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Pleidooi burgemeester voor omzien naar elkaar 
Omzien naar elkaar. Dat was de rode draad van de nieuwjaarsrede van 
burgemeester Alex van Hedel vorige week dinsdag. Tijdens een zeer goed 
bezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis liet de burgemeester 
zijn licht schijnen op belangrijke ontwikkelingen in onze samenleving. Een 
liedtekst van de vorig jaar overleden Pierre Kartner stond hierbij centraal. 
En ook de waardering voor de samenleving voor opvang van ontheemden 
uit Oekraine. Maar ook de noodzaak om echt stappen te zetten om 
klimaatverandering een halt toe te roepen. De nieuwjaarsrede is terug te 
lezen op onze website brummen.nl. 

Ongeveer 200 bezoekers maakten 
gebruik van de mogelijkheid om 
leden van het gemeentebestuur 
maar ook mede-inwoners persoon-
lijk een goed nieuwjaar toe te 
wensen. Onder hen ook veel 
inwoners die in de afgelopen drie 
jaar in de gemeente zijn komen 
wonen. Door de coronapandemie is 
het drie jaar geleden dat een 
nieuwjaarsreceptie in het gemeente-
huis werd georganiseerd. Duidelijk 
was dat veel bezoekers blij waren 
elkaar weer op deze bijeenkomst te 
ontmoeten.

Verleiden van de toerist
Het officiële gedeelte bestond niet 
alleen uit de gebruikelijke nieuw-
jaarstoespraak van de burgemeester. 
Ook was er aandacht voor het 
thema Recreatie en Toerisme. Daar 
besteedde de gemeente in 2022 
extra aandacht aan. Bijvoorbeeld 
door dit onderwerp als thema te 

nemen voor de vernieuwde 
gemeentegids. Maar ook de 
jaarlijkse bestuursdag stond in het 
teken van recreatie en toerisme. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie liet 
wethouder Van de Graaf weten 
welke stappen er afgelopen jaar zijn 
gezet om onze gemeente in de 
toekomst nog beter over het 
voetlicht te brengen. Samen met 
lokale ondernemers doen we dat via 
een speciale nieuwe website, die dit 
voorjaar wordt gelanceerd. Via een 
speciaal gemaakte video onthulde 
Van de Graaf alvast het nieuwe 
logo. Met de website wil de 
gemeente Brummen de toerist nog 
beter verleiden om een bezoek te 
brengen aan onze gemeente. Deze 
video kunt u bekijken via onze 
website, Facebookpagina en Twitter 
bekijken. 

Trots
Van de Graaf  is trots op de 

kwaliteiten die de gemeente te 
bieden heeft. Maar ook de inzet van 
veel (recreatieve) ondernemers. 
Daarbij schonk hij extra aandacht 
aan Johan van Zadelhoff. Deze 
Eerbeekse horecaondernemer heeft 
zich jarenlang sterk gemaakt voor 
behoud en renovatie van de 
Eerbeekse Oliemolen. Om dit stukje 
unieke erfgoed voor generaties te 
behouden, heeft hij de Oliemolen 
overgedragen aan de stichting 
Gelders Landschap en Kastelen. ‘Een 
icoon’ noemde Van de Graaf Johan 
Van Zadelhoff, en daarmee een 
inspirerend voorbeeld voor veel 
lokale ondernemers. 

Herhaalprik 
Onze regionale GGD is volgende 
week drie dagen aanwezig bij het 
Servicepunt in Eerbeek. Dit voor 
iedereen die zich wil laten vaccine-
ren of om vrijblijvend vragen te 
stellen over het coronavirus en de 
coronavaccinatie. U kunt er op 
donderdag 19, vrijdag 20 en 
zaterdag 21 januari terecht van 
11.00 tot 19.30 uur. Dit zonder 
eerst een afspraak te maken!  

De GGD biedt alle inwoners in de 
regio de mogelijkheid om in de 
eigen omgeving langs te komen! De 
GGD komt dus met de regiotour 
langs in onze gemeente. Dat maakt 
het voor u extra makkelijk om een 
herhaalprik te halen. Er wordt door 
de medewerkers van de GGD 
gevaccineerd met Pfizer. 

Meer informatie over de locaties en 
tijden van de regiotour van de GGD 
is te vinden op de website van de 
GGD (ggdnog.nl). Van donderdag 
23 tot en met zaterdag 25 februari 
komt de GGD weer naar de 
gemeente Brummen. Ook dan is er 
vrije inloop van 11.00 tot 19.30 uur 
in het Servicepunt in Eerbeek.

Goede resultaten voor energiebesparing
In 2022 heeft de gemeente Brummen inwoners gestimuleerd om energie 
te besparen. Dit gebeurde met een rijkssubsidie via de Regeling Reductie 
Energievebruik Woningen (RREW). Met verschillende maatregelen zijn in 
totaal zo’n 2.300 huishoudens bereikt. De gemeente deed dit samen met 
Veluwonen, BrummenEnergie en het Regionaal Energieloket.

Eenvoudig energie besparen
Doel van de maatregelen is het 
verminderen van CO2-uitstoot en 
het verlagen van woonlasten voor 
huurders en woningeigenaren. De 
gemeente en de samenwerkings-
partners hebben hen op diverse 

manieren laten zien hoe je energie 

kunt besparen. En een steuntje in de 
rug gegeven om direct maatregelen 
te nemen. Ze boden bijvoorbeeld 
gratis keukentafelgesprekken aan 
met energiecoaches en deelden 
cadeaubonnen uit voor kleine 

Mooie start voor Peter bij Schotpoort Logistics
Afgelopen december kreeg Peter een contract bij Schotpoort Logistics in 
Eerbeek. Een mooie beloning voor zijn inzet en enthousiasme. En weer een 
mooie match vanuit WerkFit Brummen – met dank aan Gerard Koerhuis 
van Schotpoort Logistics.

Gerard heeft het afgelopen jaar 
verschillende keren gesproken met 
Bas Willemse van WerkFit Brummen. 
In opdracht van Bark Verpakkingen 
zocht hij namelijk twee medewer-
kers voor een nieuwe afdeling. Het 
werk: in elkaar zetten en verzend-
klaar maken van IBC containers. Dat 
zijn speciale verpakkingen voor het 
vervoer van vloeistoffen. De 
herhaalde werkzaamheden zonder 
tijdsdruk zijn ideaal voor mensen 
met een arbeidsbeperking. 

Goede match
“Na een aantal gesprekken met 
verschillende kandidaten ging Peter 
eind november aan de slag”, vertelt 
Bas Willemse. “Hij startte met een 
proefweek. Zo konden beide partijen 
uitvinden of er een match 
was. Jobcoach Martin kwam elke 
dag langs om te kijken hoe het ging. 
Martin kent Peter goed en kon 
bijsturen waar dat nodig was. Peter 
vond het werk leuk en de repeteren-
de taken pasten goed bij hem. Zijn 
werkgever was het daar helemaal 
mee eens. Daarom kreeg Peter per 
december 2022 een contract. Hij is 
er erg blij mee!” Ook Gerard is 
tevreden. Want hij vindt het 
belangrijk dat iedereen een kans 
krijgt op werk.

Traktatie waard
Successen moet je vieren. Daarom 
trakteerden Bas en Martin Peter en 
zijn collega’s op taart. De komende 
maanden blijft Martin als jobcoach 
betrokken bij het werk. Hij komt af 
en toe langs om te kijken of alles 
nog naar wens gaat.
Wilt en kunt u met uw bedrijf 
mensen ook een kans bieden op de 
arbeidsmarkt? De accountmanagers 
van WerkFit Brummen komen graag 
bij u langs voor een kennismakings-
gesprek. Neem gerust contact op:
Bas Willemse: tel. 06 - 82 13 71 26 
of b.willemse@brummen.nl
Dineke Huising: tel. 06 - 81 42 51 17 
of d.huising@brummen.nl

energiebesparende maatregelen. 
Ook waren er gratis ledlampen voor 
alle klanten van de voedselbank. 
Daarnaast konden inwoners een 
beroep doen op energie-conciërges 
of een webinar volgen met tips over 
onder andere isoleren en energie 
besparen. Verder was er een 
gezamenlijke inkoopactie voor 
zonnepanelen. De infographic geeft 
een overzicht van de resultaten in 
cijfers.

Energieconciërges
Verantwoordelijk wethouder 
Pouwel Inberg ziet vooral de 
meerwaarde van energieconciërges 
Maarten van Esschoten en Henri 
Bosveld van BrummenEnergie. 
“Maarten en Henri hielpen huurders 
met tips om energie te besparen. 
Bovendien hadden ze eenvoudige 
materialen bij zich om meteen 
maatregelen te nemen. Ze brachten 
bijvoorbeeld tochtstrips of radiator-
folie aan, vervingen oude verlichting 
door ledlampen of installeerden een 
waterbesparende douchekop. We 
horen van inwoners dat ze blij waren 
met de hulp bij de uitvoering. Niet 
iedereen is een doe-het-zelver, dus 
de conciërges waren heel belangrijk.”  

Energiecoaches
Het project is afgerond, maar 
energie besparen blijft belangrijk. 
Voor tips kunnen inwoners ook dit 
jaar de hulp inschakelen van een 
energiecoach. 
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 53 diverse bomen, 
diverse locaties in de gemeente 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een brug met 
faunapassage bij de N345, 
Brummen, sectie I, nummers 
1251, 1252, 789, 2324

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
kadastraal Brummen, sectie G, 
nummers 4241 en 4645

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 12 appartementen, 
Arnhemsestraat 50, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
plaatsen van een stacaravan, 
Boerenstraat 24, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verwijderen van een draagmuur, 
Buizerdstraat 77, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
plaatsen van een stacaravan, 
Cortenoeverseweg 95, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een grauwe wilg, 
Elzenbosweg 14, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een schuur, 
Ganzekolk 9, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden en verduurzamen van 
de woning, Hallseweg 77, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het gebrui-
ken van het weiland als kampeer-
plaats, Hommelstraat 1, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een paardenbak 

met drainage, houten omheining 
en 2 lichtmasten, IJsselstraat 7, 
Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
isoleren van het dak, Louise de 
Colignylaan 10, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 1 fijnspar, 3 grove 
dennen en 1 berk, Louise de 
Colignylaan 22, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een notenboom, 
Meengatstraat 29, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 beuken, Spoorstraat 
6, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van kunststof kozijnen en 
voordeur, Thorbeckestraat 37, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het gebrui-
ken van perceel kadastraal 
Brummen, sectie A, nummer 3072 
als tuin, Trepkesweide 33A in 
Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 berken en 4 eiken, 
Veldkantweg 8B, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 dennen, Volmolen-
weg 8, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Vosstraat 20, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een berging, 
Wheemekamp 2, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Windheuvelstraat 5, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van 4 hooiberghutten, ‘t 
Zaaibroek 2, Hall

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het tijdelijk plaatsen voor 
de duur van maximaal 1 jaar van 
een caravan voor tijdelijke 
bewoning, Cortenoeverseweg 95, 
Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een eik 
met herplant, Derickxkamp 2, 
Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
schuur, Hallsedijk 36, Empe.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het verbreden van een 
uitweg, G.K. van Hogendorpstraat 
62, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het tijdelijk gebruiken 
voor de duur van 3 jaar van een 
bedrijfswoning als tijdelijke 
particuliere woning, Knoeven-
oordstraat 65 - 65a, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het wijzigen van de 
voorgevel, Kollergang 1A, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een 
douglasspar en een grove den en 
de dunning van 8 fijnsparren met 
herplant, Maria Stuartlaan 6, 
Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
carport met berging, Marten 
Putstraat 16, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een 
beuk, tussen Meengatstraat 58 en 
60, Brummen.

• Noodkap - verleende omgevings-
vergunning, het kappen van een 
acacia, Oudeweg 11 in Leuven-
heim

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, de realisatie van een 
inkoopstation ten behoeve van 
het zonnepark, Oude Zutphense-
weg/Lendeweg, Brummen, sectie 

M, nummer 104.
• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, het vervangen van de 
kap van de ligboxenstal, ‘t 
Zaaibroek 2, Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
buiten unit voor een airco, 
Zonnedauw 48, Eerbeek.

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het constructief 
wijzigen van de woning, Gasfa-
briekstraat 34, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het realiseren van 
twee padelbanen, Harderwijker-
weg 7A, Eerbeek

• Ingetrokken verleende reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden en aanpassen van de 
woning op de locatie Hoevesteeg 
29 in Tonden

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een paardenbak, IJsselstraat 7, 
Empe

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het isoleren van de 
buitenzijde van de woning, 
Rijksweg 31, Empe

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het wijzigen van de 
bestemming ten behoeve van het 
aanleggen van ruim 3 ha. bos, 
tussen de Brummenseweg en 
Dierenseweg, kadastraal Hall, 
sectie C, nummer 2647, 2648, 
2649, 2671, 2673, 2674, 3408 
ged.

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband 
met vergunningvrij, het kappen 
van 2 dennen op de locatie 
Volmolenweg 8, Eerbeek

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband 
met vergunningvrij, het kappen 
van 5 acacia’s op de locatie Het 
Hungeling 12, Eerbeek

• Buiten behandeling reguliere 
omgevingsvergunning, het 
constructief wijzigen van de 

woning, Thorbeckestraat 24, 
Brummen.

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verordening Afvalstoffenheffing 

2023
• Verordening Toeristenbelasting 

2023
• algemeen verbindend voorschrift 

(verordening)
• Verordening eenmalig rioolaan-

sluitrecht 2023
• algemeen verbindend voorschrift 

(verordening)
• Verordening lijkbezorgingsrechten 

2023
• Tarieventabel 2023
• algemeen verbindend voorschrift 

(verordening)
• Verordening Onroerende-zaakbe-

lastingen 2023
• algemeen verbindend voorschrift 

(verordening)
• Verordening Riool- en Waterzorg-

heffing Brummen 2023

Overige overheidsinformatie
• Publicatie voorgenomen verkopen 

van onroerende zaken
• Horeca veerstoep Brum-

men-Bronkhorst

Beleidsregel
• Nota minimaregelingen 2023
• Nadere regels Voorwerpen op, 

boven of aan een openbare plaats 
in de gemeente Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Dovenkampweg 3, 5 en 10 te 
Empe”

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit aanwijzen 

gehandicaptenparkeerplaats 
- Kraaiheide te Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Gemeente telt weer meer inwoners
Ook in het afgelopen jaar is het inwoneraantal van onze gemeente weer licht gestegen. Het 
inwoneraantal op 1 januari 2023 is 21.104. Vergeleken met de stand van 1 januari vorig jaar 
(20.898), zijn er per saldo 206 inwoners bij gekomen. 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.

Er zijn in het afgelopen jaar 158 kinderen 
geboren in de gemeente Brummen. Van deze 
kinderen zijn er 27 thuis in Brummen geboren, 
131 in een andere gemeente. In 2022 stierven 
274 inwoners. Het merendeel hiervan overleed 
in onze eigen gemeente (166) en 108 in een 
andere gemeente. Er hebben zich 1026 mensen 
gevestigd in de gemeente en er zijn er 738 
vertrokken.
Bovenstaande statistieken resulteren 
ogenschijnlijk in 172 personen meer in Brummen 
dan vorig jaar om deze tijd (20.880), en niet 
206. Maar er is altijd een afwijking mogelijk in 
de totaaltelling, omdat iemand bijvoorbeeld 2x 

gevestigd kan zijn binnen 1 jaar en 1 keer 
vertrokken tussentijds, of andersom. 
Het uitgebreide overzicht van de actuele 
inwoneraantallen per gemeentedeel vindt u op 
www.brummen.nl.

Afval? Raap het op!
Steeds meer inwoners zorgen voor een schonere gemeente Brummen. Gewapend met een 
grijper en een plastic zak maken ze regelmatig een rondje. Ondanks deze goede inzet 
blijft er nog veel zwerfvuil zichtbaar. Op zaterdag 21 januari organiseert Eerbeek Schoon 
een opruimactie. Helpt u ook mee om onze gemeente op te ruimen? Elke verpakking telt!

Lokaal initiatief
Kortgeleden is een aantal inwoners van het 
buitengebied van Eerbeek een mooi initiatief 
begonnen. Het motto is: ´Zie je tijdens de 
wandeling iets liggen? Raap het op!’ Om alle 
wandelaars en joggers uit te nodigen om 
hieraan mee te doen, hebben verschillende 
inwoners een herkenbare emmer neergezet. 
De wandelaars of joggers kunnen het 
opgeraapte zwerfvuil daarin doen. Samen 
kunnen we zo de natuur weer zwerfvuilvrij 
maken. In Brummen is er een grote groep 
actief onder de naam Brummen Zonder Zwerf 
Vuil. Wilt u ook het verschil maken? Sluit u 
aan bij één van de twee groepen vrijwilligers.

Actie zaterdag 21 januari
Zaterdag 21 januari om 10.00 uur is de 
volgende opruimochtend van ‘Eerbeek 
schoon’. Deelnemers verzamelen op het gras 
op de hoek van de Wethouder Sandersstraat 
en de Enkweg.  
Er zijn 3 zwerfvuil-trolley’s beschikbaar en 
ook zijn er genoeg handschoenen, grijpers, 
hesjes etc. Er kan dus met veel mensen 
opgeruimd worden. 
Wat houd je tegen eens een keer mee te 
doen?
Opgeven of informatie? Kijk op Facebook, 
eerbeek_schoon@outlook.com of bel 
06-51319959.



13 januari 2023

Kort nieuws

Gemeenteraad vergadert 
Donderdagavond 26 januari vindt de eerste besluitvormende raadsverga-
dering 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. 

Meewerken herontwikkeling De Beekwal
Woningcorporatie Veluwonen en zorgorganisatie Riwis willen verzorgings-
huis de Beekwal in Eerbeek verder ontwikkelen en uitbreiden. Dit om ook 
in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die 
niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Hiervoor is een wijziging 
nodig van het bestemmingsplan voor de Beekwal en voor de gronden 
ertegenover, waar nu nog de oude Mavo staat. De gemeente wil hier in 
principe aan meewerken. En zo de bouw mogelijk maken van 77 woon-
eenheden voor beschermd wonen en 30 appartementen.

Spreekuur energiecoaches
Vanaf volgende week houden de energiecoaches van BrummenEnergie 
wekelijks spreekuren in Brummen en Eerbeek. U kunt daar gratis advies 
krijgen over verlichting, verwarming en isolatie van uw huis. Vanaf 19 
januari zijn de energiecoaches elke donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 
15:00 uur te vinden in de bibliotheek Brummen. In Eerbeek kunt u vanaf 
20 januari elke vrijdagochtend terecht tussen 11:00 uur en 12:00 uur in 
het Tjark Riks Centrum. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon 
binnenlopen.

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)

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

Colofon

Wanneer vergadert de raad in 2023? 
Op onze website kunt u lezen wanneer de gemeenteraad van Brummen in dit nieuwe jaar 2023 bijeen komt. In 
het vergaderschema voor dit jaar staan niet alleen de maandelijkse besluitvormende vergaderingen, maar ook de 
data van forumbijeenkomsten en andere raadsbijeenkomsten. Alle vergaderingen van de raad zijn in principe 
openbaar en u bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. 

De gemeenteraad heeft zijn 
vergaderschema in september 
2022 vastgesteld. In hoofdlijnen is 
dit schema vergelijkbaar met dat 
van voorgaande jaren. Dus 
gebaseerd op maandelijks een 
avond met één of meerdere 
forumvergaderingen en een 
afzonderlijke avond voor de 
besluitvormende raadsvergadering. 
Ook zijn er enkele facultatieve 
vergaderdata opgenomen voor 
bijeenkomsten waarvan het 
onderwerp en opzet op een later 
moment kan worden bepaald. 
Duidelijk is in ieder geval dat ook in 
2023 de donderdagavond hét 
belangrijkste vergadermoment is 
van de Brummense gemeenteraad. 

Ook live-uitzending
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 exacte vergaderlocatie. 
Overigens worden vanaf dit jaar niet 
alleen de maandelijkse besluitvor-
mende raadsvergadering live via de 
lokale omroep uitgezonden. Dit 
geldt vanaf nu ook voor het forum 
dat plaatsvindt in de raadszaal. Op 
deze manier probeert de gemeente-
raad de politiek nog dichter bij de 
inwoners te brengen.  

Meepraten
De maandelijkse forumbijeenkom-
sten zijn overigens hét 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 dat niet 
staat geagendeerd. Wilt u over een 
onderwerp meepraten? Geef dit dan 
tijdig door aan de griffie van de 
raad. 

Fractievergaderingen
Voorafgaande aan forum- en 
raadsvergaderingen bereiden de 6 
politieke fracties zich gedegen voor 
op de officiële raadsvergaderingen. 
Dit doen zij tijdens fractievergade-
ringen die op maandag- of dinsdag-
avond worden gehouden. Dit in de 
week van een forum of besluitvor-
mende raadsvergadering. Wie dat 
wil kan in een fractievergadering 
zijn of haar mening kenbaar maken 
over onderwerpen die bijvoorbeeld 
op de (raads)agenda staan. De 
fracties zijn altijd benieuwd naar 
wat er onder inwoners leeft. 
Reacties en signalen worden erg op 
prijs gesteld. 

In contact met fracties
Hieronder staan de contactgegevens 
van de fracties in de Brummense 
raad, zodat u contact met hen kunt 
opnemen als u vragen heeft of een 
fractievergadering (online) wilt 
bezoeken. 

Lokaal Belang  Website lokaalbelangbrummen.nl / 06 28 16 58 39 / l.tuiten@brummen.nl 
VVD     Website brummen-eerbeek.vvd.nl / 06 51 50 74 90 / pp.steinweg@brummen.nl
GroenLinks  Website brummen.groenlinks.nl / 06 81 42 51 11 / g.sloetjes@brummen.nl
PvdA   Website brummen.pvda.nl /  06 51 44 97 23 / m.vanenck@brummen.nl
D66    Website d66.nl/brummen / d.magermans@brummen.nl
CDA   Website cdabrummen.nl / 06 20544300 / d.zuidwijk@brummen.nl

Website
Alle informatie over onze gemeenteraad vindt u op de website www.brummen.nl (kies bij ‘bestuur en politiek’ voor 
‘gemeenteraad’ en vervolgens de groene button ‘vergaderingen’). Voor meer informatie kunt u uiteraard contact 
opnemen met de griffie. Dit kan via telefoonnummer (06) 40 81 47 28 of mail naar griffie@brummen.nl. 

Plan ontwikkeling ‘De Wasacker’ ter inzage
Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling 
van het gebied aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker ter inzage. 
Afgelopen dinsdag bezochten al zo’n 40 belangstellenden de inloopbij-
eenkomst, waarbij iedereen de laatste versie van de plannen kon bekijken. 
In de komende 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen over dit 
plan. Later dit voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit.

Al geruime tijd wordt er gewerkt 
aan een plan voor de herontwikke-
ling van dit gebied. Naast een 
verbouwing van de Plus Super-
markt is er sprake van de vestiging 
van de Action in dit winkelcom-
plex. Deze ontwikkeling is voor de 
gemeente aanleiding de openbare 
ruimte hierop aan te passen. Dit 
betekent onder andere dat er extra 
parkeerplaatsen komen. Zowel 
eind 2021 als afgelopen jaar zijn er 
diverse gesprekken en bijeenkom-
sten geweest tussen de initiatiefne-
mer, gemeente, winkeliers, 
omwonenden en andere belang-
stellenden. Aangedragen sugges-
ties zijn zoveel mogelijk in de 
plannen verwerkt. Tijdens de 
inloopbijeenkomst dinsdagavond 
werden de gedane aanpassingen 
ook gewaardeerd. 

Vervolgstap
Vandaag start officieel de volgende 
stap in deze procedure. Het gaat 
hierbij om een gecoördineerde 

procedure waardoor ook de stukken 
behorende bij de aanvraag omge-
vingsvergunning gepubliceerd 
worden. 
Alle stukken liggen vanaf nu tot en 
met 24 februari voor iedereen ter 
inzage. Het inzien van de stukken 
kan digitaal op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Daarnaast kan het 
ontwerpbestemmingsplan tot en 
met 24 februari fysiek worden 
ingezien op het gemeentehuis in 
Brummen of het Servicepunt in 
Eerbeek. In deze periode kan ook 
een zienswijze ingediend worden. 
Na het verstrijken van de terinzage-
legging worden eventuele zienswij-
zen verwerkt en wordt het plan voor 
vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Meer weten?
Meer informatie over deze ontwik-
keling is te vinden op de pagina 
‘initiatieven’ op de gemeentelijke 
website brummen.nl/ruimtevooreer-
beek. 


