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1- Van de redactie. 

 

We hebben ons best gedaan u via dit infobulletin weer op de hoogte te houden van de 

activiteiten van de fractie en van het bestuur. 

 

Centraal in dit infobulletin staat de informatie die gaat over het reilen en zeilen van het CDA in 

2016. Zowel van het bestuur als van de fractie. 

Maar eigenlijk niet minder dominant hebben we aandacht besteed aan datgene wat ons allemaal 

in het begin van 2017 is overkomen. 

Hoewel Koos de laatste weken voor zijn overlijden wat kwakkelde met zijn gezondheid,was er 

geen enkele reden om te denken dat hij zou snel zou komen te overlijden. 

We waren letterlijk lamgeslagen door het overlijdensbericht. En wat erg voor Gea en het gezin.! 

Het was goed dat er zo velen bij het afscheid van Koos waren. 

In een memoriam blikken we nog even terug. We missen Koos nog elke dag. 

 

Maar het is ook goed dat we de handen ineen geslagen hebben en in staat waren om snel een 

vervanger te vinden. Want dat waren we wel verplicht. Naar Koos toe om continuïteit van zijn 

inspanningen te waarborgen en natuurlijk ook naar de gemeente en het college toe. 

Zoals u weet is het Jolanda Pierik geworden. In de info leest u een interview van de hand van 

Willem Arentsen met haar. Ook zal ze D.V. aanwezig zijn op de ledenvergadering. 

We hebben haar gevraagd om nog even kort in te gaan op haar bevindingen tot nu toe, 

direct na de pauze van de leden vergadering. 

En verder in deze info: huishoudelijke zaken, als jaarverslagen en financieel verslag. 

Natuurlijk, let vooral ook op DE LEDENVERGADERING OP 24 MEI. Geen probleem hoor ik u 

zeggen, die datum had u toch al gereserveerd nietwaar? 

De fractie vond het nodig nog even de argumentatie te geven voor hun besluit om voor de 

aankoop door de gemeente van het voormalige Rabo-bank gebouw in Eerbeek te stemmen. 

Mede als voorinformatie op het gesprek over de activiteiten voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen staat over dat onderwerp -raadsverkiezingen dus- al een en 

ander in dit infobulletin. Ook blikken we nog kort terug op de nieuwjaarsbijeenkomst met de 

presentaties van Dity en Gerry over “Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning” 

 

Alle leden worden de laatste jaren via de CDA-NIEUWSBRIEF van actuele locale politieke 

gebeurtenissen op de hoogte gehouden. Als u vrienden of kennissen weet die wellicht ook 

belangstelling hebben voor de nieuwsbrief, laat u dat dan even weten. 

 

Tenslotte nog een heuglijk feit. Ik wil het toch even vermelden. 

Onze secretaris, Antoon Menkveld, heeft op 22 april zijn veertigjarig huwelijk mogen vieren met 

zijn vrouw Roelie. Toch wel bijzonder. 

Ook vanaf deze plaats: Hartelijk gefeliciteerd. 

 

Jaap Ypma 

 

 

2- In memoriam. 

a) Koos Paauw 

Op 1 februari overleed heel plotseling Jacobus Bastiaan Paauw “Onze “Koos Paauw”. 

De Koos die voor het CDA wethouder in de gemeente was. 

 

Koos werd in 1954 geboren in Rijnsburg; kwam uit een tuinders familie. Het was dan ook 
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niet vreemd dat hij naar de middelbare tuinbouwschool ging om zich daar verder in het 

vak te ontwikkelen. Daar ontmoette hij ook Gea. Zij trouwden later, onderwijl ook 

plannen makend om te proberen zelf een bloemenzaak te beginnen. Maar zover was het 

nog niet. Koos kwam op het Ministerie van Landbouw terecht in 1975. In overheidsdienst 

maakte hij carrière, vervulde diverse managementfuncties en moest veel reizen in 

Europa om toegetreden EU-landen te begeleiden op het gebied van inspectie van de 

landbouw. Gea wilde toch graag haar droom van een eigen bloemenzaak waarmaken. 

Dat werd mogelijk in 1996. De oude bloemenzaak van Bouwmeester aan de 

Gravenstraat in Brummen werd gekocht en daar nestelden ze zich. Gea had haar 

bloemenzaak. 

Begin 2000 werd Koos lid van het CDA, kwam in de raadsfractie, werd fractievoorzitter 

en ook lijsttrekker in 2010 en 2014. Sinds april 2014 was hij wethouder voor onder 

andere het sociale domein. Binnen die portefeuille wachtte hem de zware opgaaf om de 

veranderingen, door de overheveling van taken van het Rijk -  participatiewet, WMO, en 

jeugd en jongerenbeleid - naar de gemeenten, in goede banen te leiden. Hij heeft zich 

naar vermogen ingespannen om dat naar tevredenheid te realiseren. De algemene 

mening is dat hem dat prima is gelukt. Het neergezette wijkteam “Team voor elkaar” is 

daar een duidelijk resultaat van. Koos heeft zich met zijn hele ziel en zaligheid ingezet 

voor de publieke zaak en was een keiharde werker.  

Wij hebben Koos leren kenen als een vriendelijke, opgeruimde persoonlijkheid die stond 

voor zijn woorden. Hij had humor en kon met een kwinkslag heftiger wordende 

discussies in rustiger vaarwater laveren. 

Koos hield van muziek, met name zang. Hij had al aangegeven dat hij in de toekomst 

graag weer wilde zingen in het Brummens Mannenkoor waar hij in het begin van zijn 

komst naar Brummen ook al lid van was geworden. Door zijn drukke werkzaamheden en 

vooral het reizen naar EU- landen, had hij (tijdelijk) bedankt als lid van het mannenkoor. 

Binnen de politieke beleidsvoorbereiding binnen het CDA gaf hij mede richting aan de 

koers die het CDA aanhield. Zo hadden we al wat grove lijnen ontwikkeld voor het 

verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Verder is het helaas niet gekomen. 

Hoezeer Koos bij de mensen geliefd was bleek nog eens tijdens de dienst van Woord, 

Zang en Gebed ter nagedachtenis, in de “Oude Kerk” in Brummen. Een overvolle kerk 

met mensen uit heel het land nam afscheid van hem. 

b) Deze “grote” man zullen we erg missen. Hij vulde de ruimte, met zijn gedaante, zijn 

woorden, zijn lach en zijn bestuurlijk daadkracht. We gedenken hem met ere. 

 

c) Ben Kaasschieter 

Op 19 April overleed Ben. We wisten dat hij ernstig ziek was. 

Maar zijn overlijden kwam toch nog erg onverwacht. Het nieuwe chemo-medicijn leek 

aanvankelijk te werken, maar het ging toch mis. 

Ben was een erg gewaardeerd lid van de vereniging. 

Hij was jarenlang de penningmeester. Je moest bij hem niet aankomen met praatjes. Hij 

was altijd de rust zelve, en deed met veel accuratesse wat van hem werd gevraagd. 

En dat was veel. Niet alleen beheerde hij de penningen, maar hij zorgde er ook voor dat 

het Infobulletin altijd tijdig gereed was. Zijn werkzaamheden behelsden daarbij het 

getypte manuscript verder geheel “afdraai-klaar” te maken, zodat het naar een drukker 

kon om het te laten vermenigvuldigen. 

Bij dat redigeren, herinner ik mij, zorgde hij er voor dat er indien voorradig ook een 

komische tekening of een cartoon geplaatst werd bij de tekst. Hij had er veel in 

voorraad.  
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Niet alleen was Ben actief bij ons, maar ook bij veel andere verenigingen in de gemeente  

was hij een zeer gewaardeerd en actief lid en /of bestuurslid. Dat werd nog eens 

bevestigd bij de afscheidsdienst van Ben. Daar werden enige verzen gelezen uit het 

Bijbelboek Mattheus, waarin de gelijkenis van de talenten aan de orde komt. 

Ben had vele talenten en die zette hij ook in. Hij stond middenin de Brummense 

gemeenschap. We gedenken hem met waardering. 

 

Jaap Ypma 

 

 

 

 

3- Uitnodiging en agenda. 

 

Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u, in overleg met de voorzitter, uit voor de ledenvergadering van het CDA in de 

gemeente Brummen. 

De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 24 mei 2017. 

 

Plaats: In één van de zalen van het Tjark Rikscentrum, Derickxskamp 2/A EERBEEK. 

                     Aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

 

2.Verslagen. 

2.1. Verslag van de ledenvergadering van 17 mei 2016 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

4. Jaarverslagen. 

4.1. Vaststelling  jaarverslag bestuur  2016. 

4.2. Vaststelling jaarverslag fractie 2016. 

 

5. Financiële stukken 2016. 

a. Verslag kascommissie over het  financieel jaarverslag 2016. 

b. Vaststelling financieel jaarverslag 2016. 

c. Benoeming leden kas commissie  2017. 

 

6 .Samenstelling bestuur. 

Mededelingen over vorderingen bij het zoeken naar potentiele bestuurs - en fractieleden. 

 

Korte pauze 

7. Nieuwe wethouder. 

Door het plotseling overlijden van Koos Paauw is er een vacature ontstaan van CDA -

wethouder. In goede samenwerking van Bestuur en Fractie is het gelukt een waardige 

wethouder te vinden. Wij hebben onze leden hierover reeds per brief bericht. Mevrouw Jolanda 

Pierik-Sneller uit Wapenveld is bereid gevonden om deze vacature vanaf 1 april 2017 in te 

vullen. Ter vergadering zal zij zich aan u voorstellen en haar eerste ervaringen in het college 

met u delen. 
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8. Verkiezingen gemeenteraad 2018. 

Mededelingen over de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018. 

 Aanpak voor het opstellen van een verkiezingsprogramma: Er worden een aantal 

 werkgroepen gevormd. 

 Belangstellende leden kunnen zich nog aansluiten. 

 Opstellen groslijst voor de verkiezingen en de te volgen procedure. 

 Gedachtewisseling over de te voeren campagne. 

  

 9. Rondvraag. 

 

10 .Sluiting ledenvergadering.  

Wij hopen u allen op 24 mei 2017 te ontmoeten.  

 

Namens het bestuur,  

De secretaris, Antoon Menkveld.     

 

4- Verslag van de ledenvergadering van het CDA afdeling Brummen op dinsdag 17 Mei 

2016, in één van de zalen van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. 

 

Verslag van de ledenvergadering van het CDA afdeling Brummen op dinsdag 17 mei  2016, in 

één van de zalen van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek  

 

Aanwezig: 12 leden. 

 

1.Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In zijn overweging 

gaat de voorzitter in op het belang van de C in het openbaar debat ..Hier kunnen wij ons 

onderscheiden van diverse andere politieke partijen .Immers de C hoort niet alleen achter de 

persoonlijke voordeur maar moet zeker ook tot uiting komen in onze opstelling binnen  het 

politieke debat. 

 

2 Verslagen: 

2.1.Verslag van de algemene ledenvergadering van 12 mei 2015. Door een foutje in de regie is 

dit verslag niet opgenomen in ons leden bulletin van mei 2016 . Na uitreiking van een aantal 

losse exemplaren leest de secretaris dit verslag voor . Dit verslag wordt  ongewijzigd 

vastgesteld met dank aan de samensteller.  

2.2. Het verslag van de avond over het vluchtelingenbeleid  op 20 januari 2016 zoals in het 

leden bulletin is opgenomen wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samenstellers. 

Naar aanleiding van dit verslag worden nog een aantal vragen gesteld over de opvang van 

statushouders, de contacten met het COA en de actuele situatie . De wethouder geeft aan dat 

er binnenkort een aantal minderjarige statushouders zullen worden geplaatst in woningen van 

de Stichting Philadelphia in de wijk Elzenbosch in Brummen. Mochten er verzoeken binnen 

komen voor massale opvang dan zal het College dit nauwgezet met de bevolking 

communiceren. Nu de curator de gebouwen van de Michaëlshoeve  in de etalage gaat zetten is 

niet te overzien of dit ook gevolgen zal krijgen voor de opvang van asielzoekers. 

 

3 Ingekomen stukken mededelingen berichten van verhindering zijn ontvangen van:  

Ronald Boerefijn ,Willem Arentsen en Siemen van Asperen. 

 

4.Jaarstukken. 
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4.1. Het jaarverslag van het bestuur over 2015,zoals gepubliceerd in het ledenbulletin, wordt 

ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. 

4.2. Het verslag van de fractie over 2015  zoals gepubliceerd in het bulletin van april 2015 

wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. Naar aanleiding van dit verslag 

wordt nog van gedachten gewisseld  over de opknapbeurt van het Stuijvenburgplein in Eerbeek. 

Enerzijds worden de voetgangers oversteek plaatsen gemist , anderzijds wordt door de forse 

verkeersdrempels de snelheid van het gemotoriseerde verkeer fors geremd . Als de rondweg 

langs de spoorlijn  in het centrumplan alsnog mogelijk wordt is het probleem opgelost.  Dan 

behoeven de bussen ook geen gebruik meer te maken van deze weg door het centrum. Blijft dit 

op termijn  achterwege dan zal naar andere creatieve oplossingen moeten worden gezocht . Er 

wordt ook op gewezen dat de zorg in het kader van de centralisaties  in de gemeente Brummen 

,dankzij onze wethouder op een hoog niveau ligt en zeker als voorbeeld voor veel gemeenten 

elders in het land kan dienen. De wethouder geeft aan dat er nog wel een aantal pijnpunten ligt 

.met name op het gebied van de jeugdzorg. Verder  is de wethouder bezig om een reële 

inschatting te maken van de kosten in de toekomst voor zorg en welzijn zodat wij niet voor 

verrassingen in de naaste toekomst komen te staan. 

4.3 Financieel verslag. 

4.3.A Het financieel verslag is bijgevoegd en wordt doorgenomen. 

4.3.B. Het verslag van de kascommissie is in het ledenbulletin van mei 2016  afgedrukt. Beide 

leden, de heren  Schutte en van de Spreng zijn verhinderd. Uit dit verslag van de kascommissie 

blijkt dat de boeken in orde zijn bevonden en zij adviseren  het verslag goed te keuren. Per 

abuis is het lid van de kas commissie Linda van de Maat niet benaderd . Zij wordt nu 

aangewezen als vervanger van de heer Schutte in 2016. 

 4.3.C. Het financiële jaarverslag over 2015 wordt na een korte toelichting van de 

penningmeester ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester wordt decharge verleend voor het 

beheer van de gelden in 2015. Er wordt nog van gedachten gewisseld over de  inzet van ons 

vermogen .Dit vermogen is fors gegroeid .De vergadering is unaniem van mening dat voor de 

verkiezingen van 2018 een extra dotatie mogelijk is. Het bestuur zal zich beraden op een 

effectieve inzet van extra gelden voor PR  en kadervorming en verkiezingsactiviteiten in 2018. 

De voorstellen van de campagne commissie zullen door het bestuur worden afgewacht.  

4.3.D .Begroting 2016.  De begroting wordt  ongewijzigd vastgesteld . De penningmeester 

wordt bedankt voor zijn financieel overzicht. 

4.3.E. Mevrouw Linda van de Maat  zal zitting  nemen in de kascommissie.  De controle over 

2016 zal door de heer van de Spreng  en mevrouw van de Maat  worden verzorgd. 

 

5 Samenstelling bestuur.  

Opnieuw legt de voorzitter de huidige situatie binnen het bestuur uit. Hij geeft aan dat  de 

commissie van “tien “uitgedund is tot 7. De heren Wentink ,Ypma en Ten Klooster zijn aan het 

werk gegaan. Er zijn inmiddels potentiële leden  gevraagd om in deze werkgroep zitting te 

nemen. Men is voornemens op 31 mei a.s voor het eerst bijeen te komen om een en ander uit 

te werken . Ook de leden zijn inmiddels benaderd om van de vorderingen op de hoogte te 

worden gebracht. Ook suggesties van uit de leden zijn welkom . Het bestuur ziet graag nadere 

voorstellen van de werkgroep tegemoet. De heer Vrijhof vraagt nog aandacht voor het 

seniorenoverleg van de provincie Gelderland  

Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet. 

 

6. Aanwijzing afvaardiging CDA- bijeenkomst  over het  landelijk verkiezingsprogramma op 10 

september in Amsterdam . Als mogelijke kandidaten worden genoemd Jaap Westerink;Johan 

Haytink en Jaap der Nederlanden sr . Geconstateerd wordt dat het zinvol is een jong lid alsmede 

een wat ouder lid af te vaardigen . Het bestuur zal zich hierover beraden in haar vergadering 



 

 

 
CDA-Brummen Voorjaarsbulletin 7 

 

CDA-bulletin                                                                                                                                                 Mei 2017 

van 18 mei a.s. Het bestuur zal zorgen voor aanmelding bij het CDA secretariaat voor 15 juni 

a.s. Er wordt nog gepleit om het gestelde onder punt 4.2. ,over de goede wijze waarop in onze 

gemeente de drie centralisaties worden ingepast, in deze bijeenkomst naar voren te brengen. 

 

7 Sterk bestuur. 

De voorzitter ligt zijn artikel in het ledenbulletin over dit onderwerp toe . Geconcludeerd wordt 

dat een en ander van onderen af en pro-actief ;vorm en inhoud moet krijgen. Voorts dat de 

identiteit van Brummen gehandhaafd dient te blijven en dat er geen grote culturele en 

maatschappelijk verschillen tussen de samenwerkingspartners aanwezig dient te zijn En dat  

samenwerking praktisch moet worden ingevuld en voor eventuele  samenwerking op het gebied 

van beleid moet worden  uitgaan .En ook dat de burgers, zich  in de gekozen samenwerking 

moeten herkennen  Er moet derhalve ruimschoots de tijd worden genomen om welke vorm van 

samenwerking dan ook, uit te werken.  

Vanuit de zaal worden de volgende opmerkingen gemaakt : 

 De houding van grote steden is soms te dominant. 

 De voorstellen van de werkgroep “Sterk bestuur”van de provincie zijn te veel van 

bovenaf ingegeven. 

 Vanuit de beoogde samenwerking met Zutphen, die door de provincie is aangegeven 

zegt men: dat eerst Zutphen zelf orde op zaken moet stellen voordat er over verdere 

samenwerking kan en moet worden gepraat. 

 Een model waarbij Eerbeek en Brummen van elkaar worden gescheiden lijkt geen goed 

model. 

 Als voorbeeld model wordt de samenwerkingsopbouw  van de kerken in Eerbeek rond 

de PKN- vorming  genoemd. 

 De burgers moeten zich kunnen blijven herkennen in de nieuw te vormen gemeenten, 

dan wel samenwerkingsvormen.  

 De wethouder geeft aan dat vanuit het College men met name kijkt welke vorm er in het kader 

van de dienstverlening voor onze gemeenten het best uitpakt .Verder moet de gemeente 

voldoende bestuurskracht blijven behouden. Samenwerking in de vorm van de BEL gemeenten 

(Blaricum; Eemnes en Laren) is niet altijd het meest optimale model. Voor een aantal 

onderwerpen is het nodig dat er een breed draagvlak is; zowel beleidstechnisch als  uitvoerend.  

De voorzitter zegt toe deze gegevens mee te nemen om zo nodigt zijn concept notitie  aan te 

passen. Als slotopmerking wordt gezegd  dat de partij die voor de eerstvolgende 

gemeenteraadsverkiezingen pleit voor een opheffing van de gemeente Brummen de 

verkiezingen een fors verlies aan stemmen mag tegemoet zien. 

 

8 .Rondvraag. 

De heer Vrijhof pleit voor meer publiciteit in de dag en weekbladen. Over veel zaken wordt al 

veel gepubliceerd in “ gemeente thuis “ is de mening van de fractieleden. 

Tijdens de rondvraag wordt nog de vraag gesteld hoe het in de coalitie van onze gemeente (het 

college) loopt. Geconcludeerd wordt dat de samenwerking goed verloopt, al zijn er natuurlijk 

verschillen in benadering. Maar de verhoudingen zijn wel zodanig dat men op dit moment er 

van uitgaat dat deze coalitie er naar streeft om in deze samenstelling 2018 te halen. 

 

9. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15  uur de vergadering en wenst allen 

een goede thuisreis. 

 

Hall, 19 mei 2016 

Antoon Menkveld, secretaris. 
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5- Korte terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

Op woensdag 18 januari j.l hielden we onze nieuwjaarsbijeenkomst in het gebouw “Plein 5 “, 

van Limburg Stirumstraat 5, in Brummen. 

Het was een openbare bijeenkomst. Maar we hadden ook een onderwerp gekozen voor die 

avond om erover met de aanwezigen te discussiëren en wel: 

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. 

Inleiding, wat is het? 

Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen 

wonen. Voor hulp kunnen deze mensen terecht in de voorziening Maatschappelijke Opvang of 

Beschermd Wonen. De Maatschappelijke Opvang zorgt voor dag- en nachtopvang voor dak- en 

thuislozen en zwerfjongeren. Beschermd Wonen biedt mensen een beschermde woonomgeving. 

Deze geeft mensen stabiliteit. Maar beschermd wonen moet er ook voor zorgen dat mensen 

herstellen, dat ze zich weer kunnen redden. 

Waar wordt aan gewerkt? 

Landelijk is besloten dat er meer mogelijkheden moeten komen voor mensen met psychische 

en/of verslavingsproblemen die zelfstandig kunnen en willen wonen met begeleiding. De 

bewoners van de wijk worden er mee geconfronteerd. Het gaat om wijkaanpak dus, en die 

kennen we hier in Brummen in principe al. 

De gemeenten worden uiterlijk in 2020 geheel verantwoordelijk voor de uitvoering. Nu reeds 

wordt daaraan, ook in de gemeente Brummen gewerkt. Het is een traject dat in nauwe 

samenwerking van de gemeente met zorgverzekeraars, zorgaanbieders de woningcorporatie  en 

de bewoners van de wijk wordt opgezet en bewaakt. 

Vijf thema’s zijn van groot belang: goede zorginfrastructuur in de wijk, welkom in de wijk, 

wonen in de wijk, zo veel mogelijk zorgen voor werk / dagbesteding en de financiële situatie 

van cliënten bewaken.  

 

Het werd een heel geanimeerde bijeenkomst. Dity Zuidwijk en Gerry Ypma leidden namens de 

plaatselijke CDA dit onderwerp in door middel van een PP presentatie waarna er een uitgebreide 

discussie ontstond met de aanwezigen. Het werd duidelijk dat beiden zich het onderwerp goed 

eigen hadden gemaakt en de vele vragen en opmerkingen, vooral vanuit het Brummens 

perspectief, uitgebreid konden beantwoorden. 

Wat opviel was dat er ruime belangstelling was van enige plaatselijke kerken, de plaatselijke 

huurdersvereniging, ander politieke partijen en zelfs een afgevaardigde van buiten de gemeente 

Brummen. 

 

Jaap Ypma  
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Situatie nu                                      

           Nadruk op  intramurale  

  voorzieningen 

                           

              
     

         Toekomstige situatie 

  Wijkteam 

                                       

Informele zorg       Specialistische zorg  

                   

           Woonplek in de wijk 

                             

Intramurale zorg          Basisvoorzieningen 
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6-Jaarverslagen. 

a-Jaarverslag Bestuur 2016. 

Algemeen. 

Zoals wij al in ons jaarverslag over 2015 melden bestaat het bestuur  nog uit twee leden die 

statutair zijn verkozen en 3 leden die de functies van voorzitter en secretaris en 

penningmeester blijven waarnemen tot er opvolg(st)ers zijn gevonden. Deze zorgelijk 

ontwikkeling heeft tot gevolg dat er een commissie is gevormd die de taak heeft gekregen om 

alle leden te benaderen  om “een club van tien” te vormen die eventueel beschikbaar zijn voor 

bestuursfuncties en voor opvulling van de fractie in 2018.Want twee huidige fractieleden gaven 

aan in 2018 niet meer op een verkiesbare plaats te willen staan.  Ondanks deze actie zijn de 

zorgen over de opvulling van het bestuur niet verminderd .De  heren Menkveld en van Asperen 

werden enige tijd in het ziekenhuis opgenomen en konden hun  werkzaamheden gedurende 

enige tijd niet uitvoeren.    

Op het einde van het verslagjaar staan er nog  5 vacatures binnen het bestuur open . Hierbij is 

nog geen zicht op een invulling op korte termijn. In dit verslagjaar is de groep van 10 een 

aantal keren bij elkaar geweest en heeft een aantal gesprekken gevoerd over mogelijke 

opvulling van het bestuur en  om  de kandidaatstelling voor de volgende periode (2018-2022 ) 

mogelijk te maken . Deze werkwijze is in 2017 voortgezet. 

 

Samenstelling Bestuur. 

Op 1 januari 2016  bestond het bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter:   Jaap Ypma.  

Secretaris:   Antoon Menkveld . 

Penningmeester:  Cor ten Klooster. 

Leden:    Siemen van Asperen 

    Ko Kolk  . 

 

Bestuursvergaderingen. 

Het bestuur vergaderde in dit verslagjaar zeven  maal .Voorts werden een  groot aantal zaken 

per mail gewisseld. De bestuursvergaderingen vonden bij toerbeurt plaats bij een van de 

bestuursleden thuis. Een fractielid werd steeds uitgenodigd, als adviseur, aanwezig te zijn. In 

dit verslagjaar was dit Geert Wentink. Door zijn veelomvattende reguliere dagelijkse 

werkzaamheden was zijn aanwezigheid niet altijd mogelijk. Naast het behandelen van diverse 

huishoudelijke zaken werd er ook duidelijk gewerkt aan het uitzetten van nieuw beleid om het 

CDA geluid beter tot zijn recht te laten komen. Zo heeft  het bestuur de uitgave van de digitale 

nieuwsbrief beperkt  voortgezet. In deze nieuwsbrief worden de acties van de fractie, maar ook 

van het bestuur, niet alleen aan onze leden, maar ook aan een kleine 200 belangstellende CDA 

sympathisanten gezonden.  

Wij hopen dat door deze openheid een groter aantal personen op termijn lid willen worden van 

onze politieke partij. Wel besloten we in het afgelopen verslagjaar om de nieuwsbrief aan 

belangstellende sympathisanten in omvang te beperken. 

 

Zoals al gemeld heeft een aantal bestuursleden en fractieleden  een werkgroep gevormd om 

nieuwe bestuursleden en fractie leden te werven .Deze werkgroep bestaat uit de  heer Jaap 

Ypma, Cor ten Klooster en Geert Wentink. Zij hebben een actie gestart om  mensen te werven 

die het bestuur komen versterken en een kweekvijver kunnen vormen voor het samen stellen 

van een vernieuwde kandidaten lijst in 2018 .Er wordt hierbij naar  gestreefd om ook voldoende 

vrouwen en jongeren voor deze functies te werven. In dit verslagjaar is ook de kandidatenlijst 

uit 2014 nog eens nagelopen om te bezien wie hiervan in 2018 nog beschikbaar zouden kunnen 

zijn. De werkgroep heeft nu, in verband met de actualiteit van de komende 
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gemeenteraadsverkiezingen, haar activiteit vooral gericht op twee zaken, het opstellen van het 

verkiezingsprogramma en het inventariseren van potentiële leden voor de fractie in 2018.Op 

deze punten worden vorderingen gemaakt. 

Maar het zoeken naar nieuwe bestuursleden (inclusief voorzitter) is een punt van zorg en van 

aandacht. In dit verslagjaar is nog geen resultaat geboekt.  

De  ledenwerving is onder  de bezielende leiding van onze penningmeester, Cor ten Klooster, in 

2016 voortgezet . Des ondanks loopt, door allerlei omstandigheden, het ledental jaarlijks terug.   

 

Algemene ledenvergaderingen . 

Er zijn in dit verslag jaar twee leden vergaderingen gehouden en wel op:   

 20 januari 2016 werd er in Plein 5 een nieuwjaarsreceptie gehouden. Deze had ook een 

openbaar karakter. In deze bijeenkomst stond het beleid rond de asielzoekers centraal.  

 17 mei 2016 in het Tjark Riks centrum in Eerbeek. In deze bijeenkomst werden het 

jaarverslag over 2015 en de jaarstukken vastgesteld .In deze vergadering werd met de 

aanwezige leden verder gesproken  over de voortgang van het verkiezingsprogramma 

voor de Tweede Kamer .De heren Jaap Westerink uit Eerbeek ;Johan Haijtink uit 

Brummen en Jaap der Nederlanden( die zich later terugtrok) uit Eerbeek werden - 

overeenkomstig hun aanmelding- aangewezen om het geluid van CDA Brummen -

Eerbeek te laten horen. Tevens werd er in deze bijeenkomst aandacht gevraagd voor de 

nota Sterk bestuur van de provincie Gelderland. Hierin worden gedachten over een 

gemeentelijke herindeling genoemd.    

 De geplande leden vergadering van 14 november 2015 werd om organisatorische reden 

geannuleerd en verschoven naar 18 januari 2016 waar gelijktijdig met de CDA 

nieuwjaarsreceptie de actuele gemeentepolitiek werd besproken. 

 

Contacten fractie. 

In 2016 zijn met de fractieleden voortgangsgesprekken gevoerd om het functioneren van de 

fractie in het algemeen te bespreken en om te bezien wie er in 2018 voor een nieuwe periode  

beschikbaar zijn. Tevens zijn de verschuivingen binnen de fractie met het bestuur 

doorgenomen. Zo heeft Gerrit te Bokkel het voorzitterschap van de fractie in september 

overgedragen aan Geert Wentink. Antoon Menkveld is als fractie secretaris terug getreden ten 

gunste van Dity  Zuidwijk –van Lenthe. En Antoon Menkveld  is tevens teruggetreden als 

steunfractielid voor het Forum Ruimte ten gunste van Jaap Westerink. Begin 2017  zal er een 

vervolggesprek tussen het bestuur en de fractie worden gehouden om te komen tot een 

passende verdeling en vervulling van de fractietaken.    

 

Afdeling.  

Leden aantallen. 

Volgens opgave van het CDA Partijbureau  telde onze afdeling op 1 januari 2016  85 leden  Dit 

was op 31 december 2016  volgens de opgave van het CDA bureau 83 leden ,waarvan 67 leden 

hun contributie hadden voldaan . Er werden in 2016  5  nieuwe leden ingeschreven. Totaal 

hebben 7  leden hebben hun lidmaatschap beëindigd .  En de terugloop  kon als volgt worden 

onderverdeeld 1 lid  is uitgeschreven omdat al 3 jaar geen contributie is betaald;  1. lid is  

overleden ;2 leden bedankten i.v.m. ziekte en ouderdom ;2  leden bedankten i.v.m politieke 

bezwaren ; In 2016 heeft 1 lid het ( proef) lidmaatschap niet verlengd .  

Kortom 2016 was voor het CDA opnieuw een enerverend jaar. Waarin door de bestuursleden, 

fractieleden en de diverse overige actieve leden in de verschillende commissies veel werk is 

verzet. Het bestuur zegt hen allen dank voor hun inzet en vertrouwt er op dat deze inzet ook 

voor 2017 kan worden voortgezet. 
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Antoon Menkveld ,secretaris.  

 

b- Jaarverslag fractie 2016 

Algemeen 

-Onze fractie was per 1 januari 2016 als volgt samengesteld: 

• Gerrit te Bokkel: fractievoorzitter tot september 2016 

• Gerry Ypma: plv. fractievoorzitter 

• Geert Wentink: fractielid en voorzitter van het forum Ruimte, fractievoorzitter per september 

2016 

De portefeuilleverdeling was in 2016 als volgt: 

Gerrit te Bokkel: Bestuur, Veiligheid en Financiën 

Gerry Ypma: Sociaal domein en Samenleving 

Geert Wentink: Ruimtelijk ontwikkeling en Ruimtelijk Beheer 

Ronald Boerefijn: Steunfractielid, forum Ruimte 

Antoon Menkveld: Steunfractielid, forum Ruimte en fractiesecretaris  

Jaap Westerink: Sinds het voorjaar van 2016 steunfractielid, forum Ruimte i.p.v. Antoon 

Menkveld 

Dity Zuidwijk: Fractievolger en vanaf september 2016 notulist van de fractie 

Koos Pauw was gedurende 2016 onze wethouder op het Sociale Domein, Financiën en Personeel 

en organisatie. 

 

Samenstelling gemeenteraad in 2016: 

- De gemeenteraad bestond in 2016 uit 7 fracties t.w. VVD(4), PvdA(4), CDA(3), Lokaal 

Belang(3), D66((2), IPV(2) en Fractie Wijnhoven(1). Met ingang van 16 december 2016 werd 

dit aantal teruggebracht naar 6 fracties door het overstappen van mevr. Wijnhoven naar de 

VVD fractie. 

- De CDA fractie vergaderde 24 maal. In de meeste vergaderingen was wethouder Koos Paauw 

(deels) aanwezig. 

 

De belangrijkste onderwerpen in 2016: 

- De privatisering van Sporthal De Bhoele en de oprichting van een Gemeentelijke 

Sportkoepel 

- Privatisering van de Buitensportaccomodaties 

- Nieuwe Woonvisie 

- Koersdocument Duurzame Energie 

- Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit 

- Burgerparticipatie 

- Centrumplan Eerbeek 

- Strategische plan voor de Algemene Voorzieningen 

- Beschut Werk (Participatiewet) 

- Doorontwikkeling Team voor Elkaar 

- Doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie 

 

De fractie heeft gedurende 2016 met de CDA fracties uit Voorst en Rheden contacten gehad 

over de mogelijkheden van wederzijdse ondersteuning. Ook in Stedendriehoekverband heeft er 

regelmatig tussen de verschillende fractievoorzitters overleg plaatsgevonden over 

gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen. Daarbij is ook de CDA fractie in de Provinciale 

Staten betrokken. In 2017 worden deze contacten voortgezet. 

 

Gerry Ypma 
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7- Financieel verslag 2016 en begroting 2017 

De boeken van de penningmeester CDA-afd. Brummen zijn door Dick van de Sprenge en Wim 

den Dekker naar tevredenheid gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

Het totale financiële verslag treft u apart aan: Zie midden pagina van het boekje 

Op de vergadering zal het worden toegelicht. 

a. Vaststelling financieel jaarverslag 2016 

b. Verslag kascommissie jaarverslag 2016 

c. Benoeming leden kascommissie 2017 

 
8- Actieve politiek. 

8-a- Kennismaking met de nieuwe wethouder: Jolanda Pierik. 

 

De redactie heeft ons lid (en oud bestuurslid) Willem Arentsen gevraagd om een kort interview 

af te nemen met Jolanda Pierik. Onderstaand zijn relaas. 

Na een vlotte sollicitatieperiode is Jolanda Pierik op 10 maart 2017 geïnstalleerd als wethouder 

in de gemeente Brummen als opvolgster van de plotseling overleden en alom gewaardeerde 

wethouder Koos Paauw. Het gezin Pierik is met hun 3 kinderen woonachtig in Wapenveld (gem. 

Heerde). Ze zijn lid van de Evangelische Gemeente. Jolanda volgde aan de HLS (Hogere 

Landbouw School) in Dronten de studie Agrarische Bedrijfskunde. Na deze opleiding was ze 

o.m. werkzaam als intercedente bij een Uitzendbureau, een Re-Integratie-bureau, gevolgd door 

de Sociale Werkvoorziening en de Verslavingszorg.  

Leidraad is steeds bij haar geweest de inzet naar maatwerk en begeleiding van mensen. Ook bij 

de overstap naar de politiek bleek vooral haar drijfveer om mensen te begeleiden in de wirwar 

van regeltjes, wetten, bureaucratie. De middelen goed inzetten voor de kwetsbaren in de 

samenleving. Het individu sneeuwt veel te veel onder, terwijl er een geweldige zorgbehoefte is. 

Het CDA uitgangspunt dat een ieder moet meewerken aan een goede samenleving, ook op basis 

van wederkerigheid, maar dat er nog te veel mensen in de knel komen, onderschrijft ze van 
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harte. Jolanda geeft ook aan dat ze positief is ingesteld, een loyaal bindende houding heeft en 

het harmoniemodel nastreeft.  

Ze is wethouder in Heerde geweest maar na 1 ½ jaar gestopt, ondanks alom goede kritieken. 

Het kostte haar te veel moeite een goede balans te vinden tussen ambities en tempo om zaken 

te realiseren. Op de vraag of dat In Brummen wel haalbaar zal zijn, komt een verrassende 

reactie. Ze kende Koos Paauw vrij goed door het Interregionale Overleg over Kind, Jeugd en 

WMO. Zijn ambities en streven, in de vergelijkbare gemeentes Heerde en Brummen met een 

prima gemotiveerd ambtenaren-corps waren vergelijkbaar met die van haar. Een extra reden 

om naar de gemeente Brummen te gaan, omdat daar de door haar gewenste aanpak mogelijk 

is, zoals Koos Paauw die al in gang had gezet.  

Ze wil terecht haar eigen kleur aan die aanpak gaan geven. Het gericht zijn op hulpvragen van 

mensen, ze helpen keuzes te maken zodat men weer op weg kan; die integrale aanpak van 

gemeente en hulpvragers staat bij haar centraal. De 3 Decentralisatietaken van 2015 

(jeugdzorg / WMO / Participatiewet) zijn in Brummen al ondergebracht in 1 loket voor 

hulpvragers, wat in veel gemeenten nog niet het geval is. De ondersteuning die een gezin 

ontvangt is daardoor veel minder versnipperd en bespaart veel (administratieve-) rompslomp. 

In onze gemeente heeft Jolanda de zware portefeuille van Koos toebedeeld gekregen met de 

nadruk op het Sociale Domein en Financiën. Ook heeft ze 2 wijkraden om de gewenste 

contacten met de bewoners te krijgen.  

Jolanda wil zo snel mogelijk de vele facetten en ‘haarvaten’ van onze gemeente leren kennen. 

In het gesprek bleek ze al snel van veel op de hoogte te zijn, de verhoudingen goed in te 

schatten, waarbij het CDA-bestuur en vooral de CDA-fractie een grote steun en vraagbaak zijn. 

Onze nieuwe wethouder is formeel voor 1 jaar benoemd, kan in Wapenveld blijven wonen en is 

altijd aanspreekbaar voor leden en men mag haar gevraagd en ongevraagd benaderen voor 

advies of andere aspecten. Haar mailadres dat ze beschikbaar geeft:  j.pierik@brummen.nl.  

Het was een plezierig en open gesprek met een alerte, positief ingestelde en toegankelijke 

wethouder. Ze kan goed luisteren en laat een ieder in zijn waarde. 

 Brummen en vooral het CDA kunnen vertrouwen hebben in Jolanda Pierik!     

 

Willem Arentsen, 25 april 2017 

 

 

8-b- Fractievoorzitterschap. 

In het vorige informatiebulletin hebben we gemeld dat Geert Wentink de nieuwe 

fractievoorzitter is. Bij het aantreden van de fractie in 2014 was afgesproken dat Gerrit te 

Bokkel de eerste jaren het fractievoorzitterschap op zich zou nemen, en dat halverwege 2016 

Geert dat zou overnemen. Dat is dus gebeurd. Maar begin dit jaar moest Geert tot zijn spijt 

melden dat de aard en de omvang van het voorzitterschap, onder andere qua tijdsbeslag en ook 

planmatig, eigenlijk niet te combineren was met zijn reguliere werkzaamheden. Mede in overleg 

met het bestuur - en natuurlijk door en met instemming van de overige fractieleden -is toen 

Gerrit te Bokkel gevraagd om het fractievoorzitterschap weer op zich te nemen. We zijn erg blij 

dat hij de schouders er weer onder wil zetten! We gaan er van uit dat het werk van Geert geen 

belemmering vormt om het fractielidmaatschap de rest van de periode te vervullen. 

 

Jaap Ypma 

 

  

9- Aankoop door de gemeente van het  voormalige Rabo-bank pand in Eerbeek. 

“Waarom stemde de CDA fractie op 30 maart jl. voor de aankoop van het leegstaande 

Rabobankpand?” Dit is een vaak gestelde vraag, waarop we graag een antwoord geven. 

mailto:j.pierik@brummen.nl
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Daarvoor roep ik graag één van onze speerpunten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 

in herinnering: De heropening van een gemeenteloket met volledige dienstverlening in 

Eerbeek. De vorige coalitie van VVD en IPV had tegen de zin van de oppositiepartijen CDA en 

PvdA het loket gesloten vanwege bezuinigingen. Inwoners van Eerbeek, onze grootste kern, 

voelden zich duidelijk achtergesteld. Binnen een week werden meer dan 4100 handtekeningen 

verzameld tegen de sluiting. De in 2014 nieuw gevormde coalitie van CDA, PvdA en Lokaal 

Belang zorgde er voor dat in januari 2015 een Gemeentewinkel geopend werd in het Tjark 

Rikscentrum, helaas niet met de beloofde volledige dienstverlening. Inwoners moesten nog 

altijd documenten zoals paspoorten en rijbewijzen persoonlijk afhalen in Brummen. Het 

aanleggen van de voor deze documenten wettelijk vereiste beveiliging kon niet in het Tjark 

Rikscentrum gerealiseerd worden, een te kostbare en ingrijpende aanpassing in een verouderd 

gebouw. 

De beloofde volledige gemeentelijke dienstverlening kan nu zonder grote ingrepen wel 

gerealiseerd worden in het voormalige Rabobankpand, omdat de vereiste 

beveiligingsvoorzieningen er reeds aanwezig zijn. Behalve de gemeentewinkel kunnen ook het 

Team voor Elkaar en het projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’ er een plek krijgen.  Daar komt 

nog bij dat het politiebureau aan de Loubergweg opgeheven wordt en dat men dus op zoek is 

naar een nieuw onderkomen in het centrum van Eerbeek. Burgemeester Alex van Hedel is 

daarover met de politie in contact, er heeft al een bezichtiging plaatsgevonden. De politie is 

enthousiast en wil verder praten. De definitieve beslissing daarover ligt in handen van de 

Nationale Politie. Er zijn 12 werkplekken beschikbaar, voldoende om Gemeentewinkel, Team 

voor Elkaar, projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’ en Politie er onder te brengen. Als de 

politiepost doorgaat betekent het dat de hele operatie kostenneutraal voor de begroting kan 

verlopen. Een unieke kans naar de mening van onze fractie om onze verkiezingsbelofte waar te 

maken. De gemeente is er ten dienste van de inwoners en als het kan op een centrale plek in 

de samenleving. Uitslag hoofdelijke stemming: 10 voor – 7 tegen. Dat VVD en IPV tegen 

zouden stemmen was te verwachten, zij waren het immers die vanwege de bezuinigingen het 

loket in Eerbeek hadden gesloten. Nu voerden ze als belangrijkste tegenargument aan dat in de 

vastgestelde Ruimtelijke Economische Visie Centrum Eerbeek (REV) is bepaald dat de functie 

‘detailhandel’ van het Oranje Nassauplein wordt afgehaald. Alle overige functies, inclusief die 

met een daaraan ondergeschikte  functie van detailhandel zijn en blijven toegestaan zoals 

bijvoorbeeld een kapsalon, een apotheek etc. De functies wonen en zorg worden toegevoegd.  

Gemeentelijke dienstverlening zou in de ogen van de oppositiepartijen op basis van 

bovenstaande niet passen aan de Stuijvenburchstraat. Een te zwakke redenering vindt de CDA 

fractie, voor ons weegt het nakomen van verkiezingsbeloftes zwaarder en bovendien is er op 

geen enkele andere plek in Eerbeek een pand beschikbaar inclusief de wettelijk vereiste 

kostbare beveiligingsvoorzieningen. En tenslotte wil de fractie  voor de toekomst de handen vrij 

houden om flexibel in te kunnen spelen op mogelijke andere ontwikkelingen in Eerbeek. We 

hebben dan ook van harte ingestemd met het nog door wijlen Koos Paauw mede ondertekende 

collegebesluit. 

 

Gerry Ypma 

 

 

10-Verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018: tijdpad, programma en groslijst. 

 

We weten dat de verkiezingen voor de raad in 2018 voor de deur staan. We hebben nog krap 

een jaar te gaan. En er moet nog veel gebeuren. Maar er zijn lichtpuntjes. Die moeten we 

versterken en ook vermenigvuldigen. Daar zijn we druk mee bezig. 

Het bestuur is in principe verantwoordelijk voor de processen die reeds in gang zijn gezet. Op 
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de komende bestuursvergadering (20 juni) wordt gekeken naar de vorderingen die gemaakt 

zijn. 

Aan de hand van onderstaand globaal tijdpad gaat dat plaatsvinden. 

Dat is ook het moment waarop er eventueel bijgestuurd zal worden. 

 

Tijdpad. 

Het globale tijdpad voor alle activiteiten staat hieronder afgebeeld. 

Verfijningen worden de komende maanden aangebracht. 

Data Programma Kandidatenlijst Campagne Opmerkingen 

April Commissie 

instellen. 

Aanvang 

werkzaamheden 

   

Uiterlijk eind 

oktober 

Def. concept 

programma naar  

leden.(digitaal) 

   

Tot uiterlijk 

eind oktober 

zoeken 

naar/ 

melden van 

kandidaten 

voor de 

groslijst. 

 Het zoeken 

naar 

kandidaten is 

een continu -

proces. 

De groslijst 

wordt via  

benadering van 

leden door het 

bestuur 

samengesteld. 

 Er zal eventueel 

een 

vertrouwenscom. 

worden ingesteld 

die zich o.a. ook 

beraadt over het 

lijsttrekkerschap 

en de volgorde 

op de lijst. 

Uiterlijk Mei   Bestuur neemt 

actie voor 

instelling 

camp.com. 

 

 

Programma: 

Dity Zuidwijk (namens de fractie) en Jaap Ypma (namens het bestuur) nemen het voortouw bij 

het concipiëren van het programma. Zij zijn reeds begonnen. Een voorlopig plan van aanpak, 

een voorlopige opzet van de structuur van het programma en een voorlopig detail- tijdpad is 

gereed. 

Gerrit te Bokkel en Gerry Ypma zullen in ieder geval helpen schrijven. Verdere detaillering en 

invulling van namen volgt. 

Tijdens de leden vergadering wordt dat verder toegelicht. Ook zullen er leden worden gevraagd 

om te ondersteunen. Eventueel om te helpen schrijven, maar in ieder geval als klankbord. Ook 

dat zal op de ledenvergadering aan de orde komen. 

Indien er leden zijn met ideeën voor het programma, laat die zich dan melden. Doen!! 

Echt, we hebben helpende handen en creatieve ideeën nodig.!! 

 

Groslijst: 

Elk lid heeft het recht schriftelijk bij het bestuur maximaal 5 personen voor te dragen als 

kandidaten voor het lidmaatschap van de raad. De kandidaatstelling (ongeveer in februari, de 

precieze datum is nog niet bekend) is een bestuursdaad, die bij de gemeente plaats vindt. Een 
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formele, wettelijke procedure, gebonden aan regels. 

Tenminste 20 weken voor de kandidaatstelling informeert het bestuur de leden over dit recht. 

 

Conclusie: we zijn al onderweg,maar er moet nog heel veel werk worden verzet! Alle hens aan 

dek ! 

 

Jaap Ypma 

 

 

11-Namen en adressen fractie en bestuur 

 

Wethouder CDA-afdeling Brummen 

 

 

Wethouder:  Jolanda Pierik-van der Snel 

    Hullenweg 12 

    8191 LB Wapenveld 

   Telefoon: 06-42523344 

E-mail: jolanda.pierik@gmail.com 

 

 

 

Fractie CDA-afdeling Brummen 

 

 

Fractievoorzitter: Gerrit te Bokkel 

Soerense Zand Zuid 5 

6961 RA Eerbeek 

Telefoon: 0313-619488 

E-mail: info@stal.te.bokkel.nl 

 

 

Fractielid:  Geert Wentink 

    Werfakkerweg 62 

    6961 KH Eerbeek 

   Telefoon: 0313-655394 

   E-mail: geertwentink@kpnmail.nl 

 

 

Fractielid:  Gerry Ypma-Liefers 

Narcisstraat 2 

6971 AW Brummen 

Telefoon: 0575-562012 

E-mail: Gerrypma-Liefers@lijbrandt.nl 

 

 

Fr.ondersteuning: 1- Ronald Boerefijn 

Langedijk 1A 

mailto:info@stal.te.bokkel.nl
mailto:geertwentink@kpnmail.nl
mailto:Gerrypma-Liefers@lijbrandt.nl
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6964 CJ Hall 

   Telefoon: 0575-476920 

   E-Mail: ronaldboerefijn@hotmail.com 

 

 

                                      2- Jaap Westerink 

Volmolenweg 33 

6961VU, Eerbeek 

   Telefoon: 06-14261436 

   E-Mail: jaap_westerink@hotmail.com 

 

 

3- Antoon Menkveld(secretaris fractie) 

Dorpsstraat 46 

6964 AC Hall 

Telefoon: 0313-651761 

E-mail: antoonmenkveld@live.nl 

 

4- Dity Zuidwijk-van Lenthe(notulist) 

Sleutelbloem 105 

6971 MD Brummen 

Telefoon: 06-20544300 

E-mail: dzuidwijkvanlenthe@kpnmail.nl 

 

 

 

Bestuur CDA-afdeling Brummen 

 

Voorzitter:  Jaap Ypma 

    Narcisstraat 2 

    6971 AW Brummen 

   Telefoon: 0575-562012 

   E-mail: j.ypma@lijbrandt.nl 

 

 

Secretaris:  Antoon Menkveld 

    Dorpsstraat 46 

    6964 AC Hall 

   Telefoon: 0313-651761 

   E-mail: antoonmenkveld@live.nl 

 

 

Penningmeester: Cor ten Klooster 

    Veldkantweg 9 

    6961 HE Eerbeek 

   Telefoon: 0313-654594 

   E-mail: c.klooster1947@kpnmail.nl 

 

mailto:ronaldboerefijn@hotmail.com
mailto:jaap_westerink@hotmail.com
mailto:antoonmenkveld@live.nl
mailto:dzuidwijkvanlenthe@kpnmail.nl
mailto:j.ypma@lijbrandt.nl
mailto:antoonmenkveld@live.nl
mailto:c.klooster1947@kpnmail.nl
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Lid:  Ko  Kolk 

Oude Zutphenseweg 10 

6964 CG,  Hall 

Telefoon: 0313-619212 

E-mail:  jjhkolk@kpnplanet.nl 

 

 

Lid:  Siemen van Asperen 

Dwarsweg 6 

6971 JD, Brummen 

Telefoon: 0575-565319 

E-mail: si-asperen@wxs.nl 

mailto:jjhkolk@kpnplanet.nl

