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Bestuurssamenstelling  
In 2017 hebben geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden – het bestuur van de 
kleine Kernen Empe-Tonden bestaat uit 4 personen: voorzitter, penningmeester, 
secretaris en één lid.  
 
Gezien de grootte van het bestuur (en hiermee in tijd) zijn wij beperkt in onze 
mogelijkheden. Wel zien we ons als belangenbehartiger van de inwoners van Empe 
en Tonden. We houden op ons de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 
gemeente Brummen, maar komen alleen in actie wanneer er onderwerpen zijn die 
(mogelijk nadelige) effecten zouden kunnen hebben voor de leefomstandigheden in 
Empe/Tonden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de windmolens/duurzame 
energiebronnen, wegenaanpassing ed.  
 
 
Bestuursvergaderingen 
Vanwege de kleine bestuur omvang hebben we in de lijn van vorig jaar de 
overlegstructuur gehandhaafd die we in 2016 hebben bedacht: eens per 3 maanden 
is er een bestuursvergadering, en 2x per jaar een intern organisatorisch overleg 
plaatsvinden. 
 
Vergaderingen vinden plaats bij een van de bestuursleden thuis. De verslagen van 
deze overleggen worden op de website gezet, evenals het jaarverslag voor de 
gemeente. 
 
De bestuur overleggen hebben in 2017 plaatsgevonden op: 
27 februari, 29  mei, 5 juli en 22 november. 
 
Organisatorische overleggen hebben in 2017 plaatsgevonden op: 
9 maart (jaarverslagen 2016) en 20 september (jaarplan 2018) 
 
Daarnaast heeft KK deelgenomen aan een onderling wijkradenoverleg op 1 maart en 
25 september.  
 
 
  

http://www.empe-tonden.nl/


Gemeentelijk overleg  
In 2017 heeft op 8 maart een overleg plaatsgevonden tussen dhr. Van Ooijen, 
wethouder gemeente Brummen, dhr. de Geest, contactambtenaar gemeente 
Brummen en ons bestuur om te komen tot een werkkader/jaarplan voor 2017 tussen 
Kleine Kernen Empe-Tonden en de gemeente.  
Na wat aanpassingen is het dit jaarplan 2017 op 26 oktober 2017 getekend door 
beide partijen. 
 
Het jaarplan voor 2018 is definitief vastgesteld door ons bestuur op 20 september 
2017. Dit jaarplan 2018 is op 25 september gepresenteerd tijdens een overleg met 
Mw. Pietersz, ambtenaar financiële zaken Gemeente Brummen, over de 
jaarafrekening van 2017. De subsidieaanvraag van 2018 en het jaarplan 2018 is 
hierna schriftelijk afgewikkeld en akkoord bevonden door de gemeente Brummen. 
 
Daarnaast is in 2017 deelgenomen aan het gezamenlijke wijkradenoverleg met de 
gemeente op 27 juni en 21 november.  
 
Er is deelgenomen aan twee het overleggen ver verkeersveiligheid (11 april en 3 
oktober 2017), de bijeenkomst over de participatiewijzer (6 december 2017) in het 
gemeentehuis.  
 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is door de gezamenlijke wijkraden van de 
gemeente Brummen besloten om zelf, buiten de gemeente om, een overleg te 
houden om tot een gezamenlijk standpunt over deze participatiewijzer te komen en 
dit aan de gemeenteraad te geven. Dit overleg van de gezamenlijk wijkradenadvies 
heeft plaatsgevonden op 19 december 2017. Namens alle wijkraden heeft de 
voorzitter van de Dorpsraad Brummen ingesproken tijdens een 
gemeenteraadvergadering over deze participatiewijze. 
 
 
Levend Landschap  
Het project wordt door de Kleine Kernen Empe-Tonden ondersteund, maar valt niet 
onder onze bestuurlijke kerntaken. Op 3 april 2017 heeft de laatste bijeenkomst met 
bewoners plaatsgevonden. Ondertussen heeft een cursus “alles over het landschap” 
plaatsgevonden, er is een rustpunt aangelegd en er is een aanzet gedaan tot het 
creëren van een wandelpad Plagweg – Hoevesteeg. Daarnaast is samen met 
Voorstonden-Oeken een hoogstambrigade in oprichting en is er een cursus 
fruitbomen snoeien geweest. 
 
 
Glasvezel 
Door de gemeente is de intentie uitgesproken dit jaar (2017) dat in 2019 de hele 
gemeente Brummen – dus ook het buitengebied -  is aangesloten op een 
glasvezelnetwerk. In 2018 zal blijken of er voldoende deelname is (inventarisatie 
augustus 2018). 
 
 
  



AED  
In 2017 zijn herhalingscursussen gegeven op 22 maart, 6 april en 12 april. Daarnaast 
is er een basiscursus gegeven op 23 maart, 5 april en 7 april. Ongeveer 50 mensen 
uit Empe-Tonden zijn nu opgeleid om met een AED te kunnen werken. 
Binnen het werkgebied zijn 2 AED apparaten, beide in beheer van Vereniging “het 
Oortveld”. 
 
 

Asfalteringswerkzaamheden/Verkeersveiligheid 
In 2017 zijn de asfaltwerkzaamheden ter hoogte van ‘t Hontsveld en de Emperweg 
uitgevoerd, alsook het aanbrengen van de markering op ’t Hontsveld. De Kleine 
Kernen Empe-Tonden hebben in overleg met de gemeente aangedrongen op 
optische versmalling van de rijbaan door de fietsstrook breder te maken en hebben 
verzocht in de kom Empe de rode fietsstroken weer terug te brengen. 
 
Voor de Emperweg heeft overleg plaatsgevonden op welke wijze de snelheid 
beperkende maatregelen kunnen worden getroffen. Onder andere hierover is op 20 
juni een gesprek tussen mw. Bernards en dhr. Bloemendaal van de gemeente 
Brummen en ons geweest. Naar aanleiding hiervan is er een voorstel gestuurd op 
welke wijze dit kan worden ingevuld, maar is tot op heden is bij ons niet bekend hoe 
dit wordt vervolgd. 
 
 
Lelystad Vliegveld 
In het overleg met de Gemeente heeft de Burgemeester namens de Gemeente het 
standpunt weergegeven tav de aanvlieg- en vertrekroutes van vliegveld Lelystad. De 
weergegeven, afwachtende houding van de gemeente Brummen heeft de wijkraden 
verrast. Dit terwijl mogelijke vertrekroutes vanaf Lelystad voor overlast gaan zorgen 
binnen de gemeente Brummen. Vooral de vlieghoogte van de vliegtuigen is 
zorgwekkend, maar ook de routes zijn zeer ongunstig voor de bewoners.  
Wij nemen als wijkraad geen individuele positie in, maar als gezamenlijke wijkraden 
zullen we zeer kritisch naar de positionering van de Gemeente in dit proces kijken. 
 
Namens het bestuur Kleine Kernen Empe-Tonden, 
 
 
Thijs de Bruijn – voorzitter 
Peter Meuris – penningmeester 
Sandra Hoentjen – secretaris 
Herman Arends – lid 
 
Maart 2018 


