maar het heeft zeker prioriteit. 

 

11. Sonja Leemkuil 

Gaan een lokale alliantie oprichten om mensen financieel gezond ouder te laten worden. 

Daar hebben zich nu al 10 mensen voor opgegeven. 

Onze Droom heeft de sleutel gehad van Meidoornlaan. 20 februari 2020 om 20 minuten over 2 is daar de 

officiële opening. 

 

12. Bomen (Otto Koedijk) 

Otto maakt zich zorgen over de afname van het aantal bomen. 

Hij roept iedereen op een boom te planten. Of meldt ideeën over plekken waar dit zou kunnen. 

 

13. Vergaderdata 2020   

 Woensdag 22 april 

 Woensdag 24 juni 

 Woensdag 30 september 

 Woensdag 25 november 

Actielijst 

Datum Actie Wie Wanneer 

6 feb Verslag en Jaarverslagen 2019 op website plaatsen Marja zsm 

6 feb Kascommissie: Karel Ledeboer en Ton Zijlstra mailen Henk zsm 

6 feb Klachten over plastic bekers op vogelwei overbrengen St.Jansgilde Henk Voor 22 april 

6 feb Viaduct: contact Hans van der Geest/gemeente Christel Voor 22 april 

 


