
 

 

Geachte raadsleden, 

 

Onze dank dat we de mogelijkheid krijgen om namens de Dorpsraad van Drempt in te 
mogen spreken. Mijn naam is Jeroen Bremer en ben hier samen met Annemarie Brouwer 
beiden zijn we bestuurslid van de Dorpsraad Drempt waarbij ik de rol van voorzitter vervul 
en Annemarie zitting heeft genomen in de werkgroep voor het afwegingskader.  

Medio augustus tijdens mijn vakantie kreeg ik een telefoontje van Alex de Meijer die aangaf 
dat Doesburg concreet bezig was met de energie transitie, en dit waarschijnlijk ook van 
invloed zou kunnen zijn op de inwoners van Drempt. Alex melde dat er op 10 september 
een online bijeenkomst zou worden georganiseerd om de technische haalbaarheid van de 
plannen toe te lichten. De Dorpsraad van Drempt was bij deze uitgenodigd. Aan de digitale 
bijeenkomst van 10-september hebben Annemarie, Ik en nog een bestuurslid 
deelgenomen.  

Tijdens het eerste online werkgroep overleg met een selecte groep genodigden is mede 
door ons al aangegeven om de inwoners van Drempt en buurtschap Noord Oost goed te 
informeren, het liefst middels fysieke inloop bijeenkomsten zodat mensen in de 
gelegenheid zijn om direct vragen te stellen. We hebben gevraagd of Doesburg een artikel 
in ons gemeenteblad het Contact wilde plaatsen om onze inwoners  op de hoogte te 
brengen. De reden was 2-ledig enerzijds omdat het Contact goed gelezen wordt en 
anderzijds de mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn en het lastig vinden informatie 
van internet te halen te kunnen informeren. Doesburg heeft er voor gekozen om dit niet te 
doen en een vermelding te maken bij de gemeente berichten in de Regiobode welke ook in 
Drempt verspreid wordt maar minder goed gelezen, het betreft immers een andere 
gemeente. 

Na wederom aandringen ook vanuit BNO in de werkgroep is er door de gemeente besloten 
een brief te verspreiden in Voor- en Achter Drempt alsmede het buitengebied. Op het 
verzoek hier ook direct een kaart aan toe te voegen kon geen gehoor gegeven worden want 
het moest op een A4-tje passen. Ik was in de beleving dat het een flyer zou worden maar 
op maandag 26 oktober zat er keurig een enveloppe in de bus, dus het toevoegen van een 
kaart zou mijn inziens geen probleem zijn geweest. Om de inwoners toch wat meer 
informatie te geven hebben wij als dorpsraad de kaart met mogelijke locaties van 
windmolens op onze site geplaatst, in onze ogen is dit essentiële informatie omdat mensen 
dit willen weten en zich er een beeld bij kunnen vormen, het bekende praatje/plaatje. De 
mogelijke locaties voor zonneparken zijn nog niet bekend bij ons. 

Vanuit het dorp heb ik diverse reacties gehad van mensen die totaal overvallen waren en 
geen idee hadden wat er staat te gebeuren. Met andere woorden er ontstaat onrust. 

 



 

 

 

 

De bijeenkomst vond plaats op donderdag 5 november en 3-sessies van 15-personen 
vanwege de reeds aangescherpte corona maatregelen. M.b.t. de informatieavond en het 
beperkte aantal personen heb ik van een aantal mensen te horen gekregen dat ze na 
opgave voor deze avond verplaatst waren naar de middag. I.v.m. werk konden ze er helaas 
niet bij aanwezig zijn. Hoeveel mensen niet hebben kunnen komen is ons niet bekend, maar 
dat dit een gemiste kans is lijkt me duidelijk. Tevens waren de corona maatregelen begin 
van deze week nog extra aangescherpt met het dringende advies om zo veel mogelijk thuis 
te blijven. Dat deze informatie bijeenkomst toch door is gegaan heeft me enorm verbaasd. 
Hierdoor ontstaat de indruk dat Doesburg wel erg veel haast heeft, wat weer tot meer 
onrust en vragen leidt. 

Wat wij als dorpsraad graag willen is dat mede door de corona beperkingen er meer tijd 
wordt ingeruimd om onze inwoners goed te informeren. We hebben hierover een brief 
gestuurd aan wethouder Bollen en bij Alex de Meijer dit in een mail onder de aandacht 
gebracht. Communicatie en de juiste informatie overbrengen is in deze essentieel om de 
ruis die er ontstaan is proberen weg te nemen. Wij pleiten dan ook voor een aantal 
laagdrempelige bijeenkomsten waar mensen die digitaal niet zo handig zijn ook de 
benodigde informatie tot zich kunnen nemen. Zodra de corona regels dit toelaten het liefst 
op een locatie in Drempt.  

Wij vinden dat Doesburg hierin het voortouw moet nemen. Zoals de minister al aangaf in 
een brief is het de taak van de overheid om de burgers hierin mee te nemen en te laten 
participeren in het proces. Dit om draagvlak te creëren en te voorkomen dat er onrust gaat 
ontstaat met spontane acties die niet wenselijk zijn ook niet voor ons als Dorpsraad. 

Dat dit een lastige materie is waar elke gemeente mee worstelt snappen wij, Bronckhorst 
heeft dezelfde uitdaging ook te gaan. Voor ons nu nog niet bekend hoe zij denken dit te 
gaan invullen. Hierbij gaan we er wel van uit dat er overleg is tussen beide gemeenten. U 
als raad zou dit niet meer dan wenselijk achten lijkt mij, wellicht komen er dan nog nieuwe 
en goede inzichten boven tafel en kan men elkaar versterken. 

Tot slot, Doesburg en Drempt zijn geografisch al eeuwen met elkaar verbonden, we doen 
onze boodschappen en winkelen in Doesburg, genieten van de horeca, sporten er en veel 
inwoners hebben hier nog het middelbare onderwijs gevolgd. Als ik de borden ‘Welkom in 
de Achterhoek’ als referentie gebruik weet Doesburg ook wat goed Noaberschap inhoud. 
Kortom we zijn geen gewone buren maar naaste buren en laten we elkaar de tijd, ruimte en 
wijsheid geven om dit proces zo goed mogelijk met elkaar te doorlopen. 

Bedankt voor uw aandacht. 


