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Winkels, sportclubs en kappers 
weer open
Voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is 
vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft 
besloten over deze opening en de voorwaarden die gelden, zoals aan-
scherping van de mondkapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met 
de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere 
voorzieningen voort te zetten, tot dinsdag 25 januari wanneer opnieuw 
wordt besloten of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport
Nadat op 10 januari de scholen in 
het primair en voortgezet onderwijs 
openden, kan het fysiek onderwijs in 
het middelbaar beroepsonderwijs en 
hoger onderwijs nu ook worden 
hervat. Alle sportactiviteiten en 
kunst- en cultuurbeoefening 
(bijvoorbeeld muziek, toneel en 
dans) binnen en buiten is weer 
mogelijk. Publiek is daarbij nog niet 
welkom. Sportwedstrijden binnen de 
eigen club kunnen ook weer. Het 
coronatoegangsbewijs blijft verplicht 
bij sport- en cultuurbeoefening 
binnen vanaf 18 jaar.

Detailhandel en contactberoepen
De deuren van de detailhandel gaan 
dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s 
middags. Er moet wel 1,5 meter 
afstand worden gehouden, er geldt 
een bezoekersnorm en er gelden 
een mondkapjesplicht en hygiëne-
maatregelen. Kappers, nagelstudio’s, 

sekswerkers en mensen met andere 
contactberoepen kunnen hun werk 
weer hervatten tot 17.00 uur ’s 
middags. Een overzicht van alle 
regels en voorwaarden en de 
antwoorden op veelgestelde vragen 
staan op www.rijksoverheid.nl/
corona.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht en het advies 
wordt uitgebreid. Geen stoffen 
mondkapjes meer.

Quarantaine
Wie een boosterprik heeft van 
minimaal een week oud of al in 2022 
corona heeft gehad, hoeft per direct 
niet meer in quarantaine na nauw 
contact met een besmet persoon.

Het quarantaine-advies voor mensen 
met cruciale beroepen die geen 
booster of infectie hebben gehad, 
wordt nog verder uitgewerkt.

Open brief aan alle inwoners
Beste inwoners,

We verkeren nog steeds in een wereldwijde coronapandemie. Ook in onze gemeente. 
Het coronavirus verandert steeds. En dat geldt ook voor de maatschappelijke consequen-
ties ervan. Het kabinet en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen bij 
zo’n grote crisis het beleid. Vorige week vrijdag 14 januari is er meer ruimte geboden 
voor een beperkte opening van winkels en het bieden van meer regulier onderwijs en 
sportgelegenheid. Helaas geldt de verruiming op dit moment nog niet voor alle sectoren. 
Denk aan horeca, kunst en cultuur. Ook de algemene regels en aanbevelingen over 
onderlinge afstand, mondkapjes en hygiëne blijven gelden.

Waardering voor u
Al bijna twee jaar hebben we te maken met deze pandemie. Bij velen van u zakt de moed in de schoenen. Daar 
heb ik begrip voor. Toch vraag ik u, houd u aan de maatregelen en probeer de dringende adviezen zo goed mogelijk 
op te volgen. Zo houden we samen de zorg toegankelijk voor iedereen, houden we rekening met kwetsbaren en 
raakt onze beroepsbevolking niet ontwricht door ziekmeldingen. Ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk 
uiteindelijk het virus onder controle krijgen. Maar samen moeten we die weg nog wel bewandelen. In deze crisis 
liet u steeds zien goed met de regels om te kunnen gaan. Waarschuwingen en boetes waren niet of nauwelijks 
nodig. Hou dat nog even vol. En toon daarbij ook respect voor elkaar, ook als de ander een andere mening heeft. 
Het virus wordt niet gestopt door verharde discussies en verwijten over en weer. Alleen met ons gedrag kunnen wij 
de verspreiding van het virus afremmen.

Extra aandacht voor ondernemers
Voorafgaand aan de persconferentie van vorige week vrijdag heb ik met 21 andere burgemeesters in onze Veilig-
heidsregio Noord- en Oost Gelderland een belangrijk collectief signaal afgegeven aan het kabinet. In deze brief 
roepen wij op tot meer ruimte voor ondernemers. Of, als deze ruimte niet geboden kan worden, tot betere 
financiële compensatie. 

Beperkte versoepeling
Een branche die nog niet kan profiteren van de recente versoepelingen is de horeca. Afgelopen zaterdag hebben 
ook in onze gemeente enkele horecabedrijven hun deuren als protestactie geopend. Dit was tevoren niet gemeld, 
noch toegestaan. Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor handhaving is door medewerkers het gesprek aangegaan 
met deze ondernemers. Hierbij is informatie gegeven over de geldende maatregelen en is benadrukt dat we 
meeleven in deze voor hen bijzonder moeilijke situatie. Ook in de afgelopen periode was dit mijn werkwijze bij 
het houden van toezicht: allereerst het gesprek aan gaan, informatie verstrekken, eventueel waarschuwen en als de 
noodzaak er is ook daadwerkelijk handhavend optreden. 

Ruimte voor echt protest
De protestactie van de horeca beperkte zich tot alleen de zaterdag. Samen met mijn collega-burgemeesters in de 
regio hebben we afgesproken toekomstige protestacties die in strijd zijn met de geldende coronamaatregelen niet 
te gedogen. Uiteraard is er ruimte voor demonstratie en protest. Dit grondrecht  zal ik als burgemeester  bescher-
men. Bijvoorbeeld als het gaat om de ook in onze gemeente georganiseerde lichtjestochten.  Maar als er sprake is 
van strijdigheid met de coronaregels zal ik hierop toezien en zo nodig handhaven. 

Tot slot spreek ik de wens uit dat wij met z’n allen op zo kort mogelijke termijn weer op een verantwoorde wijze 
kunnen ondernemen, activiteiten kunnen organiseren en vooral samen kunnen komen. In harmonie en in goede 
gezondheid met elkaar.

Alex van Hedel
burgemeester

Onafhankelijke cliëntondersteuner aan het woord 
In onze gemeente is een onafhankelijke cliëntondersteuner actief. Zijn naam 
is Stef Harweg en hij is in dienst bij Adviespunt Zorgbelang. Als het gaat 
om zorg, ondersteuning, werk en inkomen krijgen inwoners te maken met 
instanties en medewerkers zoals Team voor Elkaar of WerkFit Brummen.

Elke inwoner heeft recht op 
ondersteuning bij het contact en 
gesprekken met deze medewerkers. 
Daarom is er gratis onafhankelijke 
cliëntondersteuning. “Als onafhan-
kelijke cliëntondersteuner kan ik 
iemand helpen in het contact met 
Team voor Elkaar. Dit kan helemaal 
aan het begin zijn, als iemand 
bijvoorbeeld een (nieuwe) aanvraag 
wil doen. Ik ga dan eerst met de 
inwoner kijken wat de vraag precies 
is. Maar ook kan ik voorlichting 
geven over de procedure van zo’n 
aanvraag”, aldus Stef Harweg. Hij 
werkt altijd vanuit uw belang en 
helpt u bij het oplossen van vragen 
of problemen. 

Onafhankelijk en gratis
Als cliëntondersteuner werkt Stef 
Harweg bij het Adviespunt Zorgbe

lang. Hij staat los van de gemeente 
Brummen en is dus echt onafhanke-
lijk. Er zijn geen kosten verbonden 
aan de ondersteuning. De dienstver-
lening is dus helemaal gratis.

Soms erg ingewikkeld
“De regelgeving is niet altijd even 
duidelijk. Vaak toch moeilijke kost 
voor inwoners”, zo geeft Harweg 
aan. Inwoners kunnen met meerder 
zorgwetten te maken krijgen. Naast 
de Wmo gaat het bijvoorbeeld ook 
om de Wet langdurige zorg, de 
Jeugdwet of de Participatiewet. “Zo 
kunnen wij u ook informeren over 
de mogelijkheden van de Wlz en als 
dat nodig is ondersteunen bij een 
aanvraag voor een Wlz-indicatie. 
Ook hiervoor kunt u dus contact 
opnemen.”

Contact
Wilt u gebruikmaken van een 
onafhankelijke deskundige met wie 
u het gesprek voorbereidt of die als 
ondersteuner aanwezig kan zijn bij 
het gesprek? Dat kan. Doe dat via 
de medewerkers van Team voor 
Elkaar. Maar u mag ook zelf 
rechtstreeks met Stef Harweg 
contact opnemen. Bel hiervoor 06 
– 53 88 68 09. Stef heeft als motto: 
“Mensen ondersteunen bij hun 
vragen en aansluiten bij hun 
mogelijkheden. Dáár ga ik voor. Ik 
hoor graag uw verhaal.”

Stef Harweg

14 januari 2022

Coronaregels

Basisregels

Was je handen
Houd afstand en 

schud geen handen
Klachten? Blijf thuis 

en doe een test

Heb je klachten? Blijf thuis en doe een test

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk thuis, tenzij het  
echt niet anders kan

Thuis
 Ontvang maximaal  

4 gasten per dag
  Ga maximaal 1 keer 

per dag op bezoek
Doe een zelftest als u op 
bezoek gaat of ontvangt

Je was dichtbij iemand  
die corona heeft gehad. 
Dan blijf je thuis, tenzij:
• Je een boosterprik hebt gehad
• Je na 1 januari 2022  

een positieve coronatest 
hebt gehad

Onderweg   Buiten: max. 4 mensen 
of 1 huishouden

Vermijd 
drukke plekken Reis buiten de spits    Naar het buitenland? 

Check wijsopreis.nl
 Bij thuiskomst 

doe een (zelf)test

Gesloten Horeca, 
afhalen mogelijk Dierentuin en pretpark Bioscoop en theater Museum Evenementen

Open

Onderwijs
Buitenschoolse opvang 

en kinderopvang Universiteit
Winkelen  

tot 17.00 uur
Supermarkt en drogist 

tot 20.00 uur

Sportlocaties  
binnen en buiten 

Kapper 
tot 17.00 uur Bibliotheek Muziekles,

 toneel en dans Autorijles

Mondkapje 
verplicht

Advies: 
gebruik geen  

stoffen  
mondkapjes,  

maar wegwerp- 
mondkapjes. Winkels

Publieke binnenruimten en 
drukke plekken buiten 

Onderwijs (behalve 
groep 1-5 basisschool)

In het OV, op stations, 
luchthavens en vliegvelden

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle
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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

Omgevingsvergunning
• Geweigerde reguliere omgevings-

vergunning, het kappen van 4 
eiken, Soerense Zand Noord 12, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 dennen, Gravin van 
Burenlaan 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen als 
veldopstelling, Knoevenoordstraat 
61, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een inlandse eik, 
Ringlaan 19, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

plaatsen van een dakkapel, Baron 
van Sytzamastraat 40, Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Gewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Woningbouw 
Sperwerstraat, Brummen” 
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.

Kort nieuws

Raad besloot 
Op donderdag 20 januari nam de gemeenteraad weer een groot aantal 
belangrijke besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze 
website. Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de 
vergadering te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Verordening leerlingenvervoer
B&W stellen de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening over 
het leerlingenvervoer vast te stellen. De verordening is gebaseerd op het 
model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. B&W hebben 
met enkele ouders, scholen en samenwerkingsverband dit model aan de 
Brummense situatie aangepast. Belangrijkste wijziging in vergelijk met de 
bestaande verordening is het sturen op meer zelfstandigheid van 
jongeren die nu met de taxi naar school gaan. Ook is geregeld dat 
combinatievervoer mogelijk is. Meer informatie over de nieuwe verorde-
ning leest u in een bericht op brummen.nl. De gemeenteraad bespreekt 
het voorstel in februari.
 

Uitgangspuntennota GGD
In de Uitgangspuntennota van de regionale GGD voor het begrotingsjaar 
2023 staan de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2023.  
In een bericht op onze website staat uitgelegd wat de belangrijkste 
ontwikkelingen zijn en hoe de GGD in de toekomst uitvoering kan geven 
aan de taken die zij moet uitvoeren. B&W vinden dat de door de GGD 
voorgestelde kaders en verbeteringen nodig zijn voor een toekomstbe-
stendige GGD. Om deze reden adviseren B&W de gemeenteraad geen 
zienswijze in te dienen op deze uitgangspuntennota. Het is de verwach-
ting dat de raad de nota in februari bespreekt.

Domineeskamp 1-7, Hall
B&W stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor 
Domineeskamp 1-7 te Hall vast te stellen. Veluwonen is voornemens om 
4 bestaande sociale huurwoningen aan de Domineeskamp 1 t/m 7 
(oneven) in Hall te slopen en door 6 nieuwbouwwoningen (sociale 
huur), verdeeld over twee woonblokken, te vervangen. In totaal worden 
er twee levensloopbestendige woningen gerealiseerd en vier rijwoningen 
voor starters en eengezinshuishoudens. 

Hoevesteeg 27a Tonden
B&W stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ´Buitenge-
bied 2008, Hoevesteeg 27a Tonden’ met als onderdeel de nota van 
beantwoording zienswijzen vast te stellen. Het doel van het bestem-
mingsplan is om te wijzigen van ´dienstwoning’ naar ´plattelandswoning’. 
In reactie op dat ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. 
De zienswijze is in de Nota van beantwoording van een reactie voorzien. 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van die reactie aangevuld 
waardoor nu aanleiding bestaat het bestemmingsplan voor vaststelling 
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Lange Termijn Agenda
Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergaderta-
fel van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda 
(LTA). Deze week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. 
Deze is te vinden op brummen.nl/gemeenteraad. 

Inzameling kerstbomen
De jaarlijkse kerstboominzameling 
op woensdag 12 januari heeft 2.372 
kerstbomen opgeleverd. Ongeveer 
net zoveel als vorig jaar. 

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 werd 
een partij van bijna 400 bomen 
gebracht op de gemeentewerf. Aan 
de Bijenkorf in Eerbeek hadden 
kinderen 222 bomen verzameld. Alle 
inzamelaars, bedankt!

Volgende stap in herontwikkeling Concordia
Het college van B&W heeft in principe ingestemd met het voorstel om 
Concordia te transformeren. Concordia was jarenlang een zalencentrum, 
horecagelegenheid en kegelbaan. 

In 2018 bleek het pand niet langer 
winstgevend voor de vorige 
eigenaar. Hierdoor heeft de locatie 
een aantal jaar leeggestaan, voordat 
de huidige initiatiefnemer het pand 
kocht. Een deel van pand blijft 
bestaan als horeca en ontmoetings-

functie. Een ander deel van het pand 
en de kegelbaan worden wegge-
haald en er komen appartementen 
voor in de plaats. In totaal komen 
er 13 appartementen, voor één- en 
tweepersoonshuishoudens, starters 
en senioren. Wethouder Pouwel 

Inberg benadrukt het belang van 
de herontwikkeling: “Het is goed 
dat Concordia weer een hore-
cafunctie krijgt. Voor het dorp is 
het een begrip, bijvoorbeeld tijdens 
de jaarlijkse kermis. Als college zien 
we ook de ontwikkeling van 
appartementen voor 1 en 2 
persoonshuishoudens als een 
goede. Want er is veel vraag naar 
dit type woningen.”

Concordia zoals het vroeger was

Bekendmakingen op overheid.nl


