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Vrijdagavond 12 juni in Eerbeekse bibliotheek 

Politiek Café over veiligheid, kerntaken en dorpspromotie 

Wat zijn nu de kerntaken van de gemeente Brummen?  Hoe gaan de ondernemers onze dorpen 

recreatief op de kaart zetten? En hoe is het met de veiligheid in onze gemeente gesteld? Drie 

buitengewone interessante vragen die centraal staan tijdens het Politiek Café op vrijdagavond 12 

juni aanstaande.  

Voor deze derde editie van het Politiek café, een initiatief van bibliotheek Brummen-Voorst en 

lokale omroep RTV Veluwezoom, zijn drie actuele en spraakmakende onderwerpen uitgekozen.  

Het inwonerspanel Brummen Spreekt heeft  zich eind maart gebogen over de kerntaken van de 

gemeente. Wat wordt verwacht van de gemeentelijke overheid? Mede op basis van de mening van 

de inwoners heeft het gemeentebestuur eind mei de perspectiefnota 2016-2019 gepresenteerd. 

Hierin wordt aangegeven welke thema’s wel en welke niet (meer) de aandacht van de gemeente 

verdienen. Een mooie gelegenheid voor de raadsleden om tijdens het Politiek Café met elkaar over 

de gemaakte keuzes in dit voorstel  in discussie te gaan.  

Een aantal ondernemers uit de gemeente is momenteel zeer actief bezig om de dorpen binnen de 

gemeente voor inwoners én toeristen op de kaart te zetten. Namens deze ondernemers zullen de 

heren J.W. Bommelje en J. Dragt met een aantal van hun ideeën naar buiten treden. Tevens neemt 

wethouder Recreatie en Toerisme Luuk Tuiten deel aan dit debat. Hij gaat in op de vraag welke rol 

de gemeente hierbij kan spelen. 

Een derde onderwerp dat wordt besproken is de veiligheid in de gemeente Brummen. Volgens de 

AD Misdaadmeter scoort Brummen redelijk qua veiligheid. Maar voelen de inwoners dat ook zo? 

Een woordvoerder van de politie komt uitleg geven over de werkwijze van het politieteam 

Brummen-Eerbeek.  

 

Gespreksleiders tijdens het politiek café zijn Wim Wensink en Erwin te Bokkel. Het Politiek Café 

begint om 20.30 uur en is vanaf 20.00 uur geopend. De avond is overigens rechtstreeks te 

beluisteren via de lokale omroep RTL-Veluwezoom. Na afloop van het debat is er een informeel 

samenzijn met een hapje en een drankje. Entree is gratis. 

 

 

 


