
VVD  Website: brummen-eerbeek.vvd.nl 
Telefoon: (06) 51 50 74 90

PvdA  Website: brummen.pvda.nl 
Mailadres: m.vanenck@brummen.nl

CDA  Website: cdabrummen.nl 
Mailadres: d.zuidwijk@brummen.nl

GroenLinks  Website: brummen.groenlinks.nl 
Telefoon: (06) 81 42 51 11

D66   Website: brummen.D66.nl 
Mailadres r.schinkel@brummen.nl

Fractie Hofman-Kleverwal  Website: hofman-kleverwal.nl 
Telefoon: (06) 44 00 14 44

Lokaal Belang  Website: lokaalbelangbrummen.nl 
Telefoon: (06) 28 16 58 39

Democratisch Brummen  Website: facebook.com/DemocratischBrummen 
Telefoon: (06) 50 20 32 90

Doet u mee aan cursus Politiek Actief?
Dit voorjaar start de gemeente de cursus Politiek Actief. Deze gratis 
cursus biedt u de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen 
van de lokale politiek. Hiermee wil het gemeentebestuur inwoners 
enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van 
een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Of gewoon als 
maatschappelijk betrokken inwoner. Uiteraard vindt de cursus plaats 
binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen. Naar verwachting 
vinden de 5 bijeenkomsten (deels) online plaats. Interesse? Wees er dan 
snel bij. Meld u aan via het mailadres politiekactief@brummen.nl.

De cursus Politiek Actief is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar nog 
niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Er zijn ook veel inwoners 
die willen weten hoe zij meer 
invloed kunnen uitoefenen op de 
lokale besluitvorming. Ook 
daarvoor is de cursus zeer geschikt. 
Zo krijgt u antwoord op vragen 
zoals: Welke actieve rol kunt u als 
inwoner spelen? Wat is aan de 
Rijksoverheid, wat aan de gemeen-

te? Wanneer is het college van 
B&W aan zet en wat zijn de 
bevoegdheden van de gemeente-
raad? Tijdens de cursus Politiek 
Actief komen dit soort vragen aan 
bod. De cursus wordt verzorgd door 
lokale bestuurders zelf. Denk hierbij 
aan de burgemeester, de griffier en 
diverse raadsleden.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkom-
sten. Naast theoretische kennis, 

verbeteren de deelnemers ook hun 
vaardigheden, zoals debatteren, en 
krijgen ze een training over lobbyen 
bij een gemeente. Theorie wordt 
afgewisseld met praktische op-
drachten. Gastdocenten geven 
presentaties en uiteraard ontmoeten 
de deelnemers ook lokale politici en 
bestuurders om ervaringen uit de 
praktijk te horen. Het programma 
wordt binnenkort via de website 
www.brummen.nl/politiekactief 
bekendgemaakt. Geef bij aanmel-
ding uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres door. De raadsgrif-
fier neemt dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op. Enkele 
weken voorafgaand aan de start 
van de cursus is er een informele 
lunch met burgemeester Van 
Hedel. Het is bedoeld als kennis-
making én introductie op het 
cursusprogramma.

Bezoek (online) bijeenkomsten fracties 
Het gemeenteraadswerk wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door 
negentien gekozen raadsleden. De besluitvormende raadsvergadering is 
het maandelijkse hoogtepunt. Maar ook voordat er besluiten worden 
genomen kunt u uw invloed aanwenden. Bijvoorbeeld door contact op te 
nemen met raadsfracties of door een vergadering van een fractie te 
bezoeken. De Brummense raad bestaat uit acht fracties: VVD, PvdA, 
GroenLinks, CDA, D66, Fractie Hofman-Kleverwal, Lokaal Belang en 
Democratisch Brummen. 

Voorafgaande aan forum- en 
raadsvergaderingen bereiden de 
acht politieke fracties zich gedegen 
voor op de officiële raadsvergade-
ringen. Dit doen zij tijdens fractie-
vergaderingen die op maandag- of 
dinsdagavond worden gehouden. 
Dit in de week van een forum of 
besluitvormende raadsvergadering. 
Wie dat wil kan in een fractieverga-

dering zijn of haar mening kenbaar 
maken over onderwerpen die 
bijvoorbeeld op de (raads)agenda 
staan. Gelet op de coronamaatrege-
len gebeurt dit nu vooral online of 
via telefoon of mailberichten. Maar 
de fracties zijn altijd benieuwd naar 
wat er onder inwoners leeft. 
Reacties en signalen worden erg op 
prijs gesteld. 

Id-kaart met inlogfunctie (eNIK)
Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een 
inlogfunctie (eNIK) uitgegeven. Dit betekent dat burgers met hun 
identiteitskaart via de DigiD app kunnen inloggen bij de overheid, het 
onderwijs, de zorg of pensioenfonds. 

Iedereen die vanaf maandag 
4 januari, 9.00 uur (Nederlandse 
tijd) een identiteitskaart aanvraagt 
bij de gemeente, krijgt een identi-
teitskaart met inlogfunctie. Binnen 

5 werkdagen na de uitreiking van 
de identiteitskaart ontvangt u thuis 
een brief van DigiD. Daarmee kunt 
u de inlogfunctie op de identiteits-
kaart activeren. 

Wanneer vergadert de gemeenteraad dit jaar? 
Op de pagina van de gemeenteraad op onze website kunt u zien op welke 
momenten de gemeenteraad in dit nieuwe jaar 2021 bijeen komt. In het 
vergaderschema voor het gehele jaar zijn niet alleen de maandelijkse 
besluitvormende vergaderingen opgenomen, maar ook de data van forum-
bijeenkomsten en eventuele opiniërende raadsvergaderingen. Alle 
vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en u bent van harte 
welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. Overigens worden de 
vergaderingen vooralsnog online gehouden. Dit vanwege de maatregelen 
om het coronavirus terug te dringen. 

De gemeenteraad heeft zijn 
vergaderschema in september 2020 
vastgesteld. In hoofdlijnen is dit 
schema vergelijkbaar met dat van 
voorgaande jaren. Dus gebaseerd 
op één of twee (parallelle) fora, een 

opiniërende (of informerende) en 
een besluitvormende raadsvergade-
ring per maand. Ook zijn er enkele 
facultatieve vergaderdata opgeno-
men voor bijeenkomsten waarvan 
het onderwerp en opzet op een 

later moment kan worden bepaald. 
Onder andere via de gemeentelijke 
website, de gemeentelijke sociale 
mediakanalen, de wekelijkse digitale 
nieuwsbrief en de gemeentelijke 
informatiepagina’s GemeenteThuis 
wordt u tijdig geïnformeerd over de 
agenda’s van de raadsbijeenkom-
sten en of de vergadering digitaal 
wordt gehouden of (hopelijk in de 
toekomst weer) op een fysieke 
vergaderlocatie. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de griffie van de raad:  
tel. (06) 40 81 47 28 of mailadres 
griffie@brummen.nl.

Betrokken bij uw omgeving? 
Doe dan mee...

Meer weten of aanmelden? 
Kijk op www.brummen.nl/politiekactief
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wenst u een vitaal en gelukkig nieuwjaar!
Een nieuw jaar is begonnen. 2020  stond in het teken van de wereldwijde uitbraak van corona. 2021 moet het jaar worden 
van herstel, veerkracht en daadwerkelijke ontmoeting. Als gemeenteraad zijn wij trots op alle inwoners. Op de vitaliteit, het 
doorzettingsvermogen en de saamhorigheid. We  zien  dat velen het zwaar hebben gehad en de moed soms in de schoenen 
zakt, dus blijf naar elkaar omzien. Ook in 2021 staan de gemeenteraadsleden naast u! De coronamaatregelen kunnen we niet 
veranderen. Maar we willen en kunnen wel samen met iedereen blijven werken aan een mooie toekomst voor onze gemeente. 
Wilt u met ons in contact komen? Bezoek dan www.brummen.nl/gemeenteraad. 

De gemeenteraad van Brummen 

Nieuwjaarswens én –toespraak
Vanwege het coronavirus wordt er dit jaar geen 
nieuwjaarsreceptie gehouden in het gemeentehuis. 
Het elkaar persoonlijk de hand drukken en gelukkig 
nieuwjaar wensen is helaas niet mogelijk. Wel 
wenst het gemeentebestuur iedereen een gezond 
en voorspoedig 2021 toe. De burgemeester heeft 
zijn nieuwjaarstoespraak op de eerste dag van het 
nieuwe jaar gepresenteerd. Deze is te lezen op de 
gemeentelijke website www.brummen.nl. 



Inwoneraantal per 1 januari 2021
Het inwoneraantal op 1 januari 2021 is 20.880. Vergeleken met de 
stand van 1 januari vorig jaar (20.735), zijn er per saldo 145 inwoners 
bij gekomen.

Er zijn in het afgelopen jaar 166 Brummense kinderen geboren: 25 thuis 
in Brummen, 141 in een andere gemeente. Er zijn 225 Brummenaren 
overleden: 148 in Brummen, 77 in een andere gemeente. Er hebben 
zich 1116 mensen gevestigd in Brummen en er zijn er 904 vertrokken.

Bovenstaande statistieken resulteren ogenschijnlijk in 153 personen 
méér in Brummen dan vorig jaar om deze tijd (20.735). Maar er is altijd 
een afwijking mogelijk in deze telling, omdat iemand bijvoorbeeld 2x 
gevestigd kan zijn binnen 1 jaar en 1 keer vertrokken tussentijds. 
Binnenkort staat het uitgebreide overzicht van inwoneraantallen op 
onze website.

Veel animo voor hulp bij stembureau 
De oproep van burgemeester Van 
Hedel eind vorig jaar om op 17 
maart dit jaar mee te helpen op 
een stembureau was niet aan 
dovemans oren gericht. Meer dan 
100 inwoners hebben zich via het 
mailadres verkiezingen@brummen.
nl aangemeld! “Deze betrokken-
heid met de democratie doet ons 
goed,” vertelt de Brummense 
burgervader met trots. “We willen 
ondanks het coronavirus de 
verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in onze gemeente soepel 
laten verlopen. Dit kan alleen als 
we hulp krijgen om dit ook echt te 
doen.” Het lijkt er op dat met deze 
aanwas van stembureauleden, de 
bezetting op de diverse stembu-
reaus voldoende gewaarborgd kan 
worden. Nieuwe aanmeldingen zijn 
dus niet meer nodig. 

Naast de inwoners die zich nu 
nieuw hebben gemeld beschikt de 
gemeente Brummen ook over een 
grote groep ervaren stembureaule-
den. De gemeente is op dit moment 
in overleg met deze personen of zij 
maart dit jaar inzetbaar zijn. “We 
kiezen hierbij zoveel mogelijk voor 
een persoonlijke benadering. 
Immers, een deel van deze vaste 

groep mensen zijn op leeftijd, en als 
gemeente willen we kwetsbare 
personen bij deze verkiezingen 
beschermen,” licht Van Hedel toe. 

Van Hedel verwacht in de loop van 
deze maand het beeld over de 
bemensing van stembureaus 
compleet te hebben. “Dat is 
belangrijk, want vanwege het 
coronavirus is het aantal leden op 
een stembureau deze keer niet 
6 maar 8 personen. Dit vooral om 
goed toezicht te houden op de 
extra coronamaatregelen die bij een 
stembureau gelden. De verkiezin-
gen moeten veilig verlopen. Zowel 
voor de kiezer als voor de leden van 
het stembureau.” 

Meer informatie over de verkiezin-
gen is te vinden op een speciale 
pagina op de gemeentelijke website:  
www.brummen.nl/verkiezingen.

Kerstboominzameling woensdag 13 januari
Op woensdag 13 januari 2021, tussen 13.30 en 16.30 uur, kunnen 
particulieren (kinderen en volwassenen) en verenigingen hun kerstboom 
weer inleveren. We gaan voor een succesvolle en veilige inzameling, 
uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Elke ingezamelde boom levert 50 
eurocent op. De kerstboominzame-
ling is niet voor bedrijven bedoeld. 
Wilt u er zelf voor zorgen dat de 
pot/staander van de kerstboom af 
is? De kerstbomen kunt u op de 
volgende plaatsen inleveren:

Brummen:
• gemeentelijk afvaldepot Arnhem-

sestraat 
• dierenpark ’t Goor, Troelstralaan

Eerbeek:
• grasveld hoek Volmolenweg/

Poelkampstraat
• groenstrook Kindcentrum De 

Sterrenbeek aan Derickxkamp
• parkeerplaats Eerbeekse Boys aan 

de Veldkantweg 

We vragen u om grote partijen aan 
te bieden bij het gemeentelijk 
afvaldepot in Brummen of op de 
locatie bij de Eerbeekse Boys. 

Corona
Op de dag van inzameling hebben 
we zeker nog te maken met Corona. 
We vragen u dan ook om de dan 
geldende maatregelen in acht te 
nemen, zoals voldoende afstand 
houden van onze medewerkers voor 
een zo veilig mogelijke inzameling. 

Raad van State: groen licht voor zonnepark Hall
De aanleg van een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Hall gaat 
door. Die conclusie kan getrokken worden nadat  eind december  de Raad 
van State de ingediende bezwaren van omwonenden ongegrond verklaar-
de. “Een belangrijke moment,” laat wethouder Pouwel Inberg weten. 
“Dit zonnepark in Hall gaat een belangrijk deel van onze opgave invullen 
als we het hebben over de opwekking van duurzame energie”. Samen met 
andere projecten bij de Doonweg in Eerbeek en de Elzenbos in Brummen 
zetten lokale ondernemers en BrummenEnergie mooie stappen op weg 
naar groene energieopwekking. 

Met de omgevingsvergunning 
komt er ruimte voor de komst van 
een zonnepark met een opper-
vlakte van 36 hectare. Op 27 
hectare komen zonnepanelen te 
staan.  Aan het plan voor het 
zonnepark is al langere tijd door 
de initiatiefnemer gewerkt. Er is 
veel overleg geweest met ge-
meente, omwonenden en 
belangenorganisaties. Het Gelders 
Genootschap heeft meegekeken 
naar de landelijke inpassing van de 
zonnepanelen. Alle inbreng en 
zienswijzen hebben ook geleid tot 
een grondige aanpassing van het 
plan. Een belangrijke wijziging is 
dat de zonnepanelen maximaal 
1,5 meter hoog worden. Ze blijven 
dus onder ooghoogte. Rondom 
het zonneveld komen struiken en 
planten uit de streek te staan. Dit 
in combinatie met bloemrijke 
akkerranden en kruidenrijk 
grasland. Ook wordt een hekwerk 

geplaatst. In dat hek komen 
openingen zodat groot wild (denk 
aan de das) er doorheen kan.

Ambitie energieneutraliteit
De gemeenteraad heeft in 2019 
besloten af te wijken van het 
geldende bestemmingsplan om 
de aanleg van dit zonnepark 
mogelijk te maken. Op basis 
hiervan kon het college op 3 juli 
vorig jaar een omgevingsvergun-
ning verlenen. Met dit besluit en 
nu ook de rechtelijke uitspraken 
van zowel de rechtbank in 
Gelderland als de Raad van State, 
kan de initiatiefnemer verder met 
de voorbereidingen om de 
zonnepanelen te plaatsen. Het 
veld kan straks zo’n 8.000 
huishoudens in onze gemeente 
voorzien van duurzame elektrici-
teit. Een grote bijdrage dus aan 
de ambitie van de gemeente om 
in 2030 energieneutraal te zijn.

Vaccinatieprogramma van start
Woensdagmorgen zijn in Veghel de eerste coronavaccinaties toegediend bij zorgmedewerkers van verpleeg-
huizen en kleinschalige woonvormen. Ook de eerste medewerkers uit de directe COVID-zorg worden sinds 
woensdag in ziekenhuizen gevaccineerd. Het gaat daarbij om verpleegkundigen en artsen op de intensive 
care, spoedeisende hulp, de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Vanaf vrijdag 15 januari 2021 start 
ook de GGD in Noord- en Oost Gelderland met het geven van coronavaccinaties. 

De GGD begint met de vaccina-
tie van zorgmedewerkers. Zij 
krijgen hiervoor een brief van 
hun werkgever waarmee zij een 
afspraak bij de GGD kunnen 
maken. Kijk voor de vaccinatie-
locaties  op www.ggdnog.nl. In 
een later stadium vaccineren zij 
ook andere doelgroepen. 

Landelijk informatienummer
Bel 0800 - 1351 voor alle 
algemene vragen over corona 
en coronavaccinaties (zeven 
dagen per week tussen 8.00 en 
20.00 uur).

Landelijke informatiewebsite
Op www.coronavaccinatie.nl 
vindt u de meest actuele 
informatie, vragen én antwoor-
den over de coronavaccinatie.
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Ondersteuningsverklaring
Een stap in een verkiezingsproces zijn de ondersteuningsverklaringen. 
Daarmee kan een kiezer vooraf schriftelijk verklaren dat hij of zij de 
deelname van een bepaalde partij aan de verkiezing ondersteunt. De 
kiezer vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. De periode 
om zo’n ondersteuningsverklaring af te leggen is vanwege corona 
verlengd. Tot en met 1 februari is dit mogelijk. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis, maar het is verstandig vooraf 
even te bellen. De medewerkers van de gemeente zorgen dan voor een 
veilige situatie in de hal van het gemeentehuis (lees: voorkomen van te 
veel mensen tegelijk in de hal). Bel hiervoor: 0575 – 56 82 33.  
Ook belangrijk: neem uw identiteitsbewijs mee.



Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen van 9 
bomen, op diverse locaties binnen de 
gemeente Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
16 huurwoningen Krullevaar, BRUM-
MEN, sectie I, nummer 1497 (nabij 
Sperwerstraat)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een woning, Lombok-Zuid, HALL, sectie 
C, nummer 3772

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning het bouwen van 
een woning en aanleggen van een uitrit, 
HALL, sectie B, nummer 1608

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
2 onderdoorgangen bij de N345 
Zutphen-De Hoven, BRUMMEN, sectie 
C, nr. 1643 (en BRUMMEN, sectie O, nrs. 
1 en 104)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen van 
een conifeer, Eerbeekseweg 6, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van de woning, Emperweg 40, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een woning, Hallsedijk 3, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen van 
een tijdelijke aanleunwoning, Hoevesteeg 
46A, Tonden

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van de woning en plaatsing schuur en 
afdak, L.R. Beijnenlaan 13, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een schuur, Lageweg 42, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanleggen 
van een in-/uitrit, Loenenseweg 118, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen van 
een stacaravan voor tijdelijke bewoning, 
Loenenseweg 118, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een productiehal met kantoren, 
Loubergweg 21, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een bedrijfspand, Mercuriusweg 45, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen van 
een eik, Narcisstraat 43, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het constructief 
aanpassen van de woning, Nobelstraat 
47, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, het realiseren van een 
zwembad met vijver, inrit en parkeerplaat-
sen, Oudeweg 51, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een woning, Ringlaan in Eerbeek, 
kadastraal Hall C 1706

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het splitsen van 
de carport in berging en carport, 
Sperwerstraat 19, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen van 
een boomhazelaar (Corylus colurna), 
voormalige schoollocatie Sperwerstraat, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunningn, het kappen van 
een Tilia tomentosa, Stuijvenburchstraat 
34A, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vergroten van 
de bestaande uitbouw, Veldweg 21, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
een woonboerderij, Voorstondensestraat 
5, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verplaatsen 
van de uitweg, Vosstraat 25, Hall

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen van 
twee agrarische bijgebouwen en een 
garage/berging, De Voortweg 7, Tonden

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het verbinden 
van het bakhuis met de woning door 
middel van een tussenlid, Knoevenoord-
straat 67, Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen/
legaliseren van een schuur met veranda, 
Knoevenoordstraat 67, Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk ,voor 
maximaal 10 jaar, wijzigen van het 
gebruik van de woning, landhuis en 
koetshuis als recreatiewoning, Rhiende-
rensestraat 22 en 24, Hall

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het verharden 
van het terrein gelegen aan de 
Veldkantweg 10, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling 
• Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, 

voor het uitbreiden van de inrichting met 
koel- en vriescellen, Kloosterstraat 4, 
Eerbeek

• Melding besluit lozen buiten inrichtingen, 
voor kadastraal perceel gemeente Hall, 
sectie B, nummers 1613 en 1608

• Ontwerpbesluit uitgebreide omgevings-
vergunning, het brandveilig gebruiken 
van de accommodatie, Soerense Zand 
Noord 4, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevingsvergun-

ning, het bouwen van een vrijstaande 
carport, Polweg 12, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevingsvergun-
ning, het uitbreiden van de woning en 
garage, Ringlaan 28, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevingsvergun-
ning, het vergroten van de bestaande 
uitbouw, Veldweg 21, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevingsvergun-
ning, het aanleggen van een extra uitrit, 
Vosstraat 25, Hall

• Sloopmelding, het verwijderen van een 
opslagruimte en een kippenhok, 
Dorpsstraat 56, Hall

• Sloopmelding, het verwijderen van een 
plaat asbest, Gravin van Burenlaan 18, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het tijdelijk plaatsen van een 
kunstwerk, in het kader van de 
IJsselbiënnale 2021 – skylines, op de 
locatie Brummen, sectie I, nummer 135

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van de schuur, 
Doornbosch Hofstede 25, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een woning, 
Dwarsweg 3, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een woning, 
Engelenburgerlaan 18F, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van 24 woningen en 
het aanleggen van diverse uitwegen, 
Wheemekamp 1 t/m 7 en 2 t/m 12 en 
C.J. van Doornstraat 9 t/m 15 en 28 t/m 
46, Hall

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van 14 bomen, 
Hallseweg 23, Hall

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van 16 woningen met 
garage/bergingen en twee erfafscheidin-
gen, Heidepad in het plan Lombok Zuid, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van 3 grove dennen, 
Juliana van Stolberglaan 46, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een kastanjeboom, 
Kampweg 7, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het plaatsen van zonnepanelen, 
Kleine Vosstraat 10, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het plaatsen van een geluidscherm, 
Koppelenburgerweg ong., Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het plaatsen van een hekwerk, 
Koppelenburgerweg, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van 3 Amerikaanse 
eiken, Loenenseweg 140, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een eik, Louberg-

weg 7, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

ning, het plaatsen (legaliseren) van een 
terrasoverkapping, Molenaarserf 1, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het gebruiken van grond als tuin, 
Molenaarserf 35, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een es, Molenaar-
serf 35, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het realiseren van een dakkapel, 
Papiermolen 26, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het gebruiken en inrichten van het 
perceel voor een aan huis gebonden 
coachingspraktijk met paarden, 
Smeestraat 35, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van 29 essen, 
Voorstondensestraat 5, Hall

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een carport, 
Vosstraat 9, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het tijdelijk plaatsen (voor de duur 
van 14 maanden) van een woonunit, 
Vosstraat 20, Hall

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een zomereik, 
Zutphensestraat 203, Brummen

Verordeningen 
• Verordening Toeristenbelasting 2021

• Verordening Onroerende-zaakbelastin-
gen 2021

• Verordening Afvalstoffenheffing 2005
• Treasurystatuut gemeente Brummen
• Tarieventabel 2021
• Verordening rioolheffing 2009
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
• Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 

2021
• Financiële verordening gemeente 

Brummen
• Verordening BIZ Eerbeek 2021-2025

Overige besluiten van algemene strekking
• Nota reserves en voorzieningen 

gemeente Brummen

Beleidsregels 
• Bodemkwaliteitskaart voor PFAS 

gemeente Brummen

Verkeersbesluiten 
• Ontwerp verkeersbesluit uitbreiding 30 

km zone - binnen de kom Brummen en 
Arnhemsestraat te Leuvenheim

Ruimtelijke plannen:  
bestemmingsplan 
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 

“Woningbouw Sperwerstraat, 
Brummen”

Overige overheidsinformatie 
• online gecombineerd forum op 

donderdag 7 januari 2021

Raadsvergadering 21 januari 
Op donderdag 21 januari vindt de eerste maandelijkse besluitvormende 
raadsvergadering van dit jaar plaats. Aanvang 20.00 uur. Ook deze 
raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. 
Na het forum van gisteravond zijn de onderwerpen die op 21 januari 
aan bod komen bekend. Welke dit zijn leest u in het nieuwsbericht op 
onze website. 

Beleidsregel lozingen buitengebied
Het college heeft deze week de Beleidsregel lozingen buitengebied 
vastgesteld. Met de nieuwe beleidsregel is het voor inwoners en 
bedrijven duidelijk(-er) welke wijzen van afvalwaterverwerking wel of 
niet geoorloofd zijn in het buitengebied. De beleidsregel is samen met 
het Waterschap Vallei en Veluwe en drie andere gemeenten opgesteld. 
Op deze manier worden verschillen in aanpak en tegenstrijdige 
beoordelingen door gemeente en waterschap voorkomen. Om deze 
gezamenlijke aanpak nog verder te versterken wordt de beleidsregel 
ook aan andere gemeenten in het werkgebied van Waterschap Vallei en 
Veluwe aangeboden. 

Wijzigingsplan Hoevesteeg 3 in Tonden
Het college heeft deze week het wijzigingsplan voor de Hoevesteeg 3 in 
Tonden definitief vastgesteld. Tijdens de terinzagelegging zijn er geen 
zienswijzen tegen het plan ingediend.  Met dit wijzigingsplan wordt de 
agrarische bestemming omgezet in een bedrijfsbestemming, waarmee 
de initiatiefnemers een kleinschalig hoveniersbedrijf kan uitoefenen. 

Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. 
Kijk voor de volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws

8 januari 2021

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon
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