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Aanwezig Dorpsraad: Henk Poldermans, Anne‐Margreet van der Horst, Jan‐Joris van den Belt, Christel Dekker,
Dagmar Zark‐Everts, Jan‐Willem de Jonge
Aanwezig Bezoekers: Pouwel Inberg, Karin Beuwer, Kathy Wieggers, Hans Holterman, Maarten Mulder, Dick
van Goor, Karel Ledeboer, Gineke Breuer, Ben Bleumink, Joop Hupkes, Joost Dekkers, Gerry Ypma, Joop
Hammink, Betty Smith, Theo Hoyinck, Mark Donatz, Roy Bosman, Joris van IJzendoorn, Omar El Harrak,
Christiaan de Jong, Dity Zuidwijk‐van Lenthe, Joseph Dommeck, Naomi van Esschoten, Sonja Leemkuil (alleen
aan het einde aanwezig)
Afwezig met kennisgeving: Hay Verstappen, Marchel Romeijn, Paulijn Snijders
Notulen: Marja Poldermans
__________________________________________________________________________________

Jaarvergadering
1. Welkom en opening
Henk Poldermans heet iedereen welkom bij de allereerste online vergadering van de Dorpsraad. De laatste
openbare vergadering was in februari 2020, het werd tijd om weer ‘bij elkaar’ te komen. De online
vergadering wordt met goedvinden van alle aanwezigen opgenomen. Henk legt e.e.a. uit over het gebruik
en de regels van orde.
2. Update SWB (Omar El Harrak)
 Project Jong en Meer in samenwerking met gemeente en Spectrum, een maatschappelijke organisatie
uit Arnhem. Geven jongeren kans om activiteiten te verzinnen. Op korte termijn starten we, groepjes
zijn er al, ideeën ook. Plannen worden binnenkort concreet gemaakt. Looptijd is drie maanden. Er is
300 euro bijdrage van de gemeente om een idee uit te voeren. Het moet wel een maatschappelijke
bijdrage leveren, het is niet alleen voor de lol.
 Jongerenwerkers zijn actief op straat, op de bekende hangplekken zijn we drie avonden per week
(di/wo/do) zichtbaar aanwezig. Bij overlast kan een app gestuurd worden. Samenwerking met
gemeente en politie gaat goed, speciale contactpersoon aangewezen waarmee we samen dingen
oppakken.
 Jongeren organiseren activiteiten t.b.v. senioren, zo zijn er presentjes gemaakt en uitgedeeld en doen
ze boodschappen voor senioren die de deur niet uit kunnen, ze zijn er best druk mee. Inzet voor
maatschappij is positief. Jongerenwerk is open op afspraak als jongeren daar behoefte aan hebben.
 Skatebaan pas geleden gerenoveerd. Druk bezocht. Initiatiefnemer Ruben doet binnenkort de officiële
opening, samen met de gemeente.
Christel vraagt Omar de jongeren te mobiliseren om te helpen het kunstwerk onder het viaduct schoon te
maken en bij te schilderen. Omar vraagt haar hem een app te sturen, dat kan via 06‐43821333.
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3. Financieel jaarverslag 2020 (Anne‐Margreet van der Horst)
Anne‐Margreet stelt zich voor: ze is per 1 april 2020 penningmeester. Het was een bijzonder jaar, ze heeft
nog steeds niet alle bestuursleden persoonlijk ontmoet, enkel online en hoopt dat dit in 2021 gaat
veranderen. Ze heeft een goede financiële administratie aangetroffen, makkelijk om op voort te bouwen.
Een presentatie van de cijfers over 2020 volgt, u kunt deze teruglezen als onderdeel van de totale
presentatie van vanavond, op de website van de Dorpsraad, onder Archief.
4. Kascommissie
De kascommissie 2019 bestond uit Ton Zijlstra en Karel Ledeboer. Zij worden bedankt voor hun
medewerking en advies. Zij zijn bereid geweest om ook voor 2020 de kas te controleren, er wordt bij deze
decharge verleend. De Dorpsraad zoekt gegadigden die in 2022 de kascommissie willen vormen om het
financieel jaarverslag 2021 te controleren. Aanmelden kan via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.
5. Jaaroverzicht 2020 (Dagmar Zark)
Dagmar presenteert een terugblik op de bezigheden van de Dorpsraad in 2020. U kunt deze teruglezen als
onderdeel van de totale presentatie van vanavond, op de website van de Dorpsraad, onder Archief.
Joris van IJzendoorn vraagt of er iets ter inzage beschikbaar is m.b.t. het Centrumplan Brummen, op een
website o.i.d.? Henk merkt op dat dit bij de update van de gemeente aan de orde komt.

Algemene vergadering
6. Verslag vergadering 5 februari 2020
Besloten wordt dit verslag te laten voor wat het is, aangezien we al meer dan een jaar verder zijn. Mark
Donatz merkt op n.a.v. het punt over rondslingerend afval (bekers) tijdens het vogelschieten, dat deze
boodschap hem nooit bereikt heeft. Henk geeft aan dat dit aan Dick van Goor is meegegeven. Er zal door
het St. Jansgilde naar gekeken worden.
7. Mededelingen
Er is een petitie die je kunt ondertekenen over het behoud van Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen. Deze
kun je terugvinden op www.petitie.nl
Dity Zuidwijk merkt op dat er een gezamenlijke motie bij de Raad is ingebracht waarin het College
gevraagd wordt zich actief en in samenwerking met omringende gemeenten in te zetten voor behoud van
het ziekenhuis met alle afdelingen die daarbij horen.
8. Dorpsraad 2.0 (Henk Poldermans)
Op dit moment zijn er zeven bestuursleden en er melden zich regelmatig belangstellenden voor allerlei
taken en werkgroepen. De Dorpsraad is zich sinds vorig jaar aan het beraden op haar
visie/missie/rol/prioriteiten etc. Dit alles onder bezielende leiding van Anne‐Margreet en Jan Willem. Ook
de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente waren aanleiding om dingen aan te scherpen. De
slogan “Echt werk maken van burgerparticipatie” blijft het centrale punt. De werkwijze met werkgroepen
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bevalt goed en wordt verder uitgebouwd. De komende maanden volgt meer informatie over Dorpsraad
2.0.
9. Presentatie Nieuwe website (Jan‐Joris van den Belt)
Onderdeel van Dorpsraad 2.0 was het moderniseren van de website. Jan‐Joris heeft dit traject begeleid en
in samenwerking uitgevoerd met websitebouwer Basisreclame en vormgever Blauwe Stokstaart uit
Brummen. Vanaf vandaag staat de nieuwe website online. Jan‐Joris licht e.e.a. toe en geeft aan dat er her
en der komende tijd nog puntjes op de i gezet gaan worden. Kun je iets niet meer vinden, vraag het Jan‐
Joris of Dagmar. Op de homepage staat onderaan een link naar Facebook, daar plaatst Jan‐Joris een jaar
lang elke dag een foto van panden in en om Brummen, daardoor zijn er al ca. 350 volgers bij gekomen. Op
de website is geen nieuwsfeed meer te vinden, interessante nieuwtjes plaatsen we vanaf nu op Facebook,
dus volg ons daar. Is er echt belangrijk nieuws te melden dan ontvangt u van ons een nieuwsbrief, mits u
zich daarvoor heeft aangemeld natuurlijk, dat kan via de website. Er wordt niet langer gebruik gemaakt
van Twitter.
Karin Beuwer vindt het jammer dat er geen Instagram wordt ingezet, daardoor mis je de jongeren. Het
bestuur is niet goed bekend met Instagram, maar zal zich erin verdiepen.
Joost Dekkers vraagt wat de doelstelling van de website is. De slogan gaat over burgerparticipatie maar er
staan toeristische foto’s op, dit lijkt hem niet logisch. Jan‐Joris geeft aan dat nu gebruik is gemaakt van het
beschikbare materiaal en dat zijn foto’s van Brummen en omgeving. Hier moet nog kritisch naar gekeken
worden.
Joris v IJzendoorn lijkt het een goed idee actief onder jongeren te werven, via Insta en het jongerenwerk
van SWB bijvoorbeeld.
Maarten geeft complimenten voor de website. Hem lijkt het prima om aandacht voor de Dorpsraad te
genereren via Facebook. Suggestie: zorg voor de mogelijkheid op de pagina Werkgroepen om je daar
direct aan te melden. Hier gaat naar gekeken worden.
10. Lopende activiteiten
a. Groen (Christel Dekker)
Afgelopen zaterdag zijn de bloembakken ingepoot op de werf, door vijf mensen van de werkgroep en
de hovenier. Half mei worden de bloembakken weer op diverse locaties geplaatst. We kunnen altijd
extra vrijwilligers gebruiken om de bloembakken te verzorgen. Je bent dan 2 à 3 keer per jaar aan de
beurt. Aanmelden kan via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.
b. BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil) (Dagmar Zark)
In 2020 hebben alle vrijwilligers mooie nieuwe hesjes met opschrift gekregen. Op 20 maart was de
Landelijke Opschoondag waar veel mensen aan meededen. Helaas kon er geen gezamenlijk koffie
gedronken worden, maar er is wel een coronaproof groepsfoto gemaakt voor bij het persbericht. De
werkgroep loopt prima, er zijn veel gegadigden en er ligt steeds minder afval, dat is heel positief.
Vanuit de werkgroep is er een projectgroep die zich bezig houdt met het doorontwikkelen van ideeën.
Zo zijn we preventief met de gemeente bezig om teksten met een logo bij putten te plaatsen zodat er
geen afval in gegooid wordt. Aanmelden kan via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.
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c. Energietransitie (Henk namens Hay Verstappen)
Hay heeft inmiddels contacten met de andere dorps‐ en wijkraden. Energietransitie is een belangrijk
onderwerp, er speelt op dit vlak veel momenteel. Het is goed wanneer de Dorpsraad hier ruim
aandacht aan geeft. Jan‐Willem de Jonge geeft aan dat er eind vorige week een brief naar de
gemeente is gegaan, over hoe de Dorpsraad op dit punt beter kan acteren. Er zijn allerlei stichtingen,
besturen en georganiseerde verbanden, maar de gemiddelde burger is nog slecht betrokken. De
Dorpsraad probeert samen met de gemeente een gesprekspartner te zijn. De communicatie moet
worden geoptimaliseerd, zodat we veel meer mensen kunnen informeren over alle bewegingen die op
dit punt gemaakt worden, zodat er zoveel mogelijk mensen bij betrokken raken. Daarom is er voor
gekozen hier een aparte werkgroep op te richten. Hay kan hier nog veel meer over vertellen, we hopen
dat hij er volgende keer weer bij kan zijn.
Karin Beuwer merkt op dat een rapport van de gemeente over windmolens en zonnepanelen
nauwelijks leesbaar is voor burgers. Het rapport is heel uitgebreid met een inleiding, een aanpak en 50
pagina’s verder pas conclusies. Voor een burger is dit niet goed toegankelijk en kost het veel te veel
tijd. Kan dit op een kortere en begrijpelijke manier aub. Jan‐Willem geeft aan dat Hay ook
communicatietrainingen bijwoont, juist om dit soort zaken te verbeteren.
d. Viaduct (Christel Dekker)
Het kunstwerk onder het viaduct ziet er op dit moment wat smoezelig uit, er wordt helaas veel
overheen gelopen door de jeugd. Daar waar de zon erop schijnt verbleken de geverfde bollen op de
pilaren. De werkgroep bestaat nog maar uit twee mensen. Daarom hebben we ons opgegeven voor NL
Doet op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei, in de hoop dat we mensen vinden die willen helpen met
schoonmaken en bijschilderen. Omar gaat proberen jongeren hiervoor te interesseren. Jan‐Joris heeft
op Facebook een evenement aangemaakt hiervoor en zal er regelmatig aandacht aan besteden. In
week 20 wordt het gehele viaduct sowieso eerst schoongespoten door de gemeente.
e. Verkeer (Jan‐Willem de Jonge)
Het plan is dat de hele gemeente Brummen een 30km zone wordt. Dit wordt bereikt wanneer de
Zutphensestraat is aangepast, de vraag is alleen wanneer dat gaat gebeuren. Er wordt nu onderzocht
door afstudeerders van de Agrarische Hogeschool Den Bosch welke fysieke maatregelen genomen
kunnen worden zodat verkeersdeelnemers hun gedrag aanpassen. Dit is in het Brummens Nieuws al
aangekondigd. Twee maanden geleden is er een enquête geweest voor betrokkenen/aanwonenden,
waarop ca. 350 reacties kwamen. De door de studenten ontworpen plannen zijn gecommuniceerd met
deze betrokkenen, daar zijn twee schetsen uit voortgekomen hoe de Zutphensestraat er in de
toekomst uit zou kunnen gaan zien. De bebording kan waarschijnlijk in 2020 geplaatst worden, de
aanpassingen volgen wellicht later pas. Ook op andere plekken wordt te hard gereden, zoals op de
Engelenburgerlaan en de Pothof, ondanks reeds genomen maatregelen. Burgers doen een oproep om
meer te handhaven. De regie ligt bij de gemeente.
Dick van Goor merkt op dat voor het Hallse fietspad ook geld beschikbaar zou zijn, de provincie geeft
subsidie, maar dit is vertraagd door corona en het stikstofprobleem. Wat gebeurt er op dit moment
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binnen de Verkeersbegeleidingsgroep? Jan‐Willem geeft aan dat de groep niet bij elkaar is gekomen
door corona.
Gerry Ypma kan bevestigen dat het klopt dat dit 3 à 4 jaar geleden al is aangekaart in de Raad. Er is
toen 65000 euro voor gereserveerd, hier moet nodig aandacht aan besteed worden.
11. Update Veluwonen (Joseph Dommeck)
Veluwonen is bezig met een aantal projecten in Brummen:
 Twee schoollocaties Krullevaar (waar Raad v State mee bezig is) en Meengatschool zijn in
ontwikkeling. Er komen 21 nieuwbouwwoningen.
 Renovatieprojecten Hilde en Wimme is opgeleverd.
 In Tolzicht wordt het intramurele deel gerenoveerd, de afgeschermde afdeling, niet de
aanleunwoningen. Vandaag is daarvoor een contract ondertekend met o.a. Riwis.
 In de Wethouder Giermanstraat worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd, er is een traject
gaande om de huidige bewoners te begeleiden met het vinden van een woning elders.
 Jan‐Willem: in 2020 is er lang stilgestaan bij jongerenhuisvesting. Er zijn op verschillende locaties
initiatieven van andere partijen, niet alleen voor jongeren, hoe verhoudt zich dat met Veluwonen?
Joseph: Veluwonen is in gesprek met jongeren en op twee sporen maken we concrete stappen: het
creëren van extra woningen voor jongeren (nieuwbouw) en bestaande woningen omlabelen voor
jongeren. Er is nu veel aandacht voor extra communicatie richting jongeren over inschrijven, reageren etc.
Daarmee doen we aan verwachtingsmanagement. Bijv. bij loting is er meer kans dan jongeren zelf
denken.
 Jan‐Willem: via de NOS website las ik een bericht m.b.t. sociale huurwoningen, het bleek dat de
wachttijd in Brummen 10 jaar en 11 maanden is! Dat moet toch een alarmbel zijn voor Veluwonen?
Joseph: dat artikel ken ik, dit bericht heb ik gedeeld op mijn LinkedIn pagina. Veluwonen heeft zelfs
meegewerkt aan dit artikel. Veel grote gemeenten hebben niet meegedaan met dit onderzoek en dat
vertekent het beeld enigszins. Neemt niet weg dat we wel degelijk een probleem in Brummen hebben.
Het is voor alle leeftijdsgroepen momenteel een probleem om een sociale huurwoning te vinden. Daarom
ook hebben we bij de gemeente aangegeven af te koersen op 200 te bouwen woningen, en vooral niet
aan zuinige kant te gaan zitten. Voor de aantallen kijken we ook naar inactieve inschrijvingen versus actief
zoekenden, dat maakt wel uit. Vanaf dat je 1x hebt gereageerd op een woning duurt het gemiddeld 11
maanden voor je een woning hebt, dit wijkt niet af voor jongeren, maar het zijn wel duidelijk
gemiddelden. Zeker als je urgent woning zoekt duurt ook 11 maanden te lang.
Karin Beuwer: de zoektijd is echt langer dan 11 maanden voor jongeren, bleek na een door ZEG!
gehouden enquête. Ze moeten lang ingeschreven staan én actief zoeken. Nu wonen ze tot midden 20 nog
bij hun ouders. Kathy Wiechers en ik zijn van ZEG! We hebben ons druk gemaakt om dit op de kaart te
krijgen. Veluwonen zoekt nu serieus naar oplossingen. Laatst stond een woning vier dagen open voor de
23‐29 jarigen. Er meldden zich 80 gegadigden. Wat wij ons dan afvragen is of deze woning nu in de goede
doelgroep is toegewezen? Verder zijn we in overleg met de gemeente. De afgelopen 1,5 jaar hebben we
gemerkt dat er niet heel actief gezocht werd naar nieuwe mogelijkheden, stukken grond waar gebouwd
kan worden, bijv. voor tiny houses. Ik doe dus nadrukkelijk een oproep aan de politiek: ga actief zoeken
en laat mensen meedenken.
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 Joris v IJzendoorn: een artikel bij Omroep Gelderland ging over Arnhem waar de gemeente financiële
hulp biedt aan ouderen zodat ze door kunnen stromen. Is dit iets voor Brummen? Joseph: n.a.v. dit artikel
heeft Veluwonen meerdere reacties binnen gekregen. Wijziging in wetgeving maakt het mogelijk om
tijdelijke huurgewenning te geven, bijv. voor een periode van drie jaar. Dat lijkt goed voor de
doorstroming, wel moeten we goed stilstaan bij in hoeverre dit daadwerkelijk de doorstroming bevordert.
Er zijn nog meer redenen om niet te willen verhuizen, dus in hoeverre helpt een huurgewenning. Je geeft
dan wel ouderen een korting maar niet aan andere leeftijdsgroepen, is dat onrecht in het systeem? Daar
moeten we nog over nadenken. In 2022 gaan we kijken naar nieuw huurbeleid en daar wordt dit een
onderdeel van.
 Joost Dekkers vraagt naar de mogelijkheden voor tiny houses. Joseph: daar staan we voor open, dit is
ook onderzocht afgelopen tijd. Ten eerste: er is grond voor nodig, dat is al een obstakel, grond is schaars
en daardoor is de grondprijs vaak te hoog. Ten tweede: tiny houses moeten niet de norm worden, zoals
Zweedse huizen. Een tiny house gaat in principe korter mee (20 jaar) dan normaal vastgoed. Het is dus
tijdelijke huisvesting en zo willen wij het ook bekijken, daar zijn we voorzichtig mee.
Joost: waarom niet aan de mensen zelf overlaten. Onze eigen kinderen willen dit heel graag, die gaan er
absoluut voor. Geen huis is slechter dan een tiny house. Karin: dit betoog moet je vooral houden bij de
gemeente en de politiek, het zit voornamelijk vast op de grond. Vooral hen vragen mee te denken.
Kathy: ik ben zo’n jongere. Wij willen dolgraag in een tiny house wonen. Hiervoor moet je zeker
aankloppen bij de gemeente. Joseph: geen huis is inderdaad slechter dan een tiny house. Maar als
Veluwonen gaat bouwen en verhuren hebben we te maken met regels van sociale huur. Soms is het beter
dat een ander bedrijf bouwt of om jongeren zelf te laten bouwen. Joost: Veluwonen zou een
breekijzer/intermediair kunnen zijn richting gemeente. Karin: ik ken iemand die zo’n project zou willen
opstarten, we zijn samen bij de gemeente geweest maar die sturen je weg met de boodschap: zoek zelf
een stuk grond. Joost: iedereen moet meehelpen dit te veranderen. Joseph: wij voelen echt de urgentie.
12. Update gemeente Brummen (Pouwel Inberg)
 Hallsepad zit vast op een vergunningverlening bij de Provincie in kader van de
natuurbeschermingswet. Het is heel moeilijk om rondom de Veluwe fietspaden of anderszins te
organiseren. We zijn stevig in gesprek waarom het zo lang duurt. Er is ook een fietspad achter Eerbeek
wat hierdoor vertraagd wordt.
 De structuurvisie 2011 m.b.t. Centrumplan Brummen is best in orde, maar door actuele brandlocaties
etc. is een gewijzigd plan van aanpak nodig geweest om tot ontwikkeling te komen. We hopen ergens
in mei een eerste steen bij Bakkerij De Winkel te kunnen leggen. Voor de Ambachtstraat is een
initiatief ontvangen om passende bebouwing te realiseren, 24 relatief kleine studio’s van ca. 30m2,
prima voor starters of voor mensen die in een scheiding zitten en tijdelijk iets zoeken.
 Rond het Van Limburg Stirumplein zijn twee bewonersavonden georganiseerd, met ca 50
belangstellenden. Daar is meegedacht met het stedenbouwkundig bureau over welke ontwikkelingen
voorzien moeten worden. Eind mei/begin juni is dit plan klaar, dan nodigen we iedereen weer uit om
de volgende stap te kunnen zetten.
 Het Marktplein krijgt in elk geval op korte termijn de bakkerij weer terug. De locatie is vorig jaar
bevroren door een voorbereidingsbesluit te nemen. Partijen zijn daarop met elkaar in gesprek
geweest, maar gaan niet samen verder, ieder gaat verder met individuele ontwikkeling.
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 Dierenpark ’t Goor is in 2020 formeel overgedragen aan het stichtingsbestuur, een prima initiatief,
inwoners zijn zelf aan de gang gegaan met een startbedrag en een inzamelingsactie. Men is goed
bezig.
 Lokale boeren koppelen we aan Stichting Philadelphia, er wordt samen gekookt en gegeten.
 Hay had beleid willen inbrengen voor zon en wind, als er zonneparken of windmolens komen, wat zijn
dan de voorwaarden. Veel gesprekken 1‐op‐1 en in groepen gehad. Eind mei zullen we het
beleidskader klaar hebben. RES (regionale energie strategie) heeft inderdaad een moeilijk te lezen
rapport afgeleverd, het is abstract en soms moeilijk te lezen. Er zijn acht gemeenten mee bezig
geweest en men beoogt tot 2030 in deze regio te komen tot zoveel mogelijk duurzame energie
opwekken. Voor de gemeente is het belangrijk dat er mensen opstaan die iets vinden van ons
landschap. Uiteraard is wel de zoektocht hoe gaan we duurzame energie opwekken. Hay zit bij de
gesprekken namens de Dorpsraad. Minder energiegebruik is nodig, zit vooral in de warmtevraag
verminderen. We hebben onze inwoners nu nodig om beleid op te stellen, maar ook bij de uitvoering
van plannen straks. Er staat ons nog veel participatie op dit vlak te wachten.
 De Zutphensestraat naar 30km, de gemeente vindt dat dat nodig is. Handhaven kan niet door BOA’s,
de politie moet dit doen. De politie geeft echter aan dat de inrichting nog niet zodanig is dat zij kunnen
handhaven. Een kip en het ei verhaal. Borden kunnen wel vast geplaatst worden, de komende jaren
gaan we aanpassingen doen waardoor afgedwongen wordt dat weggebruikers minder snel rijden.
 Waardevol Brummen: zowel waterschap als provincie gaan fors investeren om water langer vast te
kunnen houden.
 Het skatepark is vernieuwd, jongeren kwamen zelf met de vraag, een betrokken ambtenaar heeft
meegedacht en nu zijn er veel meer jongeren dan een jaar geleden die er gebruik van maken.
 Tot 2030 is de opgave om 900 woningen bij te bouwen. Het is een gigantische opgave dit te realiseren.
Bijv. de Aldi locatie komt vrij. Je kunt grond en geld hebben, maar als er geen bestemming wonen op
zit, kan het vrij lang duren. In Elzenbos kan het nu.
 In de Wethouder Giermanstraat is het slopen en vernieuwen in gang gezet.
 Niet vergeten dat we corona hebben in Nederland, bouwbedrijven zijn nog nooit zo druk geweest, en
dat geldt ook voor ambtenaren. Het was complex, maar met hard werken is van huis uit toch veel
gerealiseerd.
REACTIES:
 Maarten Mulder: ik heb de bijeenkomst over het Graaf v Limburg Stirumplein gemist, zijn er stukken
om me in te lezen en hoe kan ik op de hoogte worden gehouden van toekomstige bijeenkomsten?
Pouwel: ik zal projectleider Maureen vragen om je uit te nodigen, maar informatie is ook te vinden op
de website van de gemeente. Tip: gemeente Brummen liken op Facebook, ook daar wordt info
gedeeld.
 Joris v IJzendoorn bedankt voor alle info. Houdt de gemeente een vinger aan de pols bij de herbouw
van het centrum of het wel passend is wat bedacht wordt? Pouwel: de kwaliteit van bouwen gaat me
zeer aan het hart, daar zit ik zeker bovenop. We schakelen ook het Gelders Genootschap in die
adviseren over welstand.
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 Joris v IJzendoorn: over waterbeheer gesproken: bij mijn dokterspraktijk liggen nu stenen en geen
groen, zo houd je geen water vast in de grond. Kan daar beter op gelet worden? Het advies is om
mensen daar gewoon op aan te spreken, ze kunnen daar zelf iets aan doen.
 Christiaan: 2 à 3 jaar geleden zijn we begonnen met een werkgroep voor de herinrichting van
Marktplein en Ambachtstraat. Daarbij was sprake van vergaande burgerparticipatie, met
omwonenden zijn schetsontwerpen besproken, we hebben een interview gehad bij de gemeente over
de voortgang, problemen en ontwikkelingsrichtingen. Daarna is het stil geworden. Staat het nog op de
planning? Wordt de werkgroep nog geactiveerd? Pouwel: de focus op die locaties is logisch, maar er is
eigenlijk helemaal geen geld voor. Eerst dient elders grondexploitatie (woningen realiseren) plaats te
vinden zodat er geld ‘verdiend’ wordt dat later in het Marktplein geïnvesteerd kan worden. Dit is met
de Dorpsraad/Jan‐Willem besproken. Jan‐Willem: we komen om de drie maanden bij elkaar, de
situatie is zoals die is qua geld. Nu is er dus eerst focus op grondexploitatie. Er zijn helaas weinig
mogelijkheden elkaar fysiek te ontmoeten, online is het toch lastiger om tot een gemeenschappelijke
aanpak te komen. Christiaan: omwonenden/aanwonenden willen als onderdeel van de werkgroep hier
ook graag over ingelicht worden. Dat is een taak van de gemeente. Dick: Christiaan, Pouwel en ik
hebben in het laatste gesprek afgesproken dat de wethouder alle werkgroepdeelnemers op de hoogte
zou houden. Pouwel: met Jan‐Willem en Henk is afgesproken om dit zo te doen, ik had de indruk dat
de werkgroep daarbij aangehaakt was. Ik zal Maureen vragen om een apart bericht te versturen naar
alle werkgroepdeelnemers.
 Jan‐Joris: werkt de app Fixi die de gemeente gebruikt wel goed? Er heerst een gevoel dat erg makkelijk
omgegaan wordt met meldingen, zonder goede duidelijke terugkoppeling aan melder. Na veel
meldingen over vuurwerkoverlast bijvoorbeeld, worden meldingen al na 2 uur op opgelost gezet.
Momenteel zijn er veel meldingen over overlast in Park ’t Goor, door jongeren met motor/scooter. Ik
krijg niet het gevoel dat daar serieus mee omgegaan wordt. Pouwel: in principe gaan we overal serieus
mee om. Er wordt van geval tot geval bekeken welke oplossing er moet komen. (Verbinding Pouwel
valt helaas even uit)
 Dick: de woningbehoefte is groot in Brummen. Op 20 april is er een motie in 2e kamer is aangenomen,
het betreft de mogelijkheid gebruik te maken van de ‘woondeal’. Dit is door de overheid ingesteld om
versneld te kunnen bouwen, nu er stikstofruimte aanwezig is die gereserveerd is voor de woondeal. Er
is een miljard euro beschikbaar gekomen tot 2023 puur om te voldoen aan de woningbehoefte in heel
Nederland. Gemeenten kunnen daarvoor intekenen, of via de regio (Stedendriehoek). Pouwel: dit is
vers van de pers en mij nog onbekend maar we gaan er zeker naar kijken.
Sonja Leemkuil sluit later aan, maar wordt alsnog van harte gefeliciteerd met het door haar op
Koningsdag ontvangen lintje waarmee ze geridderd is. Haar update over Onze Droom komt volgende
vergadering aan de orde.
Henk dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
13. Vergaderdata 2020
 Woensdag 23 juni
 Woensdag 6 oktober
 Woensdag 24 november
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Actielijst
Datum

Actie

Wie

Wanneer

28 apr
28 apr

Verslag en Jaarverslagen 2020 op website plaatsen
Maureen vragen via alle mailadressen een update Centrumplan
Brummen te versturen. O.a. Joris van IJzendoorn en Christiaan de
Jong.
App sturen aan Omar voor jongeren die helpen bij het viaduct
Jongeren mobiliseren om te helpen het kunstwerk onder het
viaduct schoon te maken en bij te schilderen. Aanmelden bij
Christel

Marja
Pouwel

zsm
zsm

Christel
Omar

zsm
zsm

28 apr
28 apr
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