
Oud en nieuw rustig verlopen
De gemeente Brummen heeft, samen met de hulpdiensten, BOA’s en 
Stichting Welzijn Brummen, de afgelopen jaarwisseling geëvalueerd. De 
conclusie van alle betrokkenen is dat oud en nieuw relatief rustig is 
verlopen. Een compliment voor inwoners is op zijn plaats: vrijwel 
iedereen hield zich aan de regels en het vuurwerkverbod werd over het 
algemeen goed nageleefd. Ook is er minder schade dan voorgaande 
jaren namelijk zo’n 2760 euro. Hierbij gaat het zowel om kosten voor 
vervanging (materieel) als uren om dit uit te voeren (personeel).

Nederland blijft tot en met ten minste  
9 februari in lockdown
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht 
af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is 
om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, 
zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de 
intensive care daalt. 

Daarom heeft het kabinet besloten 
dat Nederland ten minste tot en 
met 9 februari in lockdown blijft. 
Dat betekent dat we onze contac-
ten zo veel mogelijk moeten 
beperken zodat het virus zich 
minder snel kan verspreiden. 
Daarmee houden we de zorg 
toegankelijk voor iedereen. Dit is 

extra belangrijk met het oog op de 
ontwikkeling van de nieuwe 
varianten van het coronavirus, 
waarnaar het OMT nu aanvullend 
onderzoek doet. Daarnaast vraagt 
het kabinet het OMT ook nut en 
noodzaak van eventuele verzwaren-
de maatregelen, zoals een avond-
klok, te onderzoeken.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels 
gevaccineerd tegen het coronavirus. 
Dat betekent dat we aan het begin 
staan van een nieuwe fase in deze 
crisis. Maar dit betekent helaas nog 
niet dat we de maatregelen los 
kunnen laten. De meeste mensen zijn 
nog wel vatbaar voor het virus, en 
veel mensen in de samenleving zijn 
nog besmettelijk. Daarom zijn 
maatregelen onverkort nodig om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Pas als het overgrote 
deel van Nederland gevaccineerd is, 
kunnen we de basisregels loslaten.

Gemeente populair op Instagram
Vier jaar geleden is de gemeente Brummen als proef begonnen met een 
account op Instagram: Jong Brummen. We willen juist via dit kanaal 
informatie met jongeren in onze gemeente delen. En we willen wat 
zichtbaarder voor ze zijn. Alex van Hedel was vorige week erg blij dat hij 
de jeugdige Tessa Bosveld in het zonnetje mocht zetten en wat leuke 
gemeentelijke attenties mocht overhandigen. Enkele weken geleden was 
zij de duizendste volger van Jong Brummen. “Een mijlpaal waar we toch 
graag even bij stilstaan.”

Wat Van Hedel betreft is het 
gemeentelijke Instagramaccount 
al lang geen proef meer. “We 
staan nu al op 1043 voornamelijk 
jeugdige volgers en in de 
afgelopen 4 jaar hebben we als 
gemeente bijna 1400 foto’s en 
korte nieuwsberichten geplaatst 
voor en over onze jeugd.” Van 
Hedel ziet dat jongeren regelma-
tig reageren op de berichten of 
chatberichten sturen. “Maar dat 

mag natuurlijk altijd meer. Want 
we vinden het belangrijk om te 
weten wat er leeft en wat 
jongeren ergens van vinden.” Van 
Hedel staat open voor alle tips en 
opmerkingen van jongeren over 
de communicatie van en met de 
gemeente. De burgemeester 
raadt jongeren aan om dit te 
doen via een chatbericht via Jong 
Brummen of een mail naar 
voorlichting@brummen.nl. 

In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat 
u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. U blijft bijvoorbeeld thuis als u 
klachten heeft die passen bij corona, zoals een loopneus of koorts. Of als 
u of iemand in uw omgeving corona heeft. 

Als u besmet bent met het coronavirus, 
kan het 2 tot 10 dagen duren voordat 
u klachten krijgt. Zoals hoesten of 
benauwdheid. Maar met corona bent 
u al besmettelijk 2 dagen voordat u 
klachten krijgt. U kunt het coronavirus 
dus ook verspreiden zonder klachten 
die passen bij COVID-19. Om dit te 
voorkomen blijft u in sommige 
situaties thuis en ontvangt u geen 
bezoek. Dit heet quarantaine. Als u 
ziek bent, gaat u in isolatie. Dat 
betekent naast thuisblijven en geen 
bezoek ontvangen zo min mogelijk 
contact met huisgenoten. 

Wanneer blijft u thuis?
In de volgende situaties blijft u thuis:
• U heeft klachten die passen bij 

corona.
• U heeft corona
• Uw huisgenoot heeft naast milde 

corona klachten ook koorts of last 
van benauwdheid. Behalve als het 
gaat om een klein kind (t/m groep 
2 van de basisschool), dan hoeft 
alleen het kind zelf thuis te blijven

• Uw huisgenoot heeft corona
• U bent een nauw contact van 

iemand met corona. Dit betekent 
dat u in de buurt bent geweest 
van iemand met corona (minimaal 
15 minuten binnen 1,5 meter)

• U komt terug uit een land waarbij 
in het reisadvies staat dat u in 
thuisquarantaine gaat

• U heeft een melding gekregen via 
de app CoronaMelder.

Raad neemt besluiten op 21 januari
De eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar staat 
gepland voor donderdagavond 21 januari. Er staan 4 inhoudelijke 
voorstellen op de agenda, allen als ‘bespreekstuk’. Dit wil zeggen dat er 
over deze voorstellen eerst gedebatteerd gaat worden, voordat de 
gemeenteraad er een besluit over neemt. Deze conclusie is getrokken 
tijdens het raadsforum van donderdagavond 7 januari. Ook deze raadsver-
gadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via onze 
website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom is de vergadering 
voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen.

De 4 onderwerpen waarover de 
raad een besluit gaat nemen zijn 
divers qua onderwerp. Zo vraagt 
het college de gemeenteraad 
bijvoorbeeld om het gemeentelijke 
grondbeleid en bijhorende grond-
prijzen te actualiseren. Ook buigt de 

raad zich over een verzoek om de 
coördinatieregeling toe te passen 
voor de ontwikkeling van een 
zorgcomplex op het perceel 
Meidoornlaan 18 a/b in Brummen. 
Een derde raadsvoorstel waarover 
een besluit wordt genomen is de 

vaststelling van een verordening 
waarin de maximumtermijn wordt 
geregeld om te beslissen op een 
aanvraag voor schuldhulpverlening. 
De natuurontwikkeling in Cortenoe-
ver staat centraal bij het vierde 
raadsvoorstel. 

Vergaderstukken 
U kunt de vergaderstukken 
raadplegen via www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor 
belangstellenden exemplaren van 
de agenda met de bijbehorende 
stukken gereed bij de centrale 
informatiebalie in het gemeente-
huis.
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Tessa Boesveld werd door de burgemeester in het zonnetje gezet. 



Decembercirculaire 
B&W hebben vorige maand van het rijk de zogenaamde December-
circulaire 2020 ontvangen. Hierin beschrijft het kabinet de financiële 
ontwikkelingen van het rijk. Dit wordt vertaald naar de financiële 
gevolgen voor gemeenten. Voor Brummen is er sprake van een 
financieel voordeel van 42.000 euro over de jaren 2018 tot en met 
2020. Dit voordeel wordt verwerkt in de gemeentelijke jaarstukken 
over 2020. Het financiële voordeel van 70.000 euro voor het jaar 
2021 verwerkt het college in de 1e bestuursrapportage over 2021. 
De financiële ontwikkelingen voor de jaren 2022 tot en met 2025 
neemt het college mee bij het opstellen van de perspectiefnota 
2022-2025, die dit voorjaar wordt opgesteld. De gemeenteraad is 
van de gevolgen van de Decembercirculaire op de hoogte gebracht.

Wijziging GR Veiligheidsregio
De gemeente Brummen maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het is met de inwerkingtreding 
van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wenselijk dat de 
veiligheidsregio zich aansluit bij een werkgeversvereniging. Om dit 
mogelijk te maken moet de gemeentelijke regeling hierop aangepast 
worden. Het college stemt hiermee in, onder voorbehoud van 
toestemming van de Brummense gemeenteraad. 

Kadernota VNOG 
B&W hebben kennis genomen van de kadernota 2022-2025 van de 
Veiligheidsregio. Met dit document schetst de VNOG haar inhoude-
lijke speerpunten op het gebied van veiligheid en crisisbestrijding in 
combinatie met de beschikbare financiële middelen. B&W hebben de 
kadernota doorgestuurd naar de gemeenteraad, die tot uiterlijk 
1 maart 2021 een inhoudelijke reactie kan geven. 

Uitgangspuntennota van GGD
De GGD in onze regio heeft haar uitgangspunten voor 2022 in een 
notitie opgenomen en vraagt de gemeenteraden van de aangesloten 
gemeenten hierop te reageren. B&W stellen de gemeenteraad voor 
om een zienswijze in te dienen, waarbij vooruitgelopen wordt op de 
takendiscussie van de GGD. B&W stelt voor de GGD beter aan te 
laten sluiten bij lokale prioriteiten en ontwikkelingen. De GGD wil 
bijvoorbeeld de vitaliteit en veerkracht van kwetsbare groepen en 
ook jongeren bevorderen. Dat is een belangrijk onderwerp. Maar 
daarover heeft de gemeente afspraken met lokale partners en 
vragen B&W de GGD hoe zij hun rol hierin zien. In de voorgestelde 
zienswijze vragen wij ook aandacht voor de financiële situatie van de 
gemeente. De GGD wordt gevraagd om bij nieuw beleid met 
alternatieve financieringsvoorstellen te komen. Een verhoging van de 
inwonersbijdrage boven de afgesproken indexering vinden B&W 
onwenselijk. Het is de verwachting dat de raad in februari dit 
onderwerp bespreekt.

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag 

reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een 
woning met berging, 
Dorpsstraat 60, Hall

• Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een 
eik, Soerense Zand Noord 16, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergun-
ning, het plaatsen van een 
ooievaarsnest, Weg over ’t 
Hontsveld 8, Empe

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
tipi tent, Karel van Gelreweg 12, 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het uitbouwen van 
de woning, T.M.C. Asserstraat 
24, Eerbeek

• RECTIFICATIE - Buiten behande-
ling gestelde aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tijdelijke 
aanleunwoning, Hoevesteeg 
46A, Tonden

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, een constructieve 
wijziging van de woning, 
Nobelstraat 47, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van 
een dakkapel, Papiermolen 64, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 5 
woningen, Savornin Lohman-
straat, Brummen

Overige overheidsinformatie
• besluitvormende raadsvergade-

ring op donderdag 21 januari 
2021

Regionale samenwerking archeologie
De gemeente is op grond van de 
Erfgoedwet (en straks de Omge-
vingswet) het bevoegd gezag voor 
archeologie en archeologische 
monumenten. Sinds 2010 heeft 
onze gemeente samen met de 
gemeenten Epe, Voorst, Apeldoorn 
en Lochem daarom een regio-ar-
cheoloog aangesteld. Alle gemeen-
ten onderschrijven het belang van 

het kunnen raadplegen van een 
deskundige archeoloog. De 
afgelopen periode is een nieuwe 
aanbestedingsprocedure doorlopen, 
waardoor ook voor de komende 
4 jaar weer een regio-archeoloog 
kan worden aangesteld. De 
gemeente Heerde sluit ook bij de 
verlenging van deze regionale 
samenwerking aan. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Praat met ons mee over het lokale zon- en windbeleid 
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin wij samen 
met jou stappen willen zetten voor een duurzaam morgen. Dit doen wij 
bijvoorbeeld door een lokaal zon- en windbeleid vast te stellen. Denk je 
met ons mee? Waar is ruimte voor zonneparken? Waar kan een windmo-
len komen? Op welke manier? En hoe ziet dat er dan uit? Hierover gaan 
we graag in gesprek met jou. Op dinsdagavond 19 januari organiseren wij 
daarom een digitale informatiebijeenkomst waar jij aan kunt deelnemen. 

Natuurlijk starten we daarbij niet 
vanaf nul. Het afgelopen jaar 
hebben wij namelijk al veel 

inbreng van inwoners  gekregen 
voor de (concept) Regionale 
Energie Strategie (RES). Nu is het 

tijd om de lokale doorvertaling 
te maken. Dit wordt een pakket 
met wensen en eisen waar 
initiatieven binnen Brummens 
grondgebied aan moeten voldoen. 
Dat biedt straks duidelijkheid aan 
inwoners en aan initiatiefnemers. 
Hoe gaan we om met lokaal 
eigendom, afstanden tot een 
windmolen of zonnepark, inpas-
sing in de omgeving en het 
betrekken van omwonenden? 
Welke zaken vind jij hierbij 
belangrijk? Hierover gaan we 
graag in gesprek met jou. 

Digitale bijeenkomst
Wil je hier over meepraten? Neem 
dan deel aan de digitale informatie-
bijeenkomst op dinsdagavond 
2 februari. De inloop start om  
19.15 uur. De bijeenkomst begint 
vervolgens om 19.30 uur. 

Aanmelden
Deelnemen is eenvoudig.  
Stuur een e-mail naar  
bijeenkomsten@brummen.nl  
onder vermelding van je naam.  
Je ontvangt daarna een  
aanmeldlink per e-mail. 

Ontwerpwijzigingsplan Stimulering en versterking natuur en landschap
De gemeente Brummen werkt samen met het Waterschap Vallei en 
Veluwe, de provincie, inwoners en ondernemers aan landschaps- en 
natuurversterking. Hierdoor wordt de leefomgeving verbeterd, wordt 
bijgedragen aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering 
en worden de kernkwaliteiten van de natuur versterkt. 

Voor 4 locaties (Zutphensestraat 296 
in Brummen, Hommelstraat 1 en 

Sintelweg 2 in Empe  en Lendeweg 
10 in Hall) geldt dat het toevoegen 

van nieuwe landschapselementen 
niet is toegestaan door de huidige 
agrarische bestemming. Om dit 
planologisch mogelijk te maken heeft 
het college daarom deze week een 
ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Dit 
plan ligt voor een periode van zes 
weken voor een ieder ter inzage. 

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.
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