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Blijven samenwerken aan duurzame samenleving

Inzameling kerstbomen

Een duurzame samenleving was vorige
week donderdag de rode draad van de
goed bezochte nieuwjaarsreceptie van
het gemeentebestuur. Zo’n 200 bezoe
kers maakte gebruik van de bijeen
komst om leden van het gemeente
bestuur maar ook mede-inwoners
persoonlijk een voorspoedig nieuwjaar
toe te wensen. Ook hield burgemeester
Van Hedel zijn traditionele nieuwjaars
rede. Daarin hield hij een pleidooi om
de traditie van het afsteken van
vuurwerk geleidelijk aan om te vormen
tot een positieve happening die past
binnen onze duurzame samenleving.
Ook ging hij in zijn nieuwjaarstoe
spraak in op het belang om samen te
blijven streven naar het met elkaar
duurzaam kunnen en willen samenwo
nen. De nieuwjaarstoespraak is te lezen
op onze website.

De jaarlijkse kerstboominzameling op woensdag 8 januari heeft 1550 kerst
bomen opgeleverd. 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
verschillende partijen van 30 tot 50 bomen gebracht. Alle inzamelaars, bedankt!

Een duurzame samenleving omschreef
Van Hedel als “de wereld zodanig
maken dat alle mensen vandaag en
morgen in welzijn leven en waarbij de
natuurlijke omgeving en haar hulpbronnen respectvol in stand worden
gehouden.” En uiteraard richtte hij zich
daarbij vooral op de manier waarop we
dat in onze eigen gemeente kunnen
nastreven. Hij benadrukte daarbij dat
het voor bestuurders, politici en
inwoners cruciaal is om er samen voor

Oproep aan jongeren
Burgemeester Van Hedel daagde in zijn nieuwjaartoespraak jongeren uit om
voor de volgende jaarwisseling in onze gemeente een spetterend feest te
organiseren. Hij bood hierbij zijn actieve ondersteuning aan in ruil voor het
volgen van vijf leuke, leerzame en gezellige workshops over de lokale democratie door deze jongeren. Van Hedel zal deze workshop ook zelf verzorgen.
Jongeren die hiervoor belangstelling hebben kunnen dat doorgeven via
mailadres bijeenkomsten@brummen.nl of bellen naar 0575-568 233.

te zorgen dat de democratie zelf
duurzaam is en blijft. Dit door respectvol
met elkaar om te gaan maar ook door
zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Prijzenswaardig
Van Hedel vertelde ook met trots over
de duurzame samenleving in onze
gemeente, die van onderop wordt
vormgegeven. Hij prees daarbij lokale
(burger)initiatieven zoals die van
Stichting Onze Droom, die haar locatie
aan de Meidoornlaan in Brummen
recent heeft weten te bestendigen. Ook
prees hij de inzet van de professionele
krachten en vrijwilligers van Stichting
Welzijn Brummen en de medewerkers
van Team voor Elkaar en WerkFit
Brummen. Samantha Berends uit
Eerbeek vertelde persoonlijk over wat
het reïntegratietraject via WerkFit Brummen voor haar heeft betekend. “Ik
geloof nu weer in mijn talenten en grijp

de kansen die zich voordoen. Ik doe
weer mee in onze samenleving.”
Goed idee
Ook andere initiatieven kwamen aan
bod, zoals het voedselbos Nieuwe
Erven, het Landschapsnetwerk Brummen en de energiecoöperatie
BrummenEnergie. Vertegenwoordigers
van deze organisatie werden ook kort
door Van Hedel bevraagd over hun
motieven om zich sterk te maken voor
een duurzame samenleving. Van de
mogelijkheid om een duurzaam idee
aan te dragen werd gretig gebruik
gemaakt. De ideeënbus werd gevuld
met uiteenlopende duurzame wensen
en voorstellen. Een jury bestaande uit
vertegenwoordigers van gemeente en
BrummenEnergie gaat alle inzendingen
binnenkort bestuderen. Het prijswinnende idee wordt beloond met een
gratis zonnepaneelcertificaat.

foto Buurtkanaal

Wanneer vergadert de gemeenteraad?
Op onze website kunt u zien op welke
momenten de gemeenteraad in dit
nieuwe jaar bijeenkomt. In het verga
derschema voor het gehele jaar 2020
zijn niet alleen de maandelijkse
besluitvormende vergaderingen
opgenomen, maar ook de data van
forumbijeenkomsten 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. Voor meer informatie kunt u
altijd contact opnemen met de griffie
via telefoonnummer 0575-568 233 of
mailadres griffie@brummen.nl.
De gemeenteraad heeft zijn vergaderschema in september 2019 vastgesteld.
In hoofdlijnen is dit schema vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren.
Dus gebaseerd op twee (parallelle) fora,
één opiniërende (of informerende) en
één besluitvormende raadsvergadering
per maand. Ook zijn er enkele facultatieve vergaderdata opgenomen voor
bijeenkomsten waarvan het onderwerp
en opzet op een later moment kan

Grondtransport zonnepark Eerbeek bijna klaar
Op de oude stortplaats van de papierin
dustrie aan de Doonweg in Eerbeek
wekt een zonnepark straks stroom op
voor ongeveer 1600 huishoudens. Om
de stortplaats geschikt te maken moet
deze eerst worden afgedicht. De
materialen hiervoor komen per schip
aan in Zutphen en rijden vanaf daar in
vrachtwagens naar Eerbeek. Dit
grondtransport lag rond de feestdagen
stil en wordt op maandag 13 januari
hervat. Naar verwachting vindt het
laatste transport een maand later
plaats. Dit betekent dat er nog enkele

weken extra vrachtverkeer te zien is op
de wegen in Brummen en Eerbeek.
Het zonnepark wordt ontwikkeld door
BrummenEnergie in samenwerking met
Solar Green Point. Het plan voor dit
zonnepark is in nauwe samenwerking
met Industriewater Eerbeek namens
papierfabrieken DS Smith de Hoop en
Mayr Melnhof Eerbeek gerealiseerd. De
stort aan de Doonweg in Eerbeek is het
voormalige stortterrein van de papierfabrieken, die daar hun overgebleven
stoffen stortten. De grond ligt er

Burgemeester trots op canon
Samen met de heer Jaap Schoonman,
mocht burgemeester Van Hedel op
18 december het eerste exemplaar van
de Canon van Brummen en Eerbeek in
ontvangst nemen. Hij deed dit tijdens
een speciale boekpresentatie van
Gelderboek Uitgevers bij Primera
Bosman in Brummen. Van Hedel was
onder de indruk van het meer dan 200

pagina’s tellende boek. Hij prees allen die
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming ervan. Het boek beschrijft in 33
hoofdstukken de historie van onze
gemeente. Alle kernen en ook uiteenlopende tijdsperioden komen daarbij aan
bod. Het boek is onder andere verkrijgbaar bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek
en Primera Bosman in Brummen.

worden bepaald. Duidelijk is in ieder
geval dat ook in 2020 de donderdagavond hét vergadermoment is van de
Brummense gemeenteraad. 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
raadsbijeenkomsten en de vergader
locatie.
Meepraten
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 die 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.

In contact met raadsfracties
inmiddels al geruime tijd ongebruikt bij.
Met de komst van het zonnepark is er
een duurzame bestemming gevonden
voor de locatie.
Eind december in gebruik
De aangebrachte grond heeft 6 maanden nodig om in te klinken. Hiermee
wordt het risico van verzakking beperkt.
In het zomer van 2020 worden de
zonnepanelen geplaatst. Naar verwachting sluit het park in de najaar van 2020
aan op het net om in december de
eerste elektriciteit te produceren.

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 Brum
mense raad bestaat uit zeven fracties: VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, Democra
tisch Brummen, D66 en Lokaal Belang.
Voorafgaande aan forum- en raadsvergaderingen bereiden de zeven politieke
fracties zich gedegen voor op de officiële raadsvergaderingen. Dit doen zij
tijdens fractievergaderingen die op maandag- of dinsdagavond worden
gehouden. Dit in de week van een forum of besluitvormende raadsvergadering.
Wie dat wil kan in een fractievergadering zijn of haar mening kenbaar maken
over onderwerpen die bijvoorbeeld op de (raads)agenda staan.
Hieronder staan de contactgegevens van de zeven fracties in de Brummense
raad, zodat u contact met hen kunt opnemen als u vragen heeft of een
fractievergadering wilt bezoeken.
VVD
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
Lokaal Belang
Democratisch
Brummen

Website vvdbrummen-eerbeek.nl / Telefoon: (06) 50 50 58 72
Website brummen.pvda.nl / Mailadres m.vanenck@brummen.nl
Website cdabrummen.nl / Telefoon: (06) 53 70 38 16
Website brummen.groenlinks.nl / Telefoon: (06) 52 47 00 25
Website brummen.D66.nl / Telefoon: (06) 47 54 45 11
Website lokaalbelangbrummen.nl / Telefoon: (06) 28 16 58 39
Website democratischbrummen.nl / Telefoon (06) 50 20 32 90
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het realiseren
van een zonnepark, achter Baankstraat
5B in Brummen, kad. Brummen O 321
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 2 fijnsparren, Charlotte van
Bourbonlaan 9, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Cortenoeverseweg 6, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een woning met bijgebouw,
Eerbeekse Hooilanden 5, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het beginnen
van een aan huis gebonden bedrijf,
Goeman Borgesiusstraat 18, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 8 rijwoningen type Groenzicht,
Lombok Zuid bouwnr. 77-84, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het vervangen
van de dakpannen op de schuur voor
golfplaten, Hoevesteeg 1 in Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden
en aanpassen van de woning,
Hoevesteeg 29, Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 6 tweekappers type Veldblick,
Lombok Zuid bouwnr. 08B-09, 12-13,
18-19, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 2 vrijstaande woningen type
Hofwachters, Lombok Zuid bouwnr.
08A en 20, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 6 tweekappers type Veldblick,
Lombok Zuid bouwnr. 10-11, 14-17,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het renoveren
van het dak (van pannen naar riet),
Ringlaan 19, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het splitsen
van een winkel, Stuijvenburchstraat
50, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een schuur met overkapping en
het kappen van een den en een eik,
Weg door de Plas 12 in Brummen

Kort nieuws

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanpassen
van de uitrit, Zutphensestraat 188,
Brummen
•
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende evenementenvergunning,
Rondje Oeken, Start en finish De
Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51
in Brummen.
• Verleende collectevergunning, voor
Bartiméus fonds, te Brummen.
• Verklaring van geen bezwaar,
incidenteel opstijgen heteluchtballon.
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
kastanjeboom op de locatie De
Eendrachtweg 14, Leuvenheim
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een zorgwoning
op de locatie Eerbeekseweg 27a, Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakkapel op de locatie Gasfabriekstraat 20, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van een
woonunit op de locatie Hommelstraat
1, Empe
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het herstellen en verstevigen
van de oude constructie op de locatie
Hommelstraat 1, Empe
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het restylen van de gevels
van de woning op de locatie Juliana
van Stolberglaan 32 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een spar,
Amerikaanse eik, inlandse eik en grove
den op de locatie Maria Stuartlaan 1,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het splitsen van een winkel
op de locatie Stuijvenburchstraat 50 in
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor een periode van maximaal
tien jaar en is voor het aanplanten van
landschapselementen op de locatie
Brummen, sectie I, nummer 502.
(gelegen tussen de Zutphensestraat en
Hogenenk in Brummen)
• Buiten behandeling gestelde aanvraag
reguliere omgevingsvergunning, voor
het bouwen van 7 woningen in het
plan Lombok Zuid, type “het Zusje”
in Eerbeek, bouwnummer 37 tot en
met 43
• Buiten behandeling gestelde aanvraag
reguliere omgevingsvergunning, voor

•

•

•

•

het bouwen van 7 woningen in het
plan Lombok Zuid, type “het Zusje”
in Eerbeek, bouwnummer 44 tot en
met 50
Ingetrokken aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van de woning op de locatie Voorstondensestraat 14, Hall
Sloopmelding, voor het saneren van
de asbesthoudende golfplaten uit een
schuur, Hallsedijk 40, 7399 RP te
Empe
Sloopmelding, voor het saneren van
diverse asbesthoudende materialen uit
een woning, Händelstraat 108, 6961
AG te Eerbeek
Sloopmelding, voor het saneren van
de asbesthoudende gevelbekleding uit
de schuren, Hazenberg 20, 6971 LC te
Brummen
Sloopmelding, voor het saneren van
de asbesthoudende vloerzeil uit een
woning, Slatweg 13, 6964 AD te Hall

Verkeersbesluiten
• Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Goudenregenhof, Eerbeek
Overige overheidsinformatie
• Gecombineerde Forumvergadering op
donderdag 9 januari 2020
Verordeningen
• Verzamelverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ
• Subsidieplafonds 2020 en verdeelregels subsidieplafonds gemeente
Brummen
• Subsidieregeling Sociale leefomgeving
2020 Brummen
• Regeling Innovatiesubsidie sociaal
domein Gemeente Brummen 2020
- 2021
• Verordening lijkbezorgingsrechten
2005
• Subsidieregeling evenementen
Brummen
Beleidsregels
• Integrale nota ‘ondersteuning van
mensen met een laag inkomen en/of
financiële problemen 202-2023’
gemeente Brummen
Ruimtelijke plannen
• Voorbereidingsbesluit Centrumlocaties
Brummen
Overige besluiten van algemene
strekking
• Aanwijzing Leerplichtambtenaar
Gemeente Brummen

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.

Raadsvergadering 23 januari
Op donderdag 23 januari vindt de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering
plaats. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering
is openbaar. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Na het forum van
gisteravond zijn de onderwerpen die op 23 januari aan bod komen bekend
geworden. Meer informatie hierover leest u op onze website www.brummen.nl.

Principeverzoek wijziging bestemmingsplan
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplanherziening ter plaatse van het perceel aan de Pongeweg 4 – 6
in Hall. Hiermee wordt een recreatiewoning in een bestaand bijgebouw
planologisch mogelijk gemaakt. Als voorwaarde moet de bestemming van het
achterliggende perceel ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’, hetgeen in eigendom van
de initiatiefnemer is, worden gewijzigd naar een agrarische bestemming.

Bluswater
B&W hebben besloten een extra bluswatervoorziening te treffen bij industrieterrein Rhienderen-Noord. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat op deze locatie
wellicht onvoldoende bluswater beschikbaar was om zo snel en adequaat mogelijk
een eventuele zeer grote brand te bestrijden en overslaan ervan naar omliggende
panden te voorkomen. Bij de tweede bestuursrapportage 2019 is al rekening
gehouden met het noodzakelijk budget voor het boren van een extra waterpunt.

Krijgt jouw jeugdige held(in) het jeugdlintje
Brummense Bikkel 2020?
In de maand april worden de Jeugd
lintjes ‘De Brummense Bikkel’ weer
uitgereikt. Kinderen en/of jongeren die
zich actief hebben ingezet voor de
maatschappij of hun medemens
kunnen genomineerd worden. Tot en
met 31 maart kan iedereen zijn of haar
favoriete Brummense Bikkel-kandidaat
doorgeven. Meld hem of haar aan en
laat jouw waardering blijken.
Sinds 2011 kunnen jeugdige inwoners
van de gemeente Brummen het
jeugdlintje de Brummense Bikkel
ontvangen. De afgelopen jaren zijn
diverse jonge inwoners gehuldigd met
het jeugdlintje. Dit jaar waren het Kim
Biezeman en Pieter Bolt. Dit was extra
bijzonder omdat ze allebei in Leuvenheim wonen. Hun voorgangers
kwamen uit de kernen Eerbeek en
Brummen.

Aanmelden
Tot en met 31 maart kan je jouw
favoriete kandidaat voor de Brummense Bikkel doorgeven. Dit kan per mail
naar bikkel@welzijnbrummen.nl of
stuur een brief naar: Nominatie
Brummense Bikkel, p/a Postbus 141,
6970 AC BRUMMEN. Het nominatieformulier kun je downloaden via
www.welzijnbrummen.com/
brummense-bikkel
Vragen
Wij hopen nog meer nominaties te mogen ontvangen. Heb je vragen? Neem
dan contact op met Hennita van der
Zee, sociaal werker bij Stichting Welzijn
Brummen. Zij is bereikbaar via nummer
0575 – 561 988 of stuur een e-mail
naar h.vanderzee@welzijnbrummen.nl.

Met de Brummens Bikkel waarderen en
belonen we jeugdige inwoners tussen
4 en 18 jaar voor het doen van een
goede daad of inzet voor de maatschappij. Naast de feestelijke uitreiking
krijgen lintjesdragers als extra beloning
een waardebon om een leuke activiteit
te ondernemen.
Kim bijvoorbeeld ging er mee naar
Burgers Zoo in Arnhem.

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

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

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

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

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

