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Huisartsen, zorgaanbieders in de 
thuiszorg en de geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) en de gemeenten 
Apeldoorn, Epe en Brummen hebben 
afspraken gemaakt om de samenwer-
king rondom kwetsbare thuiswonen-
de inwoners te verbeteren. Het aantal 
thuiswonende ouderen met een 
complexe zorgvraag neemt toe. Ook 
mensen met een psychische kwets-
baarheid wonen meer dan vroeger 
thuis. Om ervoor te zorgen dat 
mensen zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen, is een samenhangen-
de organisatie van zorg en welzijn 
nodig. Hiervoor wordt in 2019 een 
eenvoudig, efficiënt en veilig online 
communicatieplatform ingevoerd: 
OZOverbindzorg. 

Met OZOverbindzorg wordt het hele 
netwerk aan hulpverleners rondom 
een kwetsbare inwoner online met 
elkaar verbonden. Door deze vorm 
van communicatie zijn zorgverleners, 
welzijnswerkers en de mantelzorger 
goed op de hoogte van de situatie 
van de inwoner en de geleverde zorg. 

De inwoner houdt daarbij zelf de 
regie in handen. Hij bepaalt wie 
toegang krijgt tot zijn netwerk en 
heeft zelf inzicht in de online commu-
nicatie. De kwetsbare inwoner hoeft 
zijn verhaal niet telkens opnieuw te 
vertellen. OZOverbindzorg wordt al 
in andere delen van Nederland 
ingezet. In onze regio gaan we van 
start met de gemeenten Apeldoorn, 
Epe en de kern Eerbeek. Huisartsen, 
thuiszorg, GGZ zorgorganisaties, 
andere ondersteunende organisaties 
en mantelzorgers kunnen straks 
allemaal op dezelfde wijze met elkaar 
communiceren. Samenwerking wordt 
gemakkelijker en er is tijdige bijsturing 
op de ondersteuning van inwoners 
mogelijk. 

Start OZOverbindzorg in dorp Eerbeek

De jaarlijkse kerstboominzameling in 
de gemeente Brummen is op woens-
dag 9 januari 2019. Tussen 13.30 en 
16.30 uur kunnen particulieren 
(kinderen en volwassenen) en 
verenigingen hun kerstboom inleve-
ren. Elke ingezamelde boom levert 50 
eurocent op. 
De kerstboominzameling is niet voor 
bedrijven bedoeld.

De kerstbomen kunt u op woensdag 9 
januari 2019 op de volgende plaatsen 
inleveren:

Brummen
-  gemeentelijk afvaldepot Arnhemse-

straat
- dierenpark ’t Goor, Troelstralaan

Eerbeek
- gemeentewerf Ringlaan
-  grasveld hoek Volmolenweg/

Poelkampstraat
-  groenstrook Kindcentrum De 

Sterrenbeek aan Derickxkamp

De gemeente Brummen organiseert 
ieder jaar de kerstboominzameling. 

Daarmee willen we voorkomen dat in 
het begin van het nieuwe jaar kerstbo-
men langs de kant van de weg komen 
te liggen. Dat ziet er niet zo fraai uit. 
De inzameling komt het milieu ten 
goede, omdat de ingezamelde bomen 
worden gecomposteerd.

Een bijkomend voordeel is dat 
inwoners van de gemeente Brummen 
geen kosten hoeven te maken voor 
het verwijderen van hun kerstboom. 
Wilt u er zelf voor zorgen dat de pot 
of staander van de kerstboom af is?

Elk jaar neemt de gemeente Brum-
men, in samenwerking met de politie, 
een aantal praktische voorzorgsmaat-
regelen om de jaarwisseling veilig te 
laten verlopen. En ook u kunt een 
steentje bijdragen.

Vuurwerk
U kunt op 3 werkdagen vuurwerk 
kopen. De koopdagen in 2018 zijn 28, 
29 en 31 december. Er zijn twee 
officiële verkooppunten bij de 
bouwmarkten Hubo in Brummen en 
Eerbeek. U mag vuurwerk afsteken 
vanaf 31 december 18.00 uur tot ’s 
nachts 2.00 uur (1 januari). De politie 
kan iedereen die zich niet aan deze 
regels houdt, aanhouden. Bij eenvou-
dige vuurwerkovertredingen verwijst 
de politie jongeren door naar Bureau 
Halt. Bij ernstige overtredingen maakt 
de politie een procesverbaal op.

Carbid schieten
In de Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning is het op explosieve wijze 
verbranden van carbid verboden. 
Alleen op oudejaarsdag van 10.00 uur 
tot en met nieuwjaarsnacht 02.00 uur 
is het mogelijk om carbid te schieten. 
Het moet dan wel buiten de bebouw-
de kom gebeuren en er moet gebruik 
gemaakt worden van een melkbus of 
een vergelijkbaar voorwerp. Ook 
moet de ‘knallocatie liggen op 
minimaal 75 meter van een woning 
en 300 meter van een dierenpension/
voorziening. Politie en andere 
toezichthouders gaan nauwlettend 
toezien op een juiste wijze van carbid 
schieten en treden als dat nodig is 
handhavend op.

Melden vuurwerkoverlast 
Ervaart u overlast van vuurwerk, 
bijvoorbeeld door geluid en het afval? 
Meld het via Fixi op onze website of 
via de app en selecteer Vuurwerk 
overlast. We krijgen zo meer inzichte-
lijk op welke locaties veel overlast 

wordt ervaren. Bij meerdere meldin-
gen wil de gemeente de veroorzakers 
van de overlast aanspreken op hun 
gedrag. Aarzel niet om bij herhaalde 
overlast nog een melding te doen. Bij 
gevaar/spoed bel de politie via 112.

Huisdieren
Voor huisdieren is de Oud & Nieuw-
periode geen feest. Voor met name 
hondenbezitters is het altijd een 
hindernis om hun hond nog even 
veilig uit te laten. Het zou fijn zijn als 
in uw buurt tussen 22.00 uur en 
22.30 uur geen vuurwerk wordt 
afgestoken zodat honden nog even 
veilig uitgelaten kunnen worden.

Oud & nieuw: containers afgesloten
Op oudejaarsdag worden de contai-
ners voor PMD, glas, papier en textiel 
afgesloten vanwege het afsteken van 
vuurwerk. Plaats niets naast de 
containers om brandgevaar te 
voorkomen. Op woensdag 2 januari 
gaan de containers in de loop van de 
dag weer open.

Wij adviseren u uw container uit het 
zicht neer te zetten. Laat ook geen 
dozen, pallets of ander materiaal bij 
uw woning of winkel staan. Dit om 
brand door vuurwerk te voorkomen. 
Zorg ervoor dat vluchtwegen vrij 
blijven. Meer weten over afval? Kijk 
op www.circulus-berkel.nl. 

Opruimen vuurwerk
Vanaf woensdag 2 januari ruimen 
veegwagens het vuurwerkafval op de 
hoofdwegen op en in het centrum 
van Brummen en Eerbeek. We roepen 
inwoners ook op om zelf na de 
jaarwisseling de eigen stoep schoon 
te vegen. Dat is wel zo veilig; de 
meeste vuurwerkongelukken gebeu-
ren tijdens de eerste januaridagen, als 
kinderen en jongeren op zoek gaan 
naar niet-volledig afgestoken rotjes 
en pijlen.

Inzameling kerstbomen

“Een plezierige jaarwisseling, 
waarbij iedereen in de gemeente 
Brummen zijn steentje bijdraagt en 
veilig de straat op kan om het 
nieuwe jaar te verwelkomen.” Dat is 
de wens van burgemeester Alex van 
Hedel voor de komende jaarwisse-
ling. “Zo kunnen we 2019 goed 
beginnen en proosten op het 
prachtige jaar dat voor ons ligt.” 

Oud en nieuw moet volgens Van 
Hedel voor iedereen een feestelijke 
gebeurtenis zijn. “Dat vraagt om 
wederzijds begrip. Traditioneel gaat 
de jaarwisseling gepaard met het 
afsteken van vuurwerk onder het 
genot van alcoholische consumpties. 
Dat is nog steeds het geval, maar 
laten we hierbij wel rekening houden 
met anderen.”

Samenwerking politie, horeca en 
beveiligingsbedrijf 
Ook veiligheid in de gemeente 
Brummen vindt de burgemeester 
belangrijk: “We vinden het vervelend 
als mensen tijdens de jaarwisseling 
bang zijn om de straat op te gaan. En 
natuurlijk willen we vernielingen en 
overlast voorkomen. Daarom zetten 
we extra ogen en oren in. Dat doen 
we in de vorm van extra politie, al 
dan niet in burger. Daarnaast hebben 
we, net als voorgaande jaren, een 
beveiligingsbedrijf ingeschakeld om 
extra toezicht te houden bij onder 
andere openbare gebouwen, school-
pleinen en bushokjes. Dat werkte 
heel goed.” 

Toezicht op vuurwerk
Om de jaarwisseling in goede banen 
te leiden, is er in de aanloop naar 
oudejaarsdag en op oudejaarsavond 
politietoezicht op straat. Hierdoor is 
er extra controle op het afsteken van 
zwaar en illegaal vuurwerk. Dit wordt 
in beslag genomen en overtreders 
kunnen rekenen op een bekeuring. 
Minderjarigen verwijst de politie door 
naar bureau Halt voor een alternatie-
ve straf. De schade wordt verhaald 
op de daders of hun ouders. Dat 
geldt ook voor andere vernielingen. 
Gedupeerden moeten dan wel 
aangifte doen. Overigens mag 
(legaal) vuurwerk afgestoken worden 
van 31 december 18.00 uur tot 1 
januari 02.00 uur. De politie ziet ook 

toe op het stoken van vuren op de 
openbare weg. Dat mag in een 
vuurkorf, vuurschaal of vuurton. Zorg 
dat u bij het stoken op de openbare 
weg of stoep zand onder de vuurkorf, 
vuurschaal of vuurton legt om schade 
aan het wegdek te voorkomen. Zorg 
er verder voor dat er altijd bluswater 
en zand dicht in de buurt staat en 
gooi geen vuurwerk in het vuur. 

Ruim baan voor hulpverleners
Helaas is er in het verleden sprake 
geweest van incidenten met geweld 
tegen politie, brandweer en andere 
hulpverleners tijdens de jaarwisseling. 
Van Hedel: “Agressie en geweld 
tegen hulpverleners is onaanvaard-
baar. Ik raad iedereen aan om politie, 
brandweer en ambulancepersoneel 
vrij baan te geven om hun werk te 
doen!” 

Naast het veilig afsteken van vuur-
werk en maatregelen om schade te 
voorkomen, kan iedereen zelf een 
belangrijke bijdrage leveren aan een 
veilig nieuwjaarsfeest. Bijvoorbeeld 
door elkaar aan te spreken op 
ongewenst gedrag en direct de politie 
te waarschuwen bij vernieling of 
geweld. 
Bij spoed via 112, anders via 0900-
8844. Tot slot nog de belangrijkste 
wens van Van Hedel voor alle 
inwoners van de gemeente Brummen: 
“Een plezierige jaarwisseling en een 
heel gelukkig en gezond 2019!”

“Veilig en plezierig het nieuwe jaar in”

Vuurwerk en containers tijdens jaarwisseling

Openingstijden Oud en Nieuw
Het gemeentehuis in Brummen en 
Servicepunt in Eerbeek zijn op 31 
december (oudejaarsdag) en 
Nieuwjaarsdag (1 januari) dicht. 
Houd er rekening mee dat u op tijd 
uw reisdocument, rijbewijs of andere 
producten aanvraagt. Woensdag 2 
januari zijn we op beide locaties 
vanaf 10 uur weer open.

Aangifte overlijden en/of geboorte
Op maandag 31 december is het bureau van de burgerlijke stand geopend. Dit 
uitsluitend voor aangifte van geboorte en/of overlijden. U hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken. U kunt hiervoor terecht in het Servicepunt aan de Stuijven-
burchstraat 66 in Eerbeek van 9 tot 10 uur. 

Vanwege de feestdagen verschijnt het Brummens/Eer-

beeks weekblad niet op 4 januari. Daarmee komen onze 

pagina’s GemeenteThuis op deze datum ook te vervallen. 

GemeenteThuis verschijnt weer op 11 januari 2019.
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Gezond naar 2019 
Bij de jaarwisseling hoort voor veel mensen champagne. Maar hoe doe je 
dat met de kinderen als ze nog geen 18 zijn? Zorg voor een feestelijk 
drankje zónder alcohol. Want ook tijdens de feestdagen geldt NIX18. Die 
regel stel je als ouder niet voor niets. Alcohol is slecht voor de hersenontwik-
keling van je kind. En duidelijk zijn werkt het best. Geef dus ook mee als je 
kind een feestje heeft buiten 
de deur: geen alcohol. Kijk 
voor meer informatie op 
www.nix18.nl. 
Op naar een gezond 2019!

Over enkele dagen begint er weer een 
nieuw jaar en pakken de negentien 
gekozen gemeenteraadsleden weer 
met veel enthousiasme het gemeen-
teraadswerk op. De besluitvormende 
raadsvergadering is daarbij het 
maandelijkse hoogtepunt, maar ook 
de raadsfora zijn belangrijke verga-
dermomenten. Op een speciale 
pagina van de gemeenteraad op de 
website www.brummen.nl kunt u zien 
op welke momenten de gemeenteraad 
van Brummen in het nieuwe jaar 
bijeenkomt. Alle vergaderingen van 
de raad zijn in principe openbaar en u 
bent van harte welkom om deze 
bijeenkomsten bij te wonen.

Het vergaderschema van de gemeen-
teraad is op hoofdlijnen vergelijkbaar 
met dat van voorgaande jaren. Dus 
gebaseerd op twee (parallelle) fora, 
één opiniërende (of informerende) en 
één besluitvormende raadsvergadering 
per maand. Duidelijk is in 2019 de 
donderdagavond weer hét vergader-
moment is van de Brummense 
gemeenteraad. Onder andere via de 
gemeentelijke website, de wekelijkse 
digitale nieuwsbrief en deze Gemeen-
teThuispagina wordt u tijdig geïnfor-

meerd over de agenda’s van de 
raadsbijeenkomsten en de  
vergaderlocatie. 

Meepraten bij fora
De maandelijkse forumbijeenkomsten 
zijn het moment voor inwoners om hun 
mening te geven of een vraag aan de 
gemeenteraad te stellen. Hierbij kan 
het gaan om een onderwerp dat op de 
agenda van een forum staat, maar het 
mag ook over een kwestie gaan dat 
niet staat geagendeerd. Ook is een vast 
onderdeel van het forum dat het 
college actuele informatie verstrekt 
over actuele ontwikkelingen. Maar er is 
vervolgens ook ruimte voor inwoners 
om een onderwerp aan de orde te 
stellen dat niet op de agenda staat. 

Welkom bij fracties
Ook buiten de raadsvergadering om 
kunt u uw invloed aanwenden. 
Bijvoorbeeld door contact op te nemen 
met raadsfracties of door een vergade-
ring van een fractie te bezoeken. Na de 
verkiezingen van maart 2018 bestaat 
de Brummense raad uit zeven fracties: 
VVD, Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, 
CDA, D66 en Democratisch Brummen. 
Voorafgaande aan forum- en raadsver-

gaderingen bereiden de zeven politieke 
fracties zich gedegen voor op de 
officiële raadsvergaderingen. Dit doen 
zij tijdens fractievergaderingen die op 
maandag- of dinsdagavond (in de week 
van een forum of besluitvormende 
raadsvergadering) worden gehouden. 
Wie dat wil kan ook in een fractieverga-
dering zijn of haar mening kenbaar 
maken over onderwerpen die bijvoor-
beeld op de (raads)agenda staan. 

Hieronder staan de contactgegevens 
van de zeven fracties in de Brummen-
se raad, zodat u contact met hen kunt 
opnemen als u vragen heeft of een 
fractievergadering wilt bezoeken. 
-  VVD: www.vvdbrummen-eerbeek.nl, 

tel. (06) 50 50 58 72 
-  PvdA: www.brummen.pvda.nl, 

tel. (0313) 79 59 00
-  CDA: www.cdabrummen.nl,  

tel. (06) 53 70 38 16
-  Lokaal Belang:  

www.lokaalbelangbrummen.nl,  
tel. (06) 28 16 58 39

-  GroenLinks:  
www.brummen.groenlinks.nl,  
tel. (06) 52 47 00 25

-  Democratisch Brummen:  
www.democratischbrummen.nl,  
tel. (06) 50 20 32 90

-  D66: www.brummen.D66.nl,  
tel. (06)  47 54 45 11

Meer weten?
Meer informatie over het werk en de 
vergaderingen van de gemeenteraad 
vindt u op de speciale pagina over de 
gemeenteraad op de website www.
brummen.nl. Uiteraard kunt u ook uw 
vraag stellen aan de griffie van de 
gemeenteraad. Dit kan via mailadres 
griffie@brummen.nl of het centrale 
telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Gemeenteraad maakt zich op voor nieuw vergaderjaar

Samen met zeven buurgemeenten wil 
de gemeente Brummen innovatieve 
projecten in de jeugdhulp stimuleren. 
“Professionals die een goed en 
concreet idee hebben hoe zij de zorg 
voor jongeren kunnen verbeteren, 
kunnen bij de zorgregio een plan 
indienen. Ik nodig ze van harte uit dat 
te doen. Dit kan tot 15 februari”, aldus 
jeugdwethouder Jolanda Pierik.

De Zorgregio Midden IJssel/Oost-Velu-
we (waartoe ook de gemeente Brum-
men behoort) is op zoek naar kansrijke 
initiatieven en ideeën voor innovatie en 
vernieuwing in de jeugdhulp. De regio 
richt zich daarbij vooral op zorgaanbie-
ders, woningstichtingen en welzijns- en 
onderwijsinstellingen. “Als we het als 
regio hebben over het verbeteren van 
de jeugdhulp, dan bedoelen we ook het 
verminderen van de instroom van 
jeugdigen”, legt Pierik uit. “Steeds meer 
jongeren maken gebruik van jeugdhulp 
waardoor de kosten steeds meer stijgen. 
De vraag is of deze jongeren niet op 
een heel andere manier beter geholpen 
kunnen worden”.  

Zorg voor de Jeugd
Het initiatief vloeit voort uit de extra 
middelen die het Ministerie beschikbaar 
heeft gesteld aan regio’s om het 
actieplan van het Ministerie (Zorg voor 

de Jeugd) ook handen en voeten te 
geven. “Met deze extra middelen willen 
we in onze regio de huidige werkwijzen 
versterken en ruimte creëren voor het 
ontwikkelen van innovatieve, creatieve 
plannen die afwijken van het bestaan-
de. Als regio hebben we dit najaar een 
actieplan vastgesteld, die te lezen is op 
onze website. Het is nu aan professio-
nals in onze regio om hun plannen naar 
voren te brengen”.

Projectvoorstel
Aan welke voorwaarden een project-
voorstel moet voldoen en op welke 
wijze een voorstel ingediend moet 
worden is te lezen op een bericht op 
onze website. Ook is er veel informatie 
te vinden op de website van de 
zorgregio (www.zorgregiomijov.nl). 
Daar is bijvoorbeeld het format voor 
een projectvoorstel te downloaden. Het 
voorstel moet voor 15 februari 2019 
zijn ingeleverd via mailadres  
info@zorgregiomijov.nl. 
De ingediende projectvoorstellen 
worden beoordeeld door een beoorde-
lingscommissie waarin vertegenwoordi-
gers zitten vanuit de VNG, de acht 
gemeente, de zorgaanbieders en de 
ervaringsdeskundigen. Begin maart 
wordt bekend gemaakt hoe de beoor-
delingscommissie de plannen heeft 
beoordeeld. 

Zoektocht naar vernieuwende projecten jeugdhulp

Raadsforum op donderdag 10 januari 
De komende tijd controleert de 
gemeente extra op de naleving van de 
regels voor parkeren, hondenpoep en 
vuurwerk. Er worden extra medewer-
kers van team Handhaving ingezet. 
Met een complimentje wanneer u zich 
aan de regels houdt en waar nodig een 
boete wanneer iemand de regels 
overtreedt. 

Wetten en regels zijn er niet voor niets. 
Daarom heeft de gemeente Brummen 
een integraal handhavingsbeleid en de 
algemeen plaatselijke verordening 
(APV). Daarin staan de gemeentelijke 
spelregels om onze directe leefomge-
ving voor iedereen prettig te houden. 

Parkeren
In de komende weken zal er extra 
toezicht gehouden worden op parke-
ren. Dat doen we om gevaarlijke 
situaties door foutparkeren tegen te 
gaan. Daar waar sprake is van een 
overtreding van het parkeerverbod, 
wordt een bekeuring uitgeschreven. 
Het naleven van de parkeerafspraken 
zorgt voor een betere verkeersveilig-
heid voor alle weggebruikers. 

Hondenpoep
Voor veel mensen is hun huisdier 
belangrijk. Maar terwijl de ene persoon 
plezier beleeft aan een dier, veroorzaakt 
het voor een ander soms overlast. In de 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV) staan regels over honden. Heeft 
u bijvoorbeeld een hond, dan moet u 
deze binnen de bebouwde kom 
aangelijnd uitlaten. En u moet ervoor 
zorgen dat de hondenuitwerpselen 
geen overlast veroorzaken voor andere 
mensen. Iedereen die zijn hond uitlaat 
is verantwoordelijk voor het opruimen 
van hondenpoep. Dus neem een 
schepje of een zakje mee om de poep 
op te ruimen.
Voor katten zijn geen specifieke regels. 
Toch hebben mensen soms last van een 
kat in de buurt. Ons belangrijkste 
advies: maak het onderling bespreek-
baar en probeer het samen te regelen.
De BOA controleert de komende tijd of 

de hondenbezitter zich aan de spelre-
gels houdt. Als hondenbezitter kunt u 
op ieder moment van de dag aange-
sproken worden op uw positieve of 
negatieve gedrag. Een boete kan 
variëren tussen de € 90 en € 150  
(excl. administratiekosten).

Vuurwerk
Met de feestdagen in het vooruitzicht, 
controleren we de komende periode 
extra op het afsteken van illegaal en 
zwaar vuurwerk. Dit wordt in beslag 
genomen en overtreders kunnen 
rekenen op een bekeuring. Politie en 
andere toezichthouders gaan nauwlet-
tend toezien op een juiste manier van 
carbid schieten en treden als dat nodig 
is handhavend op. 
Bij herhaaldelijke overlast bezoeken 
handhavers de locatie en spreken ze 
eventuele overlastveroorzakers aan. 
Dat werkt hopelijk preventief om 
overlast in de toekomst zoveel mogelijk 
te beperken. U kunt vuurwerkoverlast 
zelf melden via Fixi via onze website of 
de app. Aarzel niet om bij herhaalde 
overlast nog een melding te doen. Bij 
gevaar/spoed bel de politie via 112.

Extra toezicht op parkeren, hondenpoep en vuurwerk

Donderdagavond 10 januari bent u van 
harte welkom in het gemeentehuis in 
Brummen om het gemeenteraadsforum 
bij te wonen. Omdat het aantal 
onderwerpen beperkt is, worden de 
gebruikelijke twee raadsfora deze keer 
gecombineerd. Het forum start om 
20.00 uur. De agenda met de achterlig-
gende stukken kunt u vinden op onze 
website www.brummen.nl. Ook kunt u 
een gratis exemplaar afhalen bij de 
receptie in het gemeentehuis, het 
Servicepunt in Eerbeek of het over-
heidsinformatiepunt in de bibliotheek 
in Eerbeek en Brummen. 

Het gecombineerde raadsforum 
Ruimte/Bestuur/Samenleving/Financiën 
begint met enkele vaste agendapunten. 
Denk hierbij aan de mogelijkheid van 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda staat, 
de informatieverstrekking door de 
portefeuillehouders en de algemene 
vragenronde. Ook staat de lijst van 
ingekomen en te verzenden stukken op 
de agenda. 

Het forum buigt zich op 10 januari over 
drie raadsvoorstellen. Zo vraagt het 
college de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen af te 
geven. Dit met het doel om voor een 
periode van 25 jaar een zonnepark bij de 
Elzenbos in Brummen te realiseren in 
afwijking van het geldende bestem-
mingsplan. Daarnaast wordt het voorstel 
besproken waarin de raad wordt 
gevraagd in te stemmen met de 
mededeling van het college dat het 
maatregelen heeft genomen om zoveel 
mogelijk tekorten op het beschikbare 
budget voor het uitbetalen van uitkerin-
gen op grond van de participatiewet, 
tegen te gaan. Deze maatregelen (en 
instemming daarmee door de raad) 
vormen één van de voorwaarden om 
een beroep te kunnen doen op extra 
beschikbare middelen bij het rijk (de 
zogenoemde vangnetregeling Participa-
tiewet). Het derde voorstel dat op de 
agenda van het januariforum staat is de 
verordening die is gericht op de kwaliteit 
van de vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van het omgevingsrecht. 
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Raad besloot
Vorige week donderdag vond de laatste besluitvormende raadsvergadering 
van dit jaar plaats. De gemeenteraad stelde een wegsleepverordening vast, 
stemde in met een statutenwijziging van de stichting Archipel en de 
uitgangspunten voor de grondexploitaties en Meerjaren Prognose Gron-
dexploitaties (MPG 2019). Maar ook werd de tarieventabel 2019 vastge-
steld en een gewijzigde Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook aan bod 
kwamen onder andere het investeringsbudget voor de lokale uitvoering 
van de Wsw, de benoeming van een lid van de rekenkamercommissie en 
het voornemen van het college om tijdelijk deel te nemen aan het bestuur 
van stichting Sportkompas. De besluitenlijst en een uitgebreid verslag van 
deze raadsvergadering leest u op onze website.

Team voor Elkaar 
Ook in het nieuwe jaar staat Team Voor Elkaar voor u klaar als het gaat om 
zorg en welzijn, jeugd, werk en inkomen. Vanaf woensdag 2 januari kunt u 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bellen met Team voor Elkaar via 
telefoonnummer (0575)568 568. Of langskomen op een van de inloop-
spreekuren: maandag en woensdag tussen 9 en 12 bij Plein Vijf in Brum-
men en dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur bij het Servicepunt 

aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.

Nieuwjaarsreceptie
Volgende week woensdag 2 januari 2019 vindt de gemeentelijke nieuw-
jaarsreceptie plaats. Alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven 
in onze gemeente zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de centrale hal 
van het gemeentehuis. Thema van de avond is sport en bewegen. Kom dus 
gerust in een passende sporttenue! Om 20.00 uur houdt burgemeester Van 
Hedel zijn nieuwjaarsrede. 

Kort nieuws

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Sloopmelding, voor het verwijderen 

van asbestmateriaal van een woning 
op de locatie Buurtweg 37 in 
Brummen (19-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbestmateriaal van een woning 
op de locatie Buurtweg 41 in 
Brummen (19-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen, 
Kampweg 79 in Brummen (19-12-
2018)

• Sloopmelding, voor het slopen en 
asbesthoudende materialen verwijde-
ren op de locatie Loenenseweg 136 
in Eerbeek (19-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Rozenstraat 28 in Eerbeek. 
(19-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Vinkenstraat 24 te Brummen 
(19-12-2018)

• Sloopmelding, voor Verwijderen 
asbesthoudende golfplaten op de 
varkensstal, Voorstondensestraat 14 
te Hall (19-12-2018)

• Geweigerde reguliere omgevingsver-
gunning, om af te wijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van 
de vestiging van een eetcafé in het 
pand Tuinstraat 2G in Brummen 
(19-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

bouwen van 2 overkappingen, 
Coldenhovenseweg 99 in Eerbeek 
(19-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
herbouwen van een timmerwerk-
plaats, Dwarsweg 8 in Brummen 
(19-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van de woning, Gelders 
Hoofd 2 in Empe (19-12-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een jongveestal, 
Hoevesteeg 2 in Tonden (19-12-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 33 bomen (13 berken, 8 
eiken, 11 dennen en 1 beuk), 
plangebied Lombok Zuid in Eerbeek 
(19-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van een schuilstal/
hooiopslag, kadastraal bekend: 
Brummen, sectie H, nummer 2003 
(19-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het gebruiken van het 
pand Kerkpad 15 in Eerbeek als 
stalling van auto’s/oldtimers (19-12-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Kieps 3 in 

Eerbeek (19-12-2018)
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het aanpassen van de 
gevel en het realiseren van een 
nieuwe uitweg op de locatie Koller-
gang 14 in Eerbeek (19-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
ooievaarsnestpaal aan de Langedijk 
te Hall, kadastral bekend: Brummen, 
sectie L, nummer 99 (19-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
bijgebouw op de locatie Lendeweg 
14 in Hall (19-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor een constructieve 
wijziging van de woning op de 
locatie W. de Merodestraat 7 in 
Eerbeek (19-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
dak op de bestaande garage op de 
locatie Pinksterbloem 24 in Brummen 
(19-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
uitrit aan de andere hoek van het 
perceel Zutphensestraat 382 in 
Brummen (19-12-2018)

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld wijzigingsplan “Rhiende-

rensestraat 9 Brummen” (18-12-2018)
• Ontwerpbestemmingsplan “Paraplu-

bestemmingsplan Archeologie” 
(18-12-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Bij meerderheid heeft de gemeente-
raad besloten het college op te roepen 
om niet (tijdelijk) plaats te nemen in 
het bestuur van de Stichting Sport-
kompas. Het college vroeg de raad 
namelijk om wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken over het voorgeno-
men besluit om de wethouders 
Steinweg, Van Ooijen en Pierik voor 
een periode van maximaal een half 
jaar het bestuur te laten vormen. 
VVD, D66, GroenLinks en Democra-
tisch Brummen waren het niet eens 
met dit voornemen, mede omdat er 
dan een ongewenste ‘dubbele 
petten’-situatie ontstaat. Namens het 
college liet sportwethouder Wartena 
weten dat het college aan de oproep 
gehoor geeft.

Aanleiding is de recente aankondiging 
van de bestuursleden van Stichting 
Sportkompas om op 1 januari 2019 af 
te willen treden. Normaal gesproken 
moet een stichtingsbestuur dan zelf 
voorzien in ontstane vacatures. 
Vanwege het maatschappelijke belang 
voor de instandhouding van Stichting 
Sportkompas en een goede voortzet-
ting van alle werkzaamheden die onder 
de verantwoordelijkheid van deze 
stichting worden uitgevoerd, maakte 
het college het voornemen bekend om 
voortvarend tot een tijdelijk bestuur te 
komen. Daarmee kan de stichting 
blijven bestaan en komt de bedrijfsvoe-
ring bij Stichting Sportkompas niet in 
gevaar. Door deze tijdelijke oplossing 
ontstaat er in de ogen van het college 
rust waarbij er op een zorgvuldige 
manier gewerkt kan worden aan een 
goede basis voor een nieuw bestuur. 

Gesprek
In het door de VVD ingediende en door 
GroenLinks, D66 en Democratisch 
Brummen gesteunde amendement 

wordt opgeroepen om het gesprek met 
het stichtingsbestuur aan te gaan om te 
komen tot een andere oplossing. Na 
aandringen uit de raad liet Wartena 
namens het college weten dat het 
voornemen om als gemeente tijdelijk 
zitting te nemen in het stichtingsbe-
stuur geheel van tafel is. Het college 
gaat wel indringend in gesprek met het 
bestuur van stichting Sportkompas om 
te kijken welke oplossingen welmoge-
lijk zijn. De Stichting Sportkompas is 
sinds begin dit jaar verantwoordelijk 
voor het beheer van drie sportaccom-
modaties in de gemeente Brummen 
(De Bhoele, Rhienderoord en gymzaal 
Lorentzstraat) en het stimuleren van 
sport, beweging en gezondheid. 

College neemt geen zitting in bestuur Sportkompas

Iets gevonden of 
verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te 
registreren of te zoeken

Nederland start het nieuwe jaar met 
IkPas. De succesvolle campagne waarmee 
afgelopen jaren deelnemers in de 
vastentijd hun alcoholgebruik op pauze 
zetten, start in 2019 met een 30-dagen 
campagne op 1 januari. Tijdelijk je 
alcoholgebruik op pauze zetten zorgt 
ervoor dat je zicht houdt op de functie 
van alcohol in je leven en zorgt ervoor dat 
veel deelnemers zich ook op langere 
termijn beter voelen en minder alcohol 
drinken. Iedereen die mee wil doen, kan 
zich aanmelden via ikpas.nl/inschrijven.

Wat levert IkPas op?
De deelnemers van IkPas merken 
verschillende positieve effecten van het 
op pauze zetten van hun alcoholge-
bruik. Het bespaart geld, je krijgt een 
betere huid maar belangrijker is het 
positieve effect op hoe mensen zich 
voelen. Niet alleen tijdens de campagne: 
meer dan de helft van de deelnemers 
voelde zich ook na zes maanden 
lichamelijk én mentaal fitter. Bovendien 
sliep bijna 45% structureel beter. “We 
slapen eindelijk weer samen, omdat het 
snurken beduidend minder is”, liet een 
blije deelnemer weten. Uitgebreide 
informatie over alle resultaten in 2018 
vindt u op IkPas.nl.

IkPas: Zet je alcoholgebruik op pauze 

Met ingang van het nieuwe jaar is de 
gemeente verantwoordelijk voor alle 
taken op het gebied van sociale 
werkvoorziening die Delta tot dusver 
voor ons uitvoerde. Deze taken krijgen 
nu een plek in het pand aan de 
Kollergang 14 in Eerbeek, waar ook 
activiteiten op het gebied van arbeids-
matige dagbesteding en de participatie-
wet plaatsvinden. Een plek waar we 
mensen die tijdelijk niet bij een 
reguliere werkgever aan de slag 
kunnen, werkfit maken om (weer) mee 
te doen in onze samenleving. Of als dit 
niet haalbaar is, een beschutte werk-
plek te bieden. De gemeente is na een 

intensieve voorbereidingsperiode klaar 
om vanaf 2 januari deze taak met 
vertrouwen uit te voeren. Dit onder de 
passende naam ‘WerkFit Brummen’. 
Om deze positieve en ambitieuze plek 
goed herkenbaar te maken is het pand 
voorzien van een krachtig beeldmerk. 

Werkfit Brummen: herkenbaar klaar voor 2019


