
GEMEENTERAAD van BRUMMEN 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE/DE BURGEMEESTER 

 
Datum: 09-02-2022 

Steller: Fractie GroenLinks 
 
 Onderwerp: Ongeruste buurtbewoners m.b.t. Doonweg Eerbeek 

Vanuit buurtbewoners ontving GroenLinks afgelopen weekend meerdere foto's met betrekking tot de 
voormalig stortplaats aan de Doonweg. (Zie bijlage 2) Deze foto's zijn gemaakt omdat men de situatie 
als zeer heftig heeft ervaren. Men deelt deze foto's met ons omdat men zich ernstig zorgen maakt 
over de eigen veiligheid en de veiligheid voor de omgeving. 
 
De vragen die wij kregen van bewoners en die wij hierbij aan het bevoegd gezag en B&W Brummen 
stellen zijn: 

1. het water wat vanaf de berg naar beneden stroomt is ondoorzichtig wit: wat zit er in dit water? 
2. is dit water schadelijk voor de bodem en daarmee de natuur? 
3. komen er schadelijke stoffen vrij in de lucht? 
4. wat zit er in deze berg? 
5. is het wel veilig om over het pad langs de berg te lopen? 
6. heeft het bassin wel voldoende gehouden bij de behoorlijke regenval van afgelopen weekend? 
7. is het bassin wel bestand tegen klimaatverandering (nog meer en veelvuldige regenval) 
8. waarom staan er zoveel camera's? 

 
GroenLinks denkt veel antwoorden te kunnen vinden in het door Arcades uitgevoerde rapport. Het 
delen van dit rapport met GroenLinks is door de directeur van Industriewater Eerbeek toegezegd tij-
dens een gesprek tussen de directeur en Hennie Beelen en Jonathan Vondeling. 
 
De vraag die wij dan ook vanuit GroenLinks zouden willen toevoegen is: 

9. wanneer ontvangen wij het volledige rapport (met eventueel opvolgend de presentatie)? 
 
Graag ontvangen wij, gezien de grote onrust bij de buurtbewoners, spoedig de antwoorden op boven-
staande vragen. 
 

Ondertekening en naam:  
 
Fractie GroenLinks 

 
 
 
Bijlagen: 
1: Begeleidend schrijven fractie GroenLinks 
2: Foto’s Doonweg 
 
 
 
 
 



Geachte Burgemeester en College, 
 
Hierbij het verzoek om bijgaande vragen te delen met het bevoegd gezag. 
Wetende dat de Provincie het bevoegde gezag is, gaan wij ervan uit dat u deze vragen doorstuurt aan de 
Provincie. 
In de bijlage het officiële format voor het stellen van schriftelijke vragen aan B&W en de betreffende fo-
to's. 
 
Daarnaast verzoeken wij u om bij de eigenaren van de stortplaats aan de Doonweg aan te dringen op het 
zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden van de vorig jaar uitgestelde informatiebijeenkomst voor omwo-
nenden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
GroenLinks Eerbeek-Brummen 
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