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Inzameling kerstbomen
De jaarlijkse kerstboominzameling 
op woensdag 9 januari heeft 2078 
kerstbomen opgeleverd. Aanzienlijk 
minder bomen dan het jaar ervoor, 
maar nog steeds veel. Veel 
kinderen waren druk in de weer om 
kerstbomen van straat te halen. 
Met skelters, fietsen en lopend 
werden de bomen verzameld om 
een leuk zakcentje te verdienen. 
Elke boom leverde 50 cent op. Er werden weer grote hoeveelheden bomen 
tegelijk gebracht. Aan de Ringlaan in Eerbeek werd een grote partij van maar 
liefst 440 bomen gebracht.  Een hele prestatie. Alle inzamelaars, bedankt!

Begin deze week heeft wethouder 
Jolanda Pierik WerkFit Brummen aan 
de Kollergang 14 in Eerbeek officieel 
geopend. “WerkFit Brummen is een 
nieuwe en inspirerende plek waar 
mensen die tijdelijk niet bij een 
reguliere werkgever aan de slag kunnen 
(weer) werkfit worden gemaakt”, liet 
de wethouder weten. Ze opende het 
gebouw symbolisch door een banier te 
onthullen met het beeldmerk van 
WerkFit Brummen. Ze kreeg hierbij 
hulp van Rob Houthooft, directeur van 
Larcom en Anneloes, één van de 
Wsw-medewerkers bij WerkFit 
Brummen.

De gemeente Brummen maakt vanaf dit 
nieuwe jaar werk van een slagvaardige 
en samenhangende uitvoering van alle 
taken op het gebied van participatie, 
sociale werkvoorziening en arbeidsmati-
ge dagbesteding. “In 2018 hebben we 
belangrijke besluiten genomen en laten 
zien dat we ons als gemeente ècht 
verantwoordelijk voelen voor onze 
inwoners, ook voor hen die wat extra 
ondersteuning nodig hebben”, liet 
wethouder Pierik maandagmiddag 
weten. Zij prees hierbij de inzet van 
velen die ervoor hebben gezorgd dat de 
gemeente per 1 januari klaar is voor 
deze belangrijke taak.

“Het doel van WerkFit Brummen is dat 
de medewerkers, nadat zij weer werkfit 

zijn, bij reguliere werkgevers gaan 
werken en zo min mogelijk afhankelijk 
zijn van een uitkering.” Ook zijn er bij 
WerkFit Brummen beschutte werkplek-
ken voor mensen met een Wsw-indicatie 
die (tijdelijk) niet bij reguliere werkgevers 
kunnen werken. “Het doet mij goed om 
te constateren dat de betrokken 
medewerkers erg tevreden zijn dat ze nu 
in hun eigen gemeente binnen WerkFit 
Brummen aan de slag kunnen,” aldus 
Pierik. Brummen maakt binnen WerkFit 
Brummen gebruik van de kennis van 
Larcom. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
het werkfit maken van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt door het 
aanbieden van werk en leren.

Afgestemde zorg
De gemeente wil dat meer inwoners met 
een uitkering op basis van de Participa-
tiewet (deels) in hun eigen inkomen 
kunnen voorzien. “We streven ernaar 

dat minder dan 200 inwoners gebruik 
hoeven te maken van deze vangnet-
voorziening. Dat zijn nu gemiddeld nog 
350 inwoners. Jaarlijks komen er 
ongeveer 100 nieuwe uitkeringen bij. 
Met WerkFit Brummen doen we er alles 
aan om deze inwoners zo goed mogelijk 
te helpen talenten te benutten en 
daarmee (gedeeltelijk) zelf in hun 
inkomen te voorzien,” aldus de 
wethouder. Een andere belangrijke reden 
voor WerkFit Brummen is dat de 
gemeente de zorg voor haar inwoners 
lokaal en dicht bij de inwoners organi-
seert. Dit volgens het principe van 1 
gezin/1 plan/1 regisseur. Pierik hierover: 
“Mensen hoeven minder vaak hun 
verhaal opnieuw te vertellen en de 
persoon of gezin krijgt beter op elkaar 
afgestemde zorg vanuit ons Team voor 
Elkaar.” 

Kansen bieden
Graag komen wij in contact met andere 
bedrijven in de regio die inwoners uit 
onze gemeente een kans op de arbeids-
markt willen en kunnen bieden. De 
accountmanagers van WerkFit Brummen 
komen graag bij hen langs voor een 
kennismakingsgesprek. Neem dus gerust 
contact op met Bas Willemse (bereikbaar 
via tel. 06-82137126 en mailadres b.
willemse@brummen.nl) of Judith Curré 
(tel. 06-82136977 en j.curre@brummen.
nl). In februari wordt speciaal voor 
relaties en werkgevers nog een bijeen-
komst georganiseerd om kennis te 
komen maken met WerkFit Brummen.

WerkFit Brummen officieel en feestelijk van start

Ook in dit nieuwe jaar kunnen 
mantelzorgers in onze gemeente 
rekenen op ondersteuning via het 
Knooppunt Mantelzorg. De uitvoe-
ring hiervan ligt bij Stichting Welzijn 
Brummen. Inwoners die nog niet 

bekend zijn met deze vorm van 
mantelzorgondersteuning kunnen 
een mail sturen naar mantelzorg@
welzijnbrummen.nl of bellen naar 
0575-561 988. Gisteren zijn ook de 
maandelijkse gespreksgroepen weer 
gestart en op woensdagmiddag 15 
maart is er een bijzondere gratis bij 
te wonen activiteit voor mantelzor-
gers onder de passende titel ‘Thee & 
Taart’.  

Het gemeentebestuur vindt het 
belangrijk om kwalitatief goede 
mantelzorgondersteuning aan 
inwoners te blijven bieden. Daarnaast 
kunnen inwoners ook in 2019 
gebruik blijven maken van het 
Knooppunt Mantelzorg. Over de 
uitvoering zijn goede afspraken met 
SWB gemaakt; een organisatie die 
specifiek binnen de grenzen van onze 
gemeente actief is en deze taken en 

werkzaamheden goed oppakken in 
samenhang met andere activiteiten. 
De rol van coördinator is in handen 
van SWB-medewerkster Ellen 
Lammersen. Op dit moment wordt 
nog een mantelzorgcoach geworven. 
Deze wordt verantwoordelijk voor 
het directe contact met de mantelzor-
gers. Tijdelijk neemt Lammersen deze 
taak waar.  

Gespreksgroepen
De maandelijkse gespreksgroepen 
vinden plaats op de tweede donder-
dag van de maand van 13.30 tot 
14.30 uur in het Tjark Rikscentrum in 
Eerbeek. In Brummen wordt vanaf 14 
januari iedere tweede maandag van 
de maand van 13.30 tot 14.30 uur de 
gespreksgroep gehouden in Plein Vijf. 
De gespreksgroep is gratis te bezoe-
ken en vooraf opgeven is niet nodig. 
Tot het moment dat de mantelzorg-

Ook in 2019: mantelzorgondersteuning

Burgemeester huldigt drie lokale topsporters

Eén van de hoogtepunten van de 
nieuwjaarsreceptie vorige week 
woensdagavond was de huldiging 
van drie Eerbeekse topsporters. Het 
waren Sam Ligtlee, Robert de Haan en 
Elis Ligtlee die door burgemeester 
Alex van Hedel werden geëerd voor 
hun sportieve verrichtingen in 2018. 
Voor Elis Ligtlee had deze huldiging 
een bijzondere aanleiding. Van Hedel 
liet weten erg veel respect te hebben 
voor haar recente besluit om andere 
doelen te gaan stellen in haar leven. 
“Met zoveel karakter, lacht een 
nieuwe toekomst haar toe”, liet hij 
weten. Met genoegen denkt hij terug 
aan haar topprestatie tijdens de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro 
in 2016, waar de baanwielrenster een 
gouden medaille wist te behalen. 

De nieuwjaarsreceptie stond dit jaar in 
het teken van sport en bewegen. De 
hal van het gemeentehuis was 
omgeturnd tot een waar sportpaleis 
met een boksring als podium. Ook 
was er buiten het gemeentehuis een 
groot digitaal voetbalscherm (Su-
tu-wand) waar de bezoekers, jong en 
oud, een balletje konden trappen. 
Binnen lieten verschillende organisa-

ties en verenigingen zich zien, onder 
andere via een doorlopende fotopre-
sentatie op het grote beeldscherm. 
Geheel in teken van het thema 
werden er binnen gezonde hapjes 
geserveerd (waaronder fruitspiesjes). 
De organisatie van de bijeenkomst 
was in handen van de gemeente 
Brummen in goede samenwerking met 
stichting Sportkompas. 

Nieuwjaarstoespraak
Vast en belangrijk onderdeel van de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is de 
nieuwjaarstoespraak van de burge-
meester. In stijl kwam hij als bokser op 
(onder passende muziek van Survivor, 
Eye of the Tiger). Maar als snel 
ontdeed hij zich van de badjas en 
bokshandschoenen en ging hij over 
tot een verbale prestentatie. Daarbij 
liet hij namens het gemeentebestuur 
de waardering blijken voor de (begin 
2019) vertrekkende vier bestuursleden 
van stichting Sportkompas. De heren 
Van Soest, Donatz, Elshof en David 
ontvingen als dank voor hun jarenlan-
ge inspanning voor Rhienderoord en 
recent Sportkompas, een leuke 
attentie en gewaardeerd applaus. 
Marinus van Tent Beking (Sportclub 
Brummen) overhandigde burgemees-
ter Van Hedel een speciale wandelrou-
te, die is uitgezet onder de vlag van 
het initiatief Brummen Beweegt. 

Intermezzo
Dorpsdichter Eva (Elly van Agtmaal) 
zorgde vervolgens voor een bijzonder 
intermezzo door aan de hand van een 
speciaal geschreven gedicht over het 
thema sport en bewegen de zaal 
daadwerkelijk in beweging te krijgen 
met haar gedicht, getiteld ‘startschot’. 
Passend verzorgden jeugdleden van 
gymnastiekvereniging Sparta aanslui-
tend een korte maar swingende 
dansdemonstratie. 

Ontwikkelen en benutten van talenten
Al in de eerste week van WerkFit 
Brummen werden de eerste succesvolle 
plaatsingen al gemeld. Twee personen 
mochten een dagje meedraaien bij het 
Eerbeekse bedrijf Oculentis. Dat is van 
beide kanten zo goed bevallen, dat dit 
heeft geresulteerd in een contract voor 
7 maanden. Met als gevolg dat deze 
personen ook volledig uitstromen uit de 
uitkering. Om dit succes te vieren trakteerde WerkFit-accountmanager Bas 
Willemse het bedrijf op een grote slagroomtaart. 

coach actief is, verzorgen Lammersen 
(donderdag) en SWB-collega Karin 
van Aalst deze taak tijdelijk.

Thee & taart
Een andere activiteit die het Knooppunt 
Mantelzorg in 2019 organiseert is 
‘Thee & Taart’. Alle mantelzorgers zijn 
van harte welkom om op woensdag-
middag 13 februari van 14.00 tot 
15.00 uur andere mantelzorgers te 
ontmoeten en ervaringen uit te 

wisselen. Natuurlijk is er gelegenheid 
om kennis te maken en vragen te 
stellen aan het Knooppunt Mantelzorg. 
Ook deze activiteit is gratis te bezoe-
ken. Opgave voor vrijdag 8 februari 
2019 via mailadres mantelzorg@
welzijnbrummen.nl is gewenst.

Meer informatie over het Knooppunt 
Mantelzorg is te vinden op de speciale 
pagina over mantelzorg op de website 
www.samengoedvoorelkaar.nl. 
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Bevolkingscijfers
De voorlopige bevolkingscijfers van de gemeente Brummen zijn bekend. Op 1 
januari 2019 telde onze gemeente totaal 20.677 inwoners, 92 inwoners minder 
dan een jaar eerder. Er werden in 2018 142 Brummense kinderen geboren, 
waarvan 9 thuis, in de gemeente Brummen. Er zijn 222 Brummense inwoners 
overleden. In totaal mocht de gemeente 959 nieuwe inwoners (vanwege 
verhuizing naar Brummen) welkom heten, terwijl 976 personen de gemeente 
verlieten vanwege een verhuizing naar elders.

Raad vergadert
Op donderdag 24 januari komt de gemeenteraad voor de eerste maal in het 
nieuwe jaar samen voor het nemen van een aantal besluiten. De agenda kent 
weer een aantal inhoudelijke agendapunten. Welke dit zijn vindt u op onze 
website. De vergadering is uiteraard openbaar en vindt plaats in de raadszaal 

van het Brummense gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. 

Straatnamen Lombok-Zuid
Het is een taak van de gemeente om namen te geven aan de openbare ruimte en 
objecten te nummeren. Adressen vervullen namelijk een belangrijke rol in ons 
maatschappelijk verkeer. Omdat de wijk Lombok-Zuid wordt uitgebreid, heeft het 
college een besluit genomen over een aantal nieuw te creëren openbare ruimten 
in dit plan. Deze namen zijn afgeleid van het belang van de papierindustrie en de 
aanwezige oliemolen in Eerbeek. Zo is er gekozen voor de namen Papiermolen, 
Waterrad en Maalrol. De eerste naam wordt gebruikt voor de rondweg binnen 

het uitbreidingsplan Lombok-Zuid, de andere twee namen voor zijwegen. 

Gemeente op Instagram
Twee jaar geleden is de gemeente Brummen ook actief geworden op Insta-
gram. Dit onder de naam ‘Jong Brummen’. Via dit officiële account willen we 
als gemeente vooral jongeren bereiken. We versturen met regelmaat informa-
tieve fotoberichten gericht op jongeren in onze gemeente. Deze berichten 
gaan niet alleen over actuele besluiten, bijeenkomsten of ander gemeentelijke 
nieuws, maar vooral ook om leuke wetenswaardigheden voor jongeren in onze 
gemeente. Na meer dan 700 berichten in twee jaar tijd heeft Jong Brummen 
ruim 600 veelal jeugdige volgers. Jongeren in onze gemeente die nog niet 
actief zijn op Instagram kunnen op www.instagram.com een eigen account 
aanmaken. En vergeet dan niet om vervolgens ‘Jong Brummen’ te volgen. 

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
• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, voor het plaatsen van 
een schaft-unit op de locatie Coldenho-
venseweg 85 in Eerbeek (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
brandveilig gebruiken van het ABK 
Huis, Hallseweg 12 in Hall (27-12-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het aanpassen 
van een kozijn en het gebruiken van de 
woning als naaiatelier, Kerkstraat 5 in 
Brummen (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor de wijziging van 
werkzaamheden ten behoeve van 
wijkfitcentrum, Kollergang 14 in 
Eerbeek (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 
een douglas, een berk en een grove 
den, Koningin Emmalaan 5 in Eerbeek 
(09-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het plaatsen van 
een hekwerk, Oude Eerbeekseweg 12 
in Brummen (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 
3 haagbeuken op de locatie Pierson-
straat 26 in Brummen (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het wijzigen van 
de voorgevel, Weg door de Plas 20 in 
Brummen (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het verbreden 
van de inrit, Voorstondensestraat 22 in 
Hall (09-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het plaatsen van 
een dakkapel, Wethouder Sandersstraat 
56 in Eerbeek (27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het plaatsen van 
een dakkapel, Weverweg 2 in Eerbeek 
(27-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 
51 bomen, op diverse locaties in de 
gemeente Brummen (27-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van een 
paardenkastanje op de locatie Beekpad 
5 in Eerbeek (27-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het herbouwen van een 
timmerwerkplaats op de locatie 
Dwarsweg 8 te Brummen (09-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor de wijziging van werkzaam-
heden ten behoeve van wijkfitcentrum 
op de locatie Kollergang 14 in Eerbeek 
(09-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 7 grove 
dennen, Maria Stuartlaan 13 in Eerbeek 
(27-12-2018)

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, voor de herbouw van een 
werktuigenberging-paardenstal, ‘t 
Zaaibroek 5 te Hall (02-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor een periode van 10 jaar, voor 
het gebruiken van het terrein als een 
natuurlijke speel- en ontmoetingsplek 
(speelplek De Teuge), kadastraal 
bekend: Brummen, sectie C, nummer 
1275 (27-12-2018)

• Verleende tijdelijke standplaatsvergun-
ning voor verkoop vis, Stuijven-
buchstraat te Eerbeek. (27-12-2018)

• Verleende vaste standplaatsvergunning 
voor verkoop vis, Stuijvenbuchstraat te 
Eerbeek. (27-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbestmateriaal van een woning op de 
locatie Cromhoutstraat 27 in Brummen 
(27-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de locatie 
Jan Somerstraat 21 te Brummen 
(27-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Jan Somerstraat 27 te Brummen 

(27-12-2018)
• Sloopmelding, voor het verwijderen 

van asbestmateriaal van een woning 
op de locatie Kampweg 109 in 
Brummen (27-12-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbestmateriaal van de villa op de 
locatie Piepenbeltweg 3 in Brummen 
(09-01-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende platen op de loca-
tie Veldkantweg 4 in Eerbeek (27-12-
2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het bouwen van 3 woningen op 
de locatie Stationsweg in Brummen, 
kadastraal bekend Brummen, sectie A, 
nummer 5970 (09-01-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Hazenberg 3, te Brummen (27-12-
2018)

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan “Verleg-

gen Gastransportleiding N-559-05” 
(27-12-2018)

Verordeningen 
• Algemene Plaatselijke Verordening 

2019 (APV) 31-12-2018 

Overige besluiten
• Tarieventabel 2019 gemeente 

Brummen (31-12-2018)
• Subsidieplafonds 2019 Gemeente 

Brummen (31-12-2018)
• Beleid Algemene Verordening 

Gegevensbescherming Gemeente 
Brummen (AVG) 2019- 2022 (31-12-
2018)

• Wegsleepverordening Gemeente 
Brummen 2019 (31-12-2018)

• Wijziging Verordeningen ‘Belastingen 
2019’ Brummen (28-12-2018)

Overige overheidsinformatie
• Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/

Financiën op donderdag 10 januari 
2019 (04-01-2019)

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

Gemeente Brummen en Glasvezel buitenaf 
tekenen convenant

Woensdag 9 januari hebben wethouder 
Peter-Paul Steinweg en directeur Piet 
Grootenboer van Glasvezel buitenaf 
gezamenlijk het convenant onderte-
kend waarin afspraken zijn gemaakt 
over het (gezamenlijk) toezicht tijdens 
de aanleg, de ligging van de glasvezel, 
de leges & degeneratiekosten en de 
garantie. De planning is dat de aanleg 
voor de zomer van 2019 start in 
Veluwe Oost.

Met de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied heeft de hele gemeente 
Brummen breedband-internet. In de 
kernen Brummen en Eerbeek is enkele 

jaren geleden een glasvezelnetwerk 
aangelegd. De kleine kernen Leuven-
heim, Hall, Oeken, Cortenoever en 
Empe zijn aangesloten op een coax-net-
werk, dat ook breedband-internetsnel-
heden biedt (ruim boven de 100 Mb).  
Zij komen dus niet in aanmerking voor 
de huidige glasvezelaanleg-actie. 

Meer weten
Wilt u zich alsnog aanmelden voor de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied 
van Veluwe Oost of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Glasvezel 
buitenaf via nummer 088- 75 85 800 of 
kijk op www.glasvezelbuitenaf.nl.

De gemeenten Brummen, 
Ermelo, Hattem en Nunspeet 
zijn vanaf 7 januari geza-
menlijk gestart met een 
drinkwater campagne. Doel 
van deze regionale campag-
ne is kinderen verleiden om 
voor en/of na de zwemles 
water te drinken in plaats 
van een zoet drankje. De 
campagne is ontwikkeld 
door de vier JOGG-gemeen-
ten (Jongeren Op Gezond 
Gewicht), in samenwerking 
met GGD Noord- en 
Oost-Gelderland. De 
campagne loopt door tot de 
zomerperiode. 

Vier binnenbaden (waaronder Rhien-
deroord Zwem & Sport Plezier) en één 
buitenbad doen mee met de campagne 
in de vier JOGG-gemeenten. De 
campagne richt zich op alle 4 tot 6 
jarige kinderen die in de deelnemende 
zwembaden zwemles volgen voor 
diploma A en B. In totaal gaat het om 
zo’n 2350 zwemlessertjes en hun 
ouders. Het is de bedoeling om er 
spelenderwijs voor te zorgen dat 
kinderen water drinken voor en/of na 
de zwemles. Want water drinken is 
gezond. Beter voor het gewicht èn 
beter voor de tanden van kinderen. 
Gezonde en fitte kinderen bewegen 
beter. En kinderen die beter bewegen, 
halen makkelijker hun zwemdiploma. 

Waterhelden verleiden zwemlessertjes om water te drinken


