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Plan om kinderen meer te laten bewegen
Bewegen is goed voor ieder kind. Door bewegen en leren af te wisselen kun je je beter concentreren. Meer
bewegen leidt tot betere schoolprestaties en het heeft een positief effect op je zelfvertrouwen. En meer bewegen
maakt ook school leuker. Maar door de coronapandemie zien scholen en kinderopvanginstellingen dat veel
kinderen niet goed in hun vel zitten. Vandaar dat gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties en Stichting
Sportkompas een plan hebben gemaakt en dit nieuwe schooljaar zijn gestart met ‘Pleinactiviteiten’.
“De coronacrisis heeft gevolgen voor het leven van
kinderen en jongeren. Ze hebben minder gesport en
bewogen, mentaal gaat het minder goed en hun
schoolresultaten zijn minder positief,” legt onderwijs- en
jeugdwethouder Ingrid Timmer uit. “Daarom heeft de
regering het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in
het leven geroepen. Scholen en gemeenten ontvangen
beide een bedrag om de achterstanden die zijn ontstaan
weg te werken. Toen dit bekend werd hebben wij de
scholen en kinderopvang zelf in de lead gezet om aan te
geven hoe we het geld het beste kunnen inzetten. We
zijn uitgegaan van de kennis van de professionals,
waaronder ook die van Stichting Sportkompas. Samen
zijn deze professionals tot dit plan gekomen.” De
wethouder laat weten dat burgemeester en wethouders
het plan hebben goedgekeurd.

Vakleerkracht
Stichting Sportkompas vervult een belangrijke rol in het
plan. De professionele beweegcoaches gaan pleinactiviteiten organiseren voor zowel alle schoolkinderen als
ook voor peuters bij de kinderopvang.
Ook wordt de inzet van Sportkompas bij het bewegingsonderwijs voortgezet. Eén van de gymlessen
wordt wekelijks verzorgd door een vakleerkracht van
Sportkompas. Dit levert voor de leerkrachten meerdere voordelen op. Zij krijgen hiermee zelf een stukje
professionele scholing als het om het verzorgen van
de gymles gaat. Maar ook zijn er andere ogen die
naar het kind kijken. Deze extra observaties leveren
voor de leerkracht ook extra inzichten op. En ook
geeft de inzet van de vakleerkracht van Sportkompas
ruimte voor meer handen in de klas. De leerkracht
heeft extra tijd om eventueel andere kinderen te
ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om taal of
rekenen.
Meer weten?
Op onze website leest u meer over dit bijzondere
initiatief. Ook is daar een kort filmpje te vinden met
uitleg over de pleinactiviteiten op de scholen en
kinderopvang.

Kort nieuws
Gemeenteraad vergadert
Donderdagavond 20 januari vindt de eerste besluitvormende raadsvergadering van het nieuwe jaar plaats. Over welke onderwerpen de raadsleden dan een besluit gaan nemen is te lezen op onze website brummen.nl.
De vergadering is voor iedereen live te volgen via het televisiekanaal van
de lokale omroep VoorstVeluwezoom en de gemeenteraadspagina op
onze website brummen.nl.

Kandidaatstelling verkiezingen

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing,
moeten op 31 januari 2022 tussen 9 en 17 uur hun kandidatenlijst
inleveren bij het centraal stembureau. Om dit goed en coronaproof te
kunnen laten verlopen kan er een afspraak gemaakt worden met team
Verkiezingen via verkiezingen@brummen.nl of telefoonnummer (0575)
568284. Meer weten? Lees het nieuwsbericht op onze website hierover.

Jaarwerkplan Beschermd Thuis

B&W hebben het jaarwerkplan Beschermd Thuis 2022 vastgesteld. Bij
het ondersteunen van inwoners met psychische kwetsbaarheid wijzigt
per 1 januari 2023 de focus van Beschermd Wonen naar Beschermd
Thuis. Beschermd Thuis wil zeggen dat we, waar mogelijk, sociaal en
maatschappelijk herstel in de eigen omgeving (thuis) bieden. Dit
betekent onder andere dat we lokaal (meer) algemene ondersteuning
willen creëren om zo Beschermd Thuis zo veel als mogelijk laagdrempelig, dichtbij en met inwoners, buurt en lokale organisaties in te vullen. De
Maatschappelijke Adviesraad heeft positief over dit jaarwerkplan
geadviseerd. Lees meer hierover op brummen.nl.

Een veilige gemeente: helpt u ook mee?
Samen met bijvoorbeeld politie, brandweer, Omgevingsdienst en waterschap doen we onze uiterste best om onze gemeente veilig te houden.
Daarom hebben we met deze instanties de afgelopen maanden verschillende zaken opgepakt.
Donkere dagen offensief
In het najaar van 2021 hebben we
samen met de politie in de kernen
Brummen en Eerbeek de campagne
‘Maak het ze niet te makkelijk’
onder de aandacht gebracht. Dat
was een onderdeel van het jaarlijkse
Donkere Dagen Offensief. Diverse
tuinen/ schuurtjes konden we helaas
ongezien binnenkomen. Vaak zagen
we dat ramen / deuren open
stonden, terwijl de bewoners niet
thuis waren. Opvallend was dat bij
veel panden de ladders in de tuin
klaar lagen. Zo maak je het dieven
dus wel heel makkelijk om binnen te
komen. Bewoners die thuis bleken te
zijn hebben we hierop gewezen. Bij
woningen waar niemand thuis was
hebben we een folder achtergelaten
met tips. Meer weten? Kijk op
maakhetzeniettemakkelijk.nl
Groene nacht
Criminelen (onderwereld) maken
gebruik van diensten van de
‘gewone’ samenleving (bovenwereld). Denk daarbij aan gemeentelijke vergunningen, distributie door
bedrijven en huisvesting misbruiken
voor illegale praktijken zoals
mensenhandel, hennepkwekerijen
en witwassen. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor
raken normen vervaagd en neemt
het gevoel van veiligheid en
leefbaarheid af. Dit heet ook wel
ondermijning. Het buitengebied van
de gemeente Brummen is volgens
onderzoek mogelijk een ideale
omgeving voor ondermijning. Dit

komt onder andere door de het
leegstaan van agrarische gebouwen
en de noodlijdende situatie waarin
sommige boerenbedrijven zitten.
Veel boeren en andere ondernemers
in het buitengebied hebben moeite
om het hoofd boven water te
houden tijdens de coronacrisis.
Criminelen zien dit ook en proberen
juist in deze tijd hun slag te slaan.
Door de grootte van het buitengebied is het lastig om goed zicht te
krijgen op de situaties. Door
integrale controles willen wij het
zicht op het buitengebied verbeteren.
In het najaar hebben we weer een
integrale controle gehouden. Samen
met onder andere Politie, Waterschap en Wildbeheer zijn we in de
avonduurtjes het buitengebied in
getrokken. Op verschillende
plekken in de gemeente waren er
verkeerscontroles. Ook hebben we
met onherkenbare voertuigen
panden en locaties bekeken op
verdachte situaties en omstandigheden. Deze samenwerking is heel
goed bevallen en heeft zijn vruchten
afgeworpen. Er zijn bekeuringen
uitgeschreven en een voertuig is
onderzocht vanwege een vermoeden van de aanwezigheid van drugs
of middelengebruik door de
bestuurder. Verder hebben de
wijkagenten gezamenlijk met onze
BOA verschillende gebouwen
onderzocht op onder andere
leegstand en onderhuur. Deze actie
krijgt dus zeker een vervolg.

Meld Misdaad Anoniem (MMA)
Stel: je wilt iets over een ernstig
misdrijf melden zonder dat je naam
bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat
je de dader goed kent of bang bent
voor eventuele gevolgen. Je kunt
dan terecht bij Meld Misdaad
Anoniem (MMA). Jaarlijks stuurt
MMA meer dan 20.000 meldingen
door naar de politie en andere
opsporingsdiensten. Door deze tips
worden aanhoudingen gedaan en
zaken opgelost.

van de melder beschermen. In een
vertrouwelijk gesprek nemen zij de
details van de melding met zorg
door. Ze bieden een extra vangnet:
voor als iemand wel wil melden,
maar niet bekend wil worden.
Alleen als de anonimiteit verzekerd
kan worden stuurt men de anonieme melding door naar diverse
partners, zoals de politie en andere
opsporingsdiensten. Als vervolgon-

derzoek de anonieme tip onderbouwt dan kunnen zij overgaan tot
actie.
Bereikbaarheid
MMA is zeven dagen per week
bereikbaar via 0800-7000. Op
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 22.00 uur en in weekenden
en op feestdagen van 9.00 tot 17.00
uur. Daarnaast kan je 24/7 melden
via meldmisdaadanoniem.nl/melden

Sinds juni van het vorige jaar is de
gemeente Brummen ook aangesloten bij MMA. Wij krijgen van hen de
meldingen door die voor ons van
belang zijn. Inmiddels hebben we
ruim 10 meldingen ontvangen. In
samenwerking met onder andere
uitkeringsinstanties, politie en
omgevingsdienst zijn deze meldingen onderzocht. Dankzij deze
meldingen zijn diverse zaken
opgepakt en verdachten aangepakt!
Een mooi succes dus waar u als
inwoner ook aan mee kan werken.
MMA is een onafhankelijk meldpunt
waar je helemaal anoniem informatie kunt geven over misdaad. Jouw
anonimiteit staat hierbij altijd
centraal. Je meldt bij MMA over
bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs,
fraude, geweld, illegale prostitutie
en onverklaarbaar vermogen. Zo
lever je een bijdrage aan de
veiligheid in je eigen omgeving.
Anoniem
De anonimiteit van de melder staat
bij MMA op de eerste plaats. Er
werkt een klein team van goed
opgeleide mensen. Zij hebben maar
één doel voor ogen: de anonimiteit

Tijdens het Donkere Dagen Offensief gaf de politie inwoners tips om de
kans op een woninginbraak te verkleinen.

Nieuwjaarswens én -toespraak
Vanwege het coronavirus werd er ook dit jaar géén 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 2022 toe. De
burgemeester heeft zijn nieuwjaarstoespraak op de eerste dag van het
nieuwe jaar gepresenteerd. De rede is te lezen op de gemeentelijke
website www.brummen.nl.
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Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, Op den Berg ong. te
Brummen
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor 45 gesloten
bodemenergiesystemen, aan de
wijk Lombok Zuid te Eerbeek
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor een gesloten
bodemenergiesysteem, aan de
Voorstondensestraat 5, Hall
Omgevingsvergunning
• Rectificatie - Ingediende aanvraag
reguliere omgevingsvergunning,
het kappen van 38 diverse
bomen, Loubergweg 21, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, de natuurontwikkeling van Berkendijke, Brummen,
sectie N, nr. 113 en sectie C, nr.
1536
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een
bijgebouw op de locatie Knoevenoordstraat 63, Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, de natuurontwikkeling van Leusveld Noordwest,
Brummen, sectie Q, nrs. 122 tm
126, 128 tm 130 en sectie D, nr.
1546
• Ingediende aanvraag uitgebreide
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omgevingsvergunning, de
natuurontwikkeling van de
Empese en Tondense Heide,
kadastraal Brummen, sectie K,
nummer 544
Ingediende aanvraag uitgebreide
omgevingsvergunning, de
natuurontwikkeling van Leusveld
Noordwest, Brummen, sectie Q,
nrs. 122 tm 126, 128 tm 130 en
sectie D, nr. 1546
Ingediende aanvraag uitgebreide
omgevingsvergunning, de
natuurontwikkeling van Berkendijke, Brummen, sectie N, nr. 113 en
sectie C, nr. 1536
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbouwen van de woning en
garage, Boerhaavelaan 51,
Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 3 grove dennen en 1
larix, Charlotte van Bourbonlaan
3, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 9 grove dennen,
Charlotte van Bourbonlaan 11,
Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, W. Eintho-

venstraat 5, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen in het
weiland, Lombokweg 1, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, de
cascorestauratie van de ankerschuur en paardenschuur op
Landgoed Reuversweerd,
Piepenbeltweg 3, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
restaureren van de tuinsokkels,
prieel, tuinmanswoning en
orangerie op Landgoed Reuversweerd, Piepenbeltweg 3, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
reconstrueren van de fruitmuur op
Landgoed Reuversweerd,
Piepenbeltweg 3, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden van de overkapping en
dichtmaken van de gevels,
Ringlaan 5, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een nieuwe uitrit,
Ringlaan 60A, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
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kappen van een linde, Hoevesteeg
13, Tonden
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een nieuwe uitrit,
Tuinstraat 53, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een veranda,
Weverweg 18, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een kozijn in de
zijgevel, Burgemeester de Wijslaan
6, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een overkapping,
Zilverschoon 1, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
kastanjeboom, Baankstraat 7B,
Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 3
eiken en 1 haagbeuk en knotten
van 1 eik, Breestraat 3, Empe
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 17
diverse bomen, Louise de
Colignylaan 5, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakkapel op de locatie Hoofd-

straat 9, Leuvenheim
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
carport op de locatie Offenbachstraat 68, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
bedrijfsruimte op de locatie
Rhienderensestraat 4, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van
de bedrijfswoning op de locatie
Rhienderensestraat 4, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
schuur op de locatie Rhienderensestraat 18, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
nokverhoging met een dakkapel
aan de achterzijde van de woning
op de locatie Talmastraat 2,
Brummen
Algemeen verbindend voorschrift
(verordening)
• Nota Evenementenbeleid
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Akkergeelster”
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.

Hoge gasprijs maakt energieconciërges
Maarten en Henri populair
De energierekening stijgt en daarom verduurzamen veel mensen hun
woning. Ook als u een huurhuis heeft kunt u wat doen. In de gemeente
Brummen kunnen huurders de hulp inschakelen van energieconciërges
Maarten van Esschoten en Henri Bosveld van BrummenEnergie. Die
helpen met tips en materialen om energie te besparen als huurder.
Aanmelden kan via www.brummenenergie.nl of op telefoonnummer
06 - 15 36 23 89.
150 euro besparen
Ondanks dat het om kleine aanpassingen gaat, hebben ze volgens
conciërge Henri Bosveld wel effect:
“Als je al die dingen bij elkaar optelt;
led-lampen, een besparende
douchekop, radiatorfolie dan kun je
in een jaar tijd meer dan €150,- besparen. Dat durf ik rustig hardop te
zeggen.” Wethouder Pouwel Inberg
beaamt dit: “De energietarieven
stijgen erg sterk. Een besparing van
zo’n 150 euro per jaar lost dit niet
op, maar draagt wel een steentje bij.
Met de energieconciërges kunnen
we op korte termijn iets voor hen
betekenen.”

Met tips en simpele materialen
helpen de energieconciërges
huurders energie te besparen,
helemaal gratis! Van een brievenbus
die minder tocht en led-lampen, tot
een waterbesparende douchekop en
een energieverbuiksmonitor. In een
uur tijd proberen de conciërges
inwoners zoveel mogelijk te helpen
bij het energiezuiniger maken van
hun huis.

Meedoen?
Al meer dan 280 huurders hebben
bezoek gehad van de energieconciërge. Aanmelden kan via
www.brummenenergie.nl. Wie al de
cadeaubon van €50 heeft gebruikt
voor energiebesparende producten
kan geen gebruik meer maken van
de energieconciërge.
Bent u woningeigenaar? Maak dan
een afspraak met één van onze
energiecoaches op www.brummenenergie.nl/energiecoach

Uitstel inloopbijeenkomst ‘De Wasacker’
De geplande inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen bij De Wasacker op
zaterdagmiddag 15 januari gaat niet door. Er is op dit moment te veel
onzekerheid over of de bijeenkomst op basis van de coronamaatregelen wel
verantwoord kan doorgaan. Er is gekozen voor uitstel. De verwachting is dat
er een betere informatie-uitwisseling mogelijk is bij een fysieke bijeenkomst.
Zodra het weer kan wordt er een
nieuwe datum voor de bijeenkomst
bekendgemaakt. Iedereen die zich via
het mailadres ruimtevooreerbeek@
brummen.nl voor de bijeenkomst had
aangemeld heeft inmiddels persoonlijk uitleg gehad over het verplaatsen
van de bijeenkomst.

herontwikkelen. Daarbij gaat het
vooral om een verbouwing van de
Plus Supermarkt en de voorgenomen verhuizing van de Action. De
openbare ruimte wordt daarnaast
door de gemeente opnieuw
ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen.

Eigenaar Orange Capital Partners wil
het complex met winkels aan de
Stuijvenburchstraat en De Wasacker

Planning
De inloopbijeenkomst heeft als doel
om iedereen te informeren over de

plannen, maar ook om eventuele
ideeën of wensen in beeld te krijgen.
Waar mogelijk worden deze
verwerkt in de definitieve plannen,
die naar verwachting in maart de
basis vormen voor een te doorlopen
bestemmingplanprocedure. Mochten
de coronamaatrelen nog geruime tijd
een fysieke bijeenkomst niet
mogelijk maken, dan zal alsnog een
online bijeenkomst georganiseerd
worden. Dit om te voorkomen dat er
te veel vertraging op gaat treden.
Meer informatie over de plannen en
de te houden bijeenkomst vindt u
op de website www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek.

Gemeente telt weer meer inwoners
Ook in het afgelopen jaar is het inwoneraantal van onze gemeente weer
licht gestegen. Berekeningen van het procesteam Burgerzaken wijzen uit
dat het inwonertal op 1 januari dit jaar 20.898 bedraagt.
De vrouwen zijn hierbij licht in de
meerderheid (10.527 tegenover
10.371 mannen). Vergeleken met de
stand van 1 januari vorig jaar
(20.880) zijn er in 2021 per saldo 18
inwoners bijgekomen. Het gaat
overigens om een voorlopig
vastgesteld bevolkingscijfer. Door
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) wordt in de loop van
dit jaar het definitieve bevolkingscijfer vastgesteld.
In het afgelopen jaar zijn 156
kinderen geboren in de gemeente
Brummen. Van deze kinderen zijn er
22 in de gemeente Brummen-zelf

geboren, 134 in een andere
gemeente (bijvoorbeeld in nabij
gelegen ziekenhuis). In 2021
stierven 236 inwoners. Het merendeel hiervan overleed in onze eigen
gemeente (141), anderen elders,
bijvoorbeeld in een ziekenhuis. In
totaal vertrokken 945 mensen uit de
gemeente naar elders. Daartegenover staat dat 1035 mensen zich in
onze gemeente hebben gevestigd.
Bovenstaande cijfers resulteren
ogenschijnlijk in 10 personen meer
in Brummen dan vorig jaar om deze
tijd (20.880) en niet 18. Maar er is
altijd een afwijking mogelijk in deze

telling, omdat iemand bijvoorbeeld
tweemaal gevestigd kan zijn binnen
één jaar en een keer vertrokken
tussentijds (of andersom). Het
resultaat van de ontwikkelingen is
dat de gemeente Brummen net als
afgelopen twee jaar weer licht
groeit. In de periode voor 2019
daalde het inwonertal van onze
gemeente steeds licht.
Het uitgebreide overzicht van de
actuele inwoneraantallen is te
vinden op brummen.nl.
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Overeenkomst Elzenbos getekend
Maandag 10 januari is de overeenkomst voor 80 nieuwe woningen in
Elzenbos ondertekend. De overeenkomst werd ondertekend door wethouder Pouwel Inberg en vertegenwoordiger van de 7 marktpartijen, de heer
David van der Hulst. Hiermee is de volgende stap gezet om deze woningen te realiseren. De verwachting is dat de eerste woningen in het tweede
kwartaal van 2022 in de verkoop gaan. De start van de bouw van de
woningen wordt verwacht in de tweede helft van 2022.
Voorzien in behoefte
Met de ondertekening wordt de
volgende stap gezet in de realisatie
van 54 betaalbare woningen en 26
woningen in de vrije sector.
“Hiermee wordt voorzien in een
behoefte” vertelt projectwethouder
Pouwel Inberg. “Op onze woningmarkt is een grote vraag naar
woningen, vooral onder starters en
kleinere huishouders. Het college wil
graag voorzien in die behoefte. Met
deze ondertekening is dit een stap
dichterbij.” “Wij zijn blij om met
deze 80 woningen Elzenbos II te
kunnen bouwen” voegt David van
der Hulst toe. “De woningen
voorzien in een grote behoefte in de
gemeente Brummen en sluiten goed
aan op de wensen van de kopers,
denk aan het type woning maar ook
aan het energiegebruik zeker in deze
tijd van hoge energieprijzen.”
Andere ontwikkelingen
Op basis van provinciale en
regionale woningbouwcijfers werd
de gemeente Brummen enkele jaren
geleden gedwongen om minder
woningen te bouwen. Dit had onder
andere grote gevolgen voor het

aantal woningen binnen het
woningbouwproject Elzenbos.
Enkele mooie andere ontwikkelingen
zorgden sindsdien voor een eigen
invulling van het gebied. Zo biedt
het nieuwe woningcomplex van
Philadelphia een thuis voor 25
mensen met een verstandelijke
beperking. En met de komst van het
Voedselbos hebben vrijwilligers een
groen hart gecreëerd in deze wijk.
Langs de N348 ligt een zonnepark,
waar BrummenEnergie lokale groene
energie opwekt.
In gesprek met de buurt
Het huidige bestemmingsplan staat
wonen in heel Elzenbos II toe. Dit
bestemmingsplan moet op een paar
kleine onderdelen worden aangepast (bijvoorbeeld om appartementen mogelijk te maken). Eind januari
/ begin februari wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
Daarvoor gaat de gemeente met de
buurt in gesprek over de wijzigingen
in het bestemmingsplan en de start
van het inrichtingsplan openbare
ruimte. Het inrichtingsplan ligt in lijn
met het eerste deel Elzenbos II met
dezelfde uitstraling en gebruik van

materialen. Het geactualiseerde
beeldkwaliteitsplan is in december
2021 door de Raad vastgesteld.
Start van de bouw en verkoop
De verwachting is dat de eerste
woningen in het tweede kwartaal
van 2022 in de verkoop gaan.
Hierbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van lokale partijen.
Een beperkt aantal woningen wordt
tijdelijk exclusief aangeboden aan
huurders van Veluwonen, zodat er
doorstroming op de Brummense
woningmarkt ontstaat. De start van
de bouw van de woningen wordt
verwacht in de tweede helft van
2022.
Marktpartijen
De marktpartijen die meedoen aan
de overeenkomst zijn Copernicus
Builders uit Zelhem, Van Campen
Bouw uit Zelhem, BPD Ontwikkeling
B.V. uit Amsterdam, Veluwonen uit
Eerbeek, Veluwezoom-Verkerk Bouw
uit Zevenaar, Rotij Grondontwikkeling Oost uit Rijssen en Van Wanrooij
Projectontwikkeling uit Geffen.
Meer informatie
Op www.brummen.nl/elzenbos
leest u de laatste ontwikkelingen.
Op 20 januari organiseren wij een
online informatieavond over
Elzenbos fase 2. Als u deze wilt
bijwonen, stuur dan een e-mail naar
bijeenkomsten@brummen.nl.

In contact met de gemeenteraad
Een nieuw jaar is begonnen en daarmee ook een nieuw vergaderjaar voor
onze gemeenteraad. Op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl
kunt u zien op welke momenten de gemeenteraad in 2022 vergadert.
Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2022 de donderdagavond hét
vergadermoment is van de Brummense gemeenteraad. 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.
Het gemeenteraadswerk wordt met
veel enthousiasme uitgevoerd door
19 gekozen raadsleden. De besluitvormende raadsvergadering is het
maandelijkse hoogtepunt. Maar ook
voordat er besluiten worden
genomen kunt u uw invloed
aanwenden. Voorafgaande aan
forum- en raadsvergaderingen
bereiden de politieke fracties zich
hierop gedegen voor. 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

Op onze website vindt u de
contactgegevens van de fracties.
Voor meer informatie over de
gemeenteraad kunt u uiteraard
contact opnemen met de griffie van
de gemeenteraad. Dit kan via het
centrale telefoonnummer
0575-568233 of het e-mailadres
griffie@brummen.nl.

fractievergadering zijn of haar
mening kenbaar maken over
onderwerpen die bijvoorbeeld op de
(raads)agenda staan. Gelet op de
coronamaatregelen 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.

David van der Hulst en Pouwel Inberg ondertekenen de overeenkomst op
de plek waar de woningen straks gebouwd worden

Meer bomen, struiken en heggen in het
buitengebied
We willen veel meer bomen, struiken en heggen. Dat is goed voor mens
en dier. Dinsdag 14 december 2021 heeft het college daarom besloten het
ontwerp Paraplubestemmingsplan Landschapstypen vrij te geven voor
publicatie. Het paraplubestemmingsplan maakt het mogelijk om gronden
met een agrarische bestemming in het buitengebied te gebruiken voor het
aanleggen van landschapselementen.
Versterken van landschapstypen
Door aanleg van veel meer bomen,
struiken en heggen versterken de
kwaliteiten van de aanwezige
landschapstypen. Bovendien komt
dit de biodiversiteit ten goede.
Wethouder Inberg (biodiversiteit,
landschap en landbouw) benadrukt
de noodzaak van het paraplubestemmingsplan: “In ons mooie
landschap hebben we behoefte aan
nieuwe bomen en hagen. Iedereen
die iets wil aanplanten willen we het
zo makkelijk mogelijk maken. Ik ben
daarom blij met dit paraplubestemmingsplan. Bewoners konden al geld
krijgen voor het plantmateriaal, nu is
het mogelijk zonder het wijzigen
van de agrarische bestemming
landschapselementen te realiseren.
Dus de bestemming omzetten van
bijvoorbeeld agrarische grond naar
natuur wordt zo veel makkelijker.”
Het moet daarbij gaan om landschapselementen die passen bij de

Op 20 januari 2022 oefent de
Koninklijke Landmacht rond ‘Kanaal
Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoornseweg’
(Eerbeek, Laag Soeren). De eenheid
zal zich te voet en in (rubber)boten
(zonder motor) verplaatsen. Ter
ondersteuning voor de oefening zijn
er verschillende soorten voer- en
vaartuigen in het oefengebied.
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Publicatie
Het ontwerp paraplubestemmingsplan wordt gepubliceerd en ligt ter
inzage vanaf medio januari. Er is dan
voor een ieder de mogelijkheid tot
het indienen van een zienswijze.

Militaire oefening

De Brummense raad bestaat op dit
moment uit acht fracties: VVD,
PvdA, GroenLinks, CDA, D66,
Fractie Hofman-Kleverwal, Lokaal
Belang en Democratisch Brummen.

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

landschapstypen die we in het
buitengebied kennen. Op grond van
het huidige bestemmingsplan is de
aanleg van landschapselementen
niet mogelijk. Dit komt vooral
omdat het huidige bestemmingsplan, dat is vastgesteld in 2008, niet
gericht was op ontwikkeling van het
landschap. Het paraplubestemmingsplan zorgt ervoor dat er geen
omgevingsvergunning of aanlegvergunning meer nodig is voor het
aanleggen of ontwikkelen van
landschapselementen in het
buitengebied. Waarbij het dus alleen
gaat om landschapselementen die
passen bij de Landschapstypen die
we in Brummen kennen.

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

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

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

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

De organisatoren doen er alles aan
om hinder zo veel mogelijk te
voorkomen. Heeft u toch klachten
over de uitvoering van de oefening?
Meld dat bij de gemeente. Wij
zorgen er dan voor dat uw klacht
wordt voorgelegd aan het Ministerie
van Defensie.

