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Burgemeester Van Hedel: “samen werken aan veiligheid”

De oproep om samen te werken aan
een veilige leefomgeving doet Van
Hedel na de presentatie van het
integraal veiligheidsplan dat hij samen
met politie, openbaar ministerie en
collega burgemeesters in Lochem,
Voorst en Zutphen, heeft opgesteld.
“Dit plan heeft een looptijd van vier
jaar, namelijk van 2020 tot 2024. Het
geeft richting aan het veiligheidsbeleid
en beschrijft vooral ook de belangrijkste
thema’s voor de komende jaren,” aldus
de burgervader. Cijfers wijzen uit dat er
in onze gemeente en regio geen sprake
is van enorme veiligheidsproblemen.
“Maar dat zegt nog niets over het
veiligheidsgevoel van mensen. Want
dat is net zo belangrijk.” Juist daarom
vindt Van Hedel het belangrijk om
inwoners en organisaties te betrekken
bij veiligheid. “Iedereen kan bijdragen
aan een veilig en leefbaar woon- en
werkklimaat. Gelukkig gebeurt dat al
volop, maar die samenwerking willen
we de komende periode versterken.”
Speerpunten
Politie, openbaar ministerie en
gemeenten vervullen in het veiligheidsbeleid een cruciale rol. Met het
integraal veiligheidsbeleid wordt ook
richting gegeven aan de inzet van
politieagenten en andere professionals.
Het is van belang om naast de meer
vaste en reguliere werkzaamheden op
het gebied van veiligheid ook speerpunten af te spreken. Waar zetten we
extra op in als het gaat om veiligheid.
De drie thema’s die daarbij in het
integraal veiligheidsplan genoemd

In het afgelopen jaar zijn 162 kinderen geboren in de gemeente Brummen,
waaronder 72 jongens en 90 meisjes. Daarnaast hebben zich nog eens 1004
mensen in de gemeente gevestigd, waarvan 504 mannen en 500 vrouwen.
Dat betekent een totale aanwas van 1166 mensen. In het jaar 2019 stierven
114 mannen en 107 vrouwen. Het merendeel hiervan overleed in onze eigen
gemeente (140), andere elders, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. In totaal
vertrokken 907 mensen uit de gemeente naar elders, verdeeld over 449
mannen en 458 vrouwen. Dit betekent een totale vermindering van 1128
inwoners.
Het resultaat van de ontwikkelingen is dat de gemeente Brummen volgens
deze eerste berekeningen 38 ingezetenen meer telt. Dit beeld wijkt af van de
laatste jaren, waarin het inwonertal van onze gemeente steeds licht daalde.

Nieuw: college belicht onderwerpen in
de Buitenplaats

worden zijn werken aan veilige wijken
en buurten, de aanpak van ondermijning en het bestrijden van digitale
misdrijven (cybercrime). Naast deze
drie concrete speerpunten wordt ook
werk gemaakt van het versterken van
onderlinge samenwerking. De gemeenteraden van de vier betrokken
gemeenten gaan zich in februari
buigen over dit veiligheidsbeleid. In
aansluiting op het veiligheidsplan voor
2020-2024 wordt gewerkt met
jaarplannen die concreter zijn en per
speerpunt de acties benoemen. Na het
integraal veiligheidsbeleid stelt het
college een uitvoeringsplan vast.
Concrete acties
Van Hedel geeft aan dat inzet gericht
blijft op voortzetting van aandacht
voor bijvoorbeeld woninginbraken en
geweldsmisdrijven. Daarnaast wordt in
het nieuwe veiligheidsbeleid ingezet op
het verder verbeteren van samenwerking rondom overlastsituatie van
kwetsbare personen, waarbij gemeen-

te, politie, wijkteam, woningstichting
en GGZ-partners intensief samenwerken. Maar ook inzet op de bestrijding
van ondermijning, bijvoorbeeld door
goede voorlichting en het nemen van
voorzorgsmaatregelen. Of het in 2020
invoeren van een nieuwe werkwijze,
die het doen van aangifte van cybercrime eenvoudiger maakt.” Maar naast
deze acties blijft Van Hedel elk individu
oproepen om mee te doen. Bijvoorbeeld door alert te zijn en tijdig
signalen af te geven als er sprake is van
mogelijke misstanden, vreemde of
verdachte situaties, probleemsituaties,
of deel te nemen aan WhatsApp
groepen en initiatieven te nemen die
bijdragen aan samenhang en veiligheid
in een buurt of wijk. De ogen en oren
van onze samenleving zijn van
essentieel belang in het veilig en
leefbaar houden van onze gemeente.
Het is de verwachting dat de Brummense gemeenteraad het integraal
veiligheidsbeleid in februari bespreekt.

Reinigen en inspecteren van de riolering
Jaarlijks worden de riolen van enkele
wijken of straten in de gemeente
gereinigd. Ook vinden er inspecties
van riolen plaats. Deze inspecties
worden uitgevoerd met behulp van
camerabeelden die genomen worden
vanuit de binnenzijde van de rioollei
dingen. Dit werk wordt uitgevoerd
door Van der Velden Rioleringsbeheer.
Deze werkzaamheden gaan op
maandag 20 januari 2020 van start en
duren circa 14 dagen.
De wijken waar reinigings- en inspectiewerkzaamheden plaatsvinden:
•	Kern Empe

Lichte groei inwonertal
In het afgelopen jaar is het inwoneraantal van onze gemeente licht gestegen.
Berekeningen van het procesteam Burgerzaken wijzen uit dat het inwonertal
op 1 januari dit jaar 20.735 bedraagt. Dit aantal is een voorlopig vastgesteld
bevolkingscijfer. Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt in de
loop van dit jaar het definitieve bevolkingscijfer vastgesteld.

“Iedereen in de gemeente Brummen
moet zich veilig voelen. Of hij of zij
er woont, werkt of tijdelijk bezoekt.
Als gemeente dragen wij ons steentje
daaraan bij,” laat burgemeester Alex
van Hedel, binnen het college van
B&W verantwoordelijk voor openbare
orde en veiligheid, weten. “Maar het
is belangrijk dat we het samen doen.
Inwoners, ondernemers en organisa
ties zijn ook verantwoordelijk voor de
zorg en veiligheid in hun eigen wijk
of buurt. Samen werken wij aan
veiligheid.”

•	Brummen: bedrijventerrein Rhienderen Saturnusweg delen van de
Pothof, De Wanne, De Egge,
Engelenburgerlaan, Kruisenkstraat,
Oude Eerbeekseweg, Primulastraat
•	Kern Leuvenheim
De werkzaamheden gaan 20 januari
2020 in de kern Empe van start. Daarna
volgen de straten in de kern Brummen
en vervolgens de kern Leuvenheim.
Mogelijk overlast
Tijdens de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden zijn er soms “rommelige” geluiden vanuit de riolering waar

te nemen. Dit kan onder andere
ontstaan door luchtinsluitingen in het
rioolstelsel. In een enkel geval is het
mogelijk dat de druk uit het rioolstelsel
ontsnapt via een aansluiting van een
woning. Dit kan via de aansluiting van
het toilet zijn. Tijdens de werkzaamheden in uw straat wordt u geadviseerd
de deksel van de toiletpot naar
beneden te houden. Er kan enige
verkeershinder ontstaan doordat
voertuigen soms op een kruising of in
een smalle weg staan. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met de afdeling Fysieke Leefomgeving
via telefoonnummer 0575-568 233.

Een nieuw jaar, een vernieuwd college
van B&W, een nieuw experiment. Op
‘de Buitenplaats’ belicht een wethouder
of de burgemeester vanaf nu regelma
tig een specifiek onderwerp of actuali
teit. Een soort van column of weblog
dus. Dit onder de naam de Buitenplaats.
U vindt de Buitenplaats op onze website
via www.brummen.nl/buitenplaats.
Het hoeft niet direct over een inhoudelijk onderwerp te gaan dat op de
vergadertafel ligt. Het kan ook een

actualiteit zijn, die het collegelid van
een afstandje (op de buitenplaats)
belicht. Lezers hebben de mogelijkheid
om reacties onder de berichten te
plaatsen. Zodra er een nieuw bericht is,
laten we dat weten via GemeenteThuis,
social media en onze website. Na 6
maanden evalueren we dit experiment.
Deze week is de eerste bijdrage
verschenen! Burgemeester Van Hedel
laat zijn licht schijnen over de jaarwisseling en de mogelijkheid van de organisatie van een ‘knalfeest’ door jongeren.

Vier besluiten op agenda raadsvergadering
De eerste besluitvormende raadsver
gadering in het nieuwe jaar belooft
een korte bijeenkomst te worden. Er
staan 4 inhoudelijke voorstellen op
de agenda, maar wel als ‘hamerstuk’.
Dit wil zeggen dat er over deze
voorstellen naar verwachting niet
gedebatteerd gaat worden. Deze
conclusie is getrokken tijdens het
raadsforum van vorige week
donderdag 9 januari. De besluitvor
mende vergadering van 23 januari
vindt plaats in de raadszaal van het
Brummense gemeentehuis. De
bijeenkomst is zoals gebruikelijk
openbaar en begint om 20 uur.
De 4 onderwerpen waarover de
gemeenteraad een besluit gaat
nemen zijn divers qua onderwerp. Zo
vraagt het college de gemeenteraad
bijvoorbeeld om de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) aan te
passen, maar ook ligt er een voorstel
voor een nieuwe verordening op de
vergadertafel die gaat over de
ondergrondse infrastructuur (AVOI).
De raad neemt ook een besluit over
het aanwijzen van een tweede lid en
een plaatsvervangend lid voor de
regioraad van de Regio Stedendriehoek. Dit is nodig omdat de samen-

stelling van het college in november
is gewijzigd en daardoor nieuwe
bestuurders voorgedragen moeten
worden. Het vierde en laatste
raadsvoorstel moet het mogelijk
maken dat er twee parkeerplaatsen
voor aanwonenden nabij het perceel
Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek
komen. Om dit te kunnen doen moet
deze grond aan de openbaarheid
worden onttrokken. Dit is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.
Vergaderstukken
U kunt de vergaderstukken raadplegen
via de website www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor
belangstellenden exemplaren van de
agenda met de bijbehorende stukken
klaar bij de receptie in het gemeentehuis. Verder kunt u terecht bij de
overheidsinformatiepunten in de
bibliotheken in Brummen en Eerbeek.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van raamkozijnen aan
voorzijde van woning inclusief
plaatsing van HR++ beglazing,
Voorstondensestraat 8, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanleggen van een paardenbak van
20 x 40, zonder omheining, met

verlichting, Prof. Weberlaan 4,
Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de
woning en het bouwen van een
schuur op de locatie Harderwijkerweg
2a, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen van

gekoppelde chalets voor maximaal
18 maanden op de locatie Lendeweg 8B, Hall
• Buiten behandeling gestelde aanvraag
reguliere omgevingsvergunning, voor
het verplaatsen van een uitrit,
Narcisstraat 12, Brummen

Groen licht voor Initiatiefnemers hondenspeelveld
Vanuit de gemeentelijke verkenning
naar passende locaties kwam de nog te
ontwikkelen parkzone in de nieuwbouwwijk Elzenbos als de meest
passende locatie naar voren. De
initiatiefnemers hebben met ondersteuning van de gemeente en dorpsraad
verschillende gesprekken gevoerd met
de buurt/omgeving over het inrichtingsplan. Dit heeft geleid tot een
aangepast plan waarin een groot deel
van de zorgpunten van omwonenden
zijn verwerkt. Ook volgt er de komende
jaren een evaluatietraject met de buurt

om zo eventuele verbeterpunten door
te voeren.
Groene inrichting
Door de parkzone samen met het
hondenspeelveld in 2020 te realiseren
kunnen de bomen en struiken al
groeien nog voor dat de wijk Elzenbos 2
volledig is gerealiseerd. Aan omwonenden / betrokkenen is gevraagd om mee
te denken bij de inrichting van de
parkzone. Hiervoor hebben verschillende personen zich aangemeld. De
ontwerpsessie vindt begin 2020 plaats.

Inwoners Cleantech regio geven mening over duurzame energieopwek
Alle inwoners van de gemeenten in de
Cleantech Regio hebben in november
2019 de mogelijkheid gehad om een
enquête in te vullen die helpt om tot
een Regionale Energie Strategie te
komen. In totaal hebben meer dan
2.933 inwoners de vragenlijst
ingevuld. Het grote aantal reacties
toont aan dat duurzaamheid en
grootschalige duurzame energieopwek
ontzettend leeft onder onze inwoners.
En terecht: het is prettig wonen in
onze Cleantech Regio en dat willen
we uiteraard zo houden.
De enquête is een onderdeel in het
proces om tot een Regionale Energie
Strategie (RES) te komen. Om de
landelijke klimaatdoelen te halen heeft
het rijk aan alle regio’s gevraagd om
aan te geven hoeveel energie er kan
worden opgewekt binnen de regio. Dit
noemen ze een bod. Samen met de
provincie, waterschappen, netbeheerders en andere regiogemeenten
bepalen we een RES-bod dat voor ons
haalbaar is. Naast de enquête zijn er

afgelopen jaar in de verschillende
gemeenten lokale ateliers georganiseerd. In 2020 zet de regio in op
participatie met inwoners en jongeren,
zowel regionaal als lokaal. Een regio
waarin iedereen kan meedoen en
ieders stem telt. De uitkomsten van
de enquête kunt u vinden op
www.brummen.nl/duurzaamheid.
Hier vindt u ook meer informatie
over de RES.
Noodzaak
In de enquête gaat het niet over de
vraag of inwoners zonne- en windenergie willen. Vanuit de opgaven uit het
klimaatakkoord van Parijs en ons
landelijke klimaatakkoord is deze vraag
al beantwoord: grootschalige opwek
van duurzame energie door wind en
zon is noodzakelijk. Centraal staat de
vraag: Welke voorkeuren hebben onze
inwoners ten opzichte van zonnevelden
en windturbines? In de enquête is
gekozen om 4 denklijnen voor zon- en
windenergie te onderzoeken: infrastructuur koppeling, vraag en aanbod bij

Het Steunpunt Geld & Administratie helpt
om weer grip te krijgen op je financiën.
Iedereen is welkom. Een afspraak maken is niet nodig. En het is gratis!
• Iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur in Tjark Rikscentrum Eerbeek
• Iedere woensdag tussen 9 en 12 uur in Plein 5 Brummen
Of bel op werkdagen 0575 - 561 988

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op
donderdag 23 januari 2020

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.

Het college stemt in met de aanleg
van een hondenspeelveld in de
parkzone naast wijk Elzenbos II.
Dit is een initiatief van een werk
groep die als vrijwilligers het honden
speelveld gaan beheren. Het aan te
leggen park omsluit het hondenspeel
veld met groen en versterkt daarmee
het kleinschalige landschap en de
biodiversiteit. Een beoogd neven
effect is het verminderen van
hondenpoepoverlast door sociale
controle van hondenbezitters
onderling.

Ken jij iemand met geldzorgen

elkaar, clustering en landschap is
leidend. Bijzonder om te vermelden is
dat de uitkomst van de enquête
overeenkomt met de uitkomsten uit de
ateliers.
Samen werken richting de definitieve
RES
De informatie die is opgehaald in de
ateliers en de enquête wordt verwerkt in
een totaalvisie. Hier worden de bestaande kansen en opgaven, de lopende
projecten/initiatieven en bestaand beleid
aan toegevoegd. Het concept RES-bod
wordt voor 1 juni 2020 aangeboden aan
de colleges en gemeenteraden van de
Cleantech-gemeenten. De wensen en
bedenkingen die hier uit voortkomen
vormen de basis van het definitieve
RES-bod. Deze moet op 1 maart 2021
gereed zijn. Vooralsnog liggen we op
koers om alle kansen te grijpen die de
RES onze regio biedt. Wilt u in de
toekomst blijven meedenken aan de
energietransitie in onze regio? Graag!
Meld u dan aan door een mail te sturen
aan info@cleantechregio.nl.

WerkFit Brummen: plaatsing bij Shopbox
WerkFit Brummen is inmiddels een jaar
actief. Vanaf de basislocatie aan de
Kollergang in Eerbeek zijn in 2019 al
veel successen geboekt. Zo is het aantal
mensen in de bijstand fors gedaald tot
295 personen. Met enige regelmaat
brengen we succesvolle plaatsingen
van werkfitte medewerkers onder uw
aandacht. Zoals twee personen die
inmiddels met succes werkzaam zijn als
(assistent) operator bij het bedrijf
Shopbox.
Shopbox is een schoonmaakbedrijf die
winkelwagens van supermarkten
schoonmaakt in de Benelux. Als bedrijf
vinden zij het belangrijk om te
investeren in hun mensen. Zij hebben
namelijk alleen maar mensen in dienst
die een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Ze vinden het belangrijk dat
mensen zich prettig voelen in het werk
wat ze doen en zich kunnen ontwikkelen. Vanuit WerkFit Brummen krijgt
elke kandidaat die bij een werkgever
van start gaat, een jobcoach toegewezen. De jobcoach heeft regelmatig
contact met de werknemer, maar

spreekt ook de werkgever om te kijken
of alles naar wens gaat. De beide
kandidaten bij Shopbox toonden een
goede motivatie en werklust. De
kandidaten zijn daarom al een tijdje
aan het werk bij het bedrijf en krijgen
ook de mogelijkheid om zich door te
ontwikkelen. Eén kandidaat heeft een
rijbewijs E mogen halen, zodat hij ook
zelfstandig met een aanhangwagen
mag rijden. De andere kandidaat is
bezig met het leren voor haar groot
rijbewijs. Zij kan dan op den duur met
de vrachtwagen op pad gaan voor
schoonmaakklussen.
Maak kennis met de accountmanagers
Ondernemers die ook mensen een kans
willen bieden op de arbeidsmarkt
kunnen contact opnemen met de
accountmanagers van WerkFit Brummen. Zij komen graag bij hen langs
voor een kennismakingsgesprek. Neem
hiervoor contact op met accountmanagers Bas Willemse (tel. 06-82137126,
mail b.willemse@brummen.nl) of
Judith Curré (tel. 06-82136977,
j.curre@brummen.nl).

Een product of dienst aanvragen? Maak een afspraak in
het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek

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

