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Duurzaamheid een grondhouding? 
Jazeker, zo vanzelfsprekend moet het 
zijn. Dat staat beschreven in het 
bestuursprogramma van het gemeen-
tebestuur. Wethouder Duurzaamheid 
Eef van Ooijen licht toe: “Eén van de 
belangrijkste thema’s in onze gemeen-
te in de komende jaren. Dat vraagt niet 
alleen van de gemeente inspanningen 
en investeringen, maar zeker ook van 
bedrijven, maatschappelijke partners 
en inwoners. Duurzaamheid is immers 
van iedereen. Samen moeten we de 
schouders er onder zetten om de 
doelen uit het Klimaatakkoord te 
bereiken waarmee Nederland in 2030 
de uitstoot van CO2 met ten minste 
49 procent kan terugdringen. Om daar 
onze verantwoordelijkheid in te 
nemen, bundelen we op regionaal 
niveau onze krachten met de Clean-
techregio en de provincie Gelderland. 
Met elkaar bereiken we meer.”

Aan het begin van deze bestuursperiode 
(die loopt van 2018 tot 2022) wil het 
gemeentebestuur weten of inwoners dit 

onderwerp ook zo belangrijk vinden. 
“Wij willen graag meer inzicht krijgen in 
hoe onze inwoners en ondernemers 
denken over met name energievraag-
stukken. Dat is voor ons reden om de 
leden van het inwonerspanel Brummen 
Spreekt een vragenlijst voor te leggen. 
Een lijst met vragen die gaan over het 
thema duurzame energie,” legt Van 
Ooijen uit. “We zijn benieuwd hoe de 
panelleden aankijken tegen vraagstuk-
ken zoals het terugdringen van het 
energieverbruik en het opwekken van 
energie met behulp van zonnepanelen 
en windmolens. Maar ook willen we 
weten of inwoners informatie en 
ondersteuning willen als het gaat om 
het daadwerkelijk terugdringen van het 
energieverbruik en de mogelijkheden 
om op lokaal niveau initiatieven te 
ondernemen om samen duurzame 
energie op te wekken.” 

Meten is weten
Het inwonerspanel is een uitstekend 
middel om een goed beeld te krijgen 
over zo’n voor velen herkenbaar en 
meteen ook belangrijk onderwerp. “De 
informatie die dit onderzoek oplevert, 
kunnen wij goed gebruiken bij het 
maken van toekomstige keuzes op dit 
gebied. Maar de resultaten zijn ook erg 
interessant voor partners zoals het 
burgerinitiatief BrummenEnergie.” Van 
Ooijen laat ook weten dat het waarde-
vol is om de resultaten van dit onder-
zoek te vergelijken met een zelfde 
onderzoek dat de gemeente over drie 
jaar wil houden. “We kunnen dan 
concreet vergelijken of standpunten van 
inwoners zijn gewijzigd. Dit onder het 
motto: meten is weten”, aldus de 
duurzaamheidswethouder.

Meedoen? 
Wilt u uw mening laten horen maar 
bent u op dit moment nog géén 
panellid van Brummen Spreekt? Dan 
kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis 
aanmelden via de website www.
brummenspreekt.nl. U krijgt na uw 
aanmelding de vragen dan automa-
tisch toegestuurd. Ook inwoners die 
niet beschikken over een computer, 
kunnen zich ook gewoon aanmelden 
om mee te doen aan het panel. Dit 
door te bellen met 0575-843 738. Zij 
krijgen dan de vragenlijst per post 
toegestuurd.

Het panel
De gemeente Brummen neemt het 
inwonerspanel serieus en betrekt 
inwoners graag bij belangrijke vraag-
stukken. Al eerder kreeg het panel 
vragenlijsten voorgeschoteld over 
onderwerpen zoals afvalinzameling, 
gezondheidszorg, vuurwerk, communi-
catie en minimabeleid. Steeds weer zijn 
de resultaten betrokken bij het maken 
van nieuw beleid of het verbeteren van 
de gemeentelijke dienstverlening. Het 
panel bestaat sinds eind 2014 en telt 
meer dan 1.000 panelleden. Iedere 
inwoner vanaf 16 jaar kan zich 
hiervoor aanmelden. Ongeveer vier 
maal per jaar kan het panellid zijn of 
haar mening geven over een actueel 
onderwerp. Deelnemers hebben 
hiermee daadwerkelijk invloed op de 
kwaliteit van dienstverlening of 
beleidskeuzes die gemaakt gaan 
worden door de gemeente. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door het 
gespecialiseerde en onafhankelijke 
onderzoek- & adviesbureau Moventem 
uit Zutphen. 

Wat is uw mening over duurzame energie? Laat het weten! Openbare laadpalen voor elektrische auto’s 
Elektrisch rijden verbetert de luchtkwa-
liteit en wanneer groene stroom wordt 
gebruikt, vermindert dat  de CO2 
uitstoot. De gemeente Brummen 
stimuleert daarom het gebruik van 
elektrisch vervoer. Heeft u geen 
mogelijkheid om een e-laadpaal op uw 
eigen terrein te realiseren, dan kunt u 
onder bepaalde voorwaarden een 
openbare  laadpaal bij u in de buurt 
aanvragen. Ook andere mensen 
mogen daar dan hun elektrische auto 
opladen.

Voorwaarden voor een e-laadpaal
Wilt u op openbaar terrein laadpaal 
laten plaatsen om uw elektrische auto 
op te laden?  Dat is mogelijk, als u aan 
een aantal voorwaarden voldoet. Deze 
zijn:  
-  U heeft geen mogelijkheid om op 

eigen terrein een laadpunt te 
realiseren.

-  Binnen een loopafstand van circa 
250 meter van uw adres is nog geen 

laadpaal aanwezig/ gepland.
-  U woont in de gemeente Brummen 

of u werkt minimaal 20 uur per 
week in de gemeente Brummen en 
kunt dat aantonen.

Laadpaal aanvragen via firma Allego
De firma Allego plaatst en exploiteert 
in heel Gelderland de laadpalen. Voor u 
als aanvrager zijn er geen kosten voor 
het laten plaatsen van de laadpaal of 
van het laadpunt. De investering wordt 
gedaan door Allego. Heeft u behoefte 
aan een laadpaal dan kunt u deze 
aanvragen via de website van Allego:  
https://openbaarladen.nl/brummen. 

Gebruikers van de laadpaal
Ook anderen mogen de laadpaal 
gebruiken om hun elektrische voertuig 
op te laden. Afrekening van het 
gebruik van de laadpaal gebeurt via 
een eigen oplaadpas. Deze kunt u 
aanvragen bij verschillende providers 
van elektrische stroom.

Wethouder Van Ooijen

Vastere samenwerking met Stichting Visit Brummen Eerbeek
Mooie fietspaden, onvergetelijke 
wandelroutes, prachtige promotiefilms, 
twee VVV informatiepunten en nog 
veel meer… Zomaar een greep uit de 
uitingen van Stichting Visit Brummen 
Eerbeek om de gemeente Brummen op 
de kaart te zetten. Het college van 
B&W is blij met hoe Stichting Visit 
Brummen Eerbeek invulling geeft aan 
dit lokale gastheerschap. Deze samen-
werking wil zij graag verstevigen.  

Het college heeft daarover een voorstel 
bij de gemeenteraad in gediend. De 
gemeenteraad neemt hierover op 21 
februari een besluit.

De samenwerking tussen de gemeente 
en Visit Brummen Eerbeek (SVBE) had 
sinds de start in 2015 het karakter van 
een pilot. Uit een gezamenlijke evaluatie 
van gemeente en SVBE blijkt dat de 
samenwerking in lokaal gastheerschap 

positieve resultaten oplevert. In de 
stichting zitten vertegenwoordigers uit 
de horeca en de recreatieve branche. 

Brummen Eerbeek | Sterk in Verblijf
Samen met de toeristische sector is een 
jaar geleden een visie opgesteld onder 
de titel ‘Brummen Eerbeek | Sterk in 
verblijf’. Dit gedachtengoed staat voor 
een concentratie van recreatieve 
inspanningen in de twee grote kernen 

Eerbeek en Brummen en de gebiedszo-
nes daaromheen. Hierbij ontstaan er 
twee sterke merken of trekpleisters, 
namelijk: 1) omgeving Eerbeek met de 
natuurbeleving van de Veluwe en 2) 
omgeving Brummen met landgoederen 
en de nabije Hanzesteden aan de IJssel. 
Daarin spelen de specifieke karakteris-
tieken van het hele buitengebied ook 
een grote rol. Net als de mogelijkheden 
voor overnachten en beleving daar. 

Voorstel aan de gemeenteraad
Het college heeft de visie in mei 2018 
vastgesteld en doet nu een voorstel aan 
de raad om de samenwerking met de 
SVBE in te richten langs vier ontwikkel-
lijnen: gasten een welkom gevoel 
geven, accommodaties die aansluiten 
op de behoefte van de klant, lokale 
verrassingen ontwikkelen en onder de 
aandacht brengen en borging van 
kwaliteit. 

Voor de gebieden gelegen buitendijks 
in de uiterwaarden van Brummen en 
Voorst heeft het college afgelopen 
zomer een nieuw draaiboek hoog 
water vastgesteld. Dit is een uitvoe-
ringsplan voor bestuurders en ambte-
naren. Het geeft informatie over 
verwachtingen tussen gemeente en 
bewoners in het geval het rivierwater 
stijgt en de uiterwaarden onderlopen. 
Ook is er voor de inwoners in dit 
gebied nu een bewaarkaart hoog water 
en een folder met informatie wat te 
doen voor, tijdens en na hoogwater en 
evacuatie. 

Dit draaiboek treedt in werking als het 

waterpeil bij het peilpunt in Zutp-
hen-Noord stijgt tot NAP +8.0 meter. Bij 
die stand overstroomt namelijk het 
afgegraven gebied in Cortenoever. De 
bewoners van dit gebied krijgen 
natuurlijk ruim op tijd de kans om hun 
spullen in veiligheid te brengen en het 
gebied te verlaten. In het draaiboek 
Hoogwater staat wat de bewoners van 
het gebied kunnen doen voor, tijdens en 
na hoogwater en eventueel evacuatie. 
En welke hulp zij van de gemeente 
mogen verwachten.

Daarnaast hebben alle bewoners in het 
door de dijkverlegging afgegraven 
gebied een bewaarkaart hoog water 

ontvangen. Op deze kaart staan de 
fases van het hoog water en belangrijke 
telefoonnummers.

Het draaiboek en de bewaarkaart staan 
ook op www.brummen.nl. Woont u in 
het gebied en heeft u het draaiboek niet 
per e-mail ontvangen? Geef het door 
aan  Anja  Wasseveld-Bruntink. Haar 
mailadres is: a.wasseveld@brummen.nl.

Draaiboek en bewaarkaart bij hoog water

Voorstel haalbaarheidsonderzoek MFC in Eerbeek
Burgemeester en wethouders willen een 
haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren 
naar een multifunctioneel centrum (MFC) 
in Eerbeek. Dit in samenwerking met de 
initiatiefgroep MFC Eerbeek ‘De Ontmoe-
ting’. Het onderzoek moet inzicht geven 
of zo’n MFC kans van slagen heeft. Om 
het onderzoek mogelijk te kunnen maken 
vraagt het college de gemeenteraad om 
een bedrag van maximaal 15.000 euro 
beschikbaar te stellen. In het voorstel van 
het college is ook opgenomen dat de 
initiatiefgroep heeft aangegeven een 
derde van de kosten van het onderzoek 
voor haar rekening te nemen.

In maart 2018 heeft de initiatiefgroep 
MFC Eerbeek ‘De Ontmoeting’ de 
gemeente gevraagd mee te doen in een 
haalbaarheidsonderzoek naar een MFC in 
Eerbeek. Een MFC dat zich vooral richt 
op de binnen- en buitensport. Dit in 
combinatie met sociaal maatschappelijke 
voorzieningen. Een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Door de krachten van de 
verenigingen, vrijwilligers en sociaal 
culturele instellingen te bundelen 
ontstaat volgens de initiatiefnemers een 
belangrijke meerwaarde voor het dorp. 
De initiatiefgroep ziet de locatie van de 
sportvoorzieningen aan de Veldkantweg 
als meest geschikte plek.
 
Samenwerking
In juli en november 2018 heeft het 
college gesprekken gevoerd met de 

initiatiefnemers. En de gemeenteraad 
heeft via een motie op 22 november 
2018 aangedrongen op een indringende 
samenwerking met de initiatiefnemers. 
Het resultaat van de gesprekken tussen 
de initiatiefgroep en het college is de 
wens om gezamenlijk een haalbaarheids-
onderzoek te doen. Dit is voor de 
initiatiefgroep belangrijk omdat zij zo een 
eerste inschatting krijgen of hun idee 
kans van slagen heeft. Voor het college 
kan het daarnaast belangrijke informatie 
opleveren als het gaat om wensen en 
mogelijkheden voor een mogelijk sociaal 
maatschappelijk programma in het 
centrum van Eerbeek. Want naast de 
locatie aan de Veldkantweg worden, als 
het haalbaarheidsonderzoek plaats gaat 
vinden, ook enkele locaties in het 
centrumgebied meegenomen in de 
studie.

Raadsvoorstel
Het samen optrekken tussen gemeente 
en initiatiefgroep komt ook tot uiting in 
het voorstel voor het bekostigen van het 
onderzoek. Het college geeft in het 
raadsvoorstel aan dat de initiatiefnemers 
een derde van de kosten voor hun 
rekening nemen. Omdat in de begroting 
geen geld voor zo’n onderzoek naar een 
MFC is voorzien, is het noodzakelijk dat 
het college voor haar bijdrage een 
verzoek indient bij de raad. Deze zal het 
verzoek naar verwachting in februari 
bespreken en er een besluit over nemen. 
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De gemeentelijke buitendienst staat 
klaar om uit te rukken bij optredende 
wintergladheid. Net als de afgelopen 
jaren strooien we alleen veelgebruikte 
wegen, bus- en school(fiets-)routes. Is 
er veel sneeuwval en blijft het lang glad 
dan breiden we de gladheidbestrijding 
uit. Is het maar even glad, door 
bijvoorbeeld opvriezing in de vroege 
ochtend, dan strooien we alleen 
bekende snel opvriezende plekken. De 
strooiroutes zijn ook wat uitgebreid. 
Op onze website vindt u de plattegrond 
met strooiroutes (www.brummen.nl/
gladheid). Ook leest u hier meer over 
de gladheidsbestrijding.

Uitbreiding strooiroutes
Op verzoek van de wijkraden zijn er dit 
jaar enkele wegen aan de strooiroutes 
toegevoegd. Het gaat daarbij om de 
Langedijk, de Hallsedijk, de Gravin van 
Burenlaan en de Spankerenseweg 

(tussen de Hoofdstraat en de Meteler-
kampweg) en de Metelerkampweg 
(tussen de Spankerenseweg en de 
Hoofdstraat). Het gaat hierbij om relatief 
veel bereden wegen.
Het tijdelijke fietspad aan de Windheu-
velstraat en het fietspad aan de L.R. 
Beijnenlaan zijn niet meer in de 
strooiroute opgenomen omdat beide 
fietspaden opgeheven zijn. Ook de Van 
Hogendorpstraat en een gedeelte van 
de Charlotte van Bourbonlaan strooien 
we niet meer vanwege het verleggen 
van de route over de Gravin van 
Burenlaan.

Plaatselijke gladheid
De buitendienst van de gemeente blijft 
daarnaast op diverse risicovolle plekken 
strooien, zoals bruggen, hellingen en 
koude plekken. Voorbeelden zijn de 
rotonde aan de Loenenseweg in 
Eerbeek, de Dorpsstraat bij de kerk in 

Hall, de Emperweg bij de school in Empe 
en de Hallseweg vanaf de Brummense-
weg tot de Zwarteweg. 
 
Extreme gladheid
Bij extreme gladheid rijden we dezelfde 
route zoals is vastgesteld in het strooibe-
leid. Maar dan zetten we ook de 
sneeuwschuivers in. Nadat de vaste 
routes gestrooid zijn, kunnen de 
gladheidcoördinatoren in overleg met de 
wegbeheerder besluiten om gladheid op 
andere wegen en paden binnen en 
buiten de bebouwde kom ook te 
bestrijden. 
 
Parkeren
Bij het ruimen van sneeuw en bestrijden 
van gladheid hebben de voertuigen 
ruimte nodig. Het zou helpen als 
inwoners zoveel mogelijk hun auto op 
de strooiroutes van de openbare weg 
halen, zodat de gemeentelijke strooiwa-
gens ruim baan hebben.

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente heeft op 46 locaties in de 
gemeente zoutbakken met strooizout 
geplaatst. Het zijn in de meeste 
gevallen plaatsen bij seniorenwoningen. 
U kunt dan zelf de (gemeentelijke) 
paden en parkeerplaatsen strooien op 
plekken waar de gemeentelijke 
strooiwagens niet komen. Door zelf het 
voetpad bij uw woning sneeuwvrij te 
maken kunt u ook bijdragen aan de 
bereikbaarheid in de wijk. 

Gemeente voorbereid op wintergladheid

Reinigen en inspectie riolering 
Op een aantal locaties in de gemeente 
Brummen gaan we binnenkort rioolbui-
zen repareren. Daarom is het nodig 
deze strengen vooraf te reinigen en te 
inspecteren. Het gaat om 33 rioolstren-
gen op diverse locaties in de kernen 
Eerbeek, Brummen en Oeken. GMB 
rioleringstechnieken voert de werk-
zaamheden uit. 

Deze reinigings- en inspectiewerkzaam-
heden worden uitgevoerd in de periode 
van 28 januari tot 8 februari. Een 
duidelijke volgorde kunnen we op dit 
moment niet aangeven. De direct 
aanwonenden ontvangen vooraf een 
brief van de aannemer (GMB Riole-
ringstechnieken) met nadere informatie.

In principe is het niet nodig voor deze 
werkzaamheden straten af te sluiten 
voor het verkeer. Het is wel mogelijk 
dat aanwonenden enige overlast 

ondervinden door vrachtwagens/
bestelbussen die voor enige tijd in het 
midden van de weg staan. 

Deksel toiletpot dicht
Tijdens de reinigingswerkzaamheden 
hoort u mogelijk soms ‘rommelige’ 
geluiden vanuit de riolering. Dit kan 
onder andere ontstaan door luchtinslui-
tingen in het rioolstelsel in straten of 
gebieden waar rioolbuizen met kleine 
diameters liggen. 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 adviseren 
we u om de deksel van de toiletpot 
naar beneden te houden.

Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact met ons op via telefoonnummer 
0575-568 233.

De gemeente Brummen verzendt eind 
januari de aanslagen voor de onroeren-
de zaakbelastingen (OZB) 2019, de 
voorlopige aanslag Diftar 2019 en de 
afrekening Diftar 2018. Het totaalbe-
drag van de aanslagen wordt gecombi-
neerd op een verzamelnota met per 
aanslag een aparte bijlage. De bedragen 
van de aanslag OZB, voorlopige aanslag 
en afrekening Diftar worden dus 
opgeteld en verrekend tot één totaalbe-
drag. Heeft u zich aangemeld op www.
mijnoverheid.nl, dan ontvangt u de 
aanslag digitaal in de Berichtenbox.

Afvalstoffenheffing (Diftar)
De gemeente gebruikt de opbrengsten 
van de afvalstoffenheffing om de kosten 
van het inzamelen en verwerken van 
afval te dekken. Alle hoofdgebruikers 
van woningen, wooneenheden en 
woonwagens krijgen een aanslag. Voor 
het aantal aanbiedingen (afvalcontai-
ner), belt u met Circulus Berkel via 
0900-9552.

Voor deze belasting is geen ontheffing 
of kwijtschelding mogelijk. Wel kunnen 
inwoners van de gemeente Brummen 
met een laag inkomen een aanvraag 

indienen voor de maatregelen van het 
minimabeleid. Deze aanvraag kunt u 
indienen bij het Activerium (www.
activerium.nl). Zij zijn telefonisch 
bereikbaar via 055 -5802000.

Medisch afval
Als u door medische oorzaak (bijvoor-
beeld incontinentie of stoma) veel 
medisch afval heeft, kan het eenmaal 
per vier weken inzamelen van restafval 
problematisch zijn. U kunt daarom bij 
ons een vrijstelling aanvragen. Wij 
kunnen u een aantal opties aanbieden 
om uw medisch afval toch goed af te 
kunnen voeren. Een verzoek om 
vrijstelling kunt u, inclusief een bewijs-
stuk (bv kopie nota apotheek of pakbon 
van bv. Mediq combi care) sturen naar: 
Gemeente Brummen, Afdeling Belastin-
gen, postbus 5, 6970 AA Brummen of 
digitaal naar belastingen@brummen.nl. 
Heeft u de afgelopen jaren al vrijstelling 
ontvangen? Dan hoeft u dit niet 
nogmaals aan te vragen.

Verhuizen?
Voor de Afvalstoffenheffing verandert de 
opgelegde aanslag alleen als u naar een 
andere gemeente gaat verhuizen. U 

hoeft uw verhuizing niet aan onze 
medewerkers van Belastingen door te 
geven. Via uw nieuwe gemeente krijgen 
zij uw nieuwe adres door, waarna een 
afrekening volgt. U krijgt dus automa-
tisch bericht van ons wat de gevolgen 
voor de opgelegde aanslag zijn. 

Rioolheffing
Onlangs heeft u van Vitens Waterbedrijf 
waarschijnlijk de afrekening over het 
verbruiksjaar 2018 ontvangen. Voor 
2019 wordt de nieuwe voorschotnota in 
rekening gebracht. Onderdeel van deze 
nota is de gemeentelijke rioolheffing. 
Met de opbrengst van de rioolrechten 
dekt de gemeente de kosten van aanleg 
en onderhoud van het rioolstelsel. Het 
rioolstelsel wordt uiteraard niet alleen 
belast met het huishoudelijk water, maar 
ook met bijvoorbeeld regenwater. Iedere 
inwoner heeft daarom in gelijke mate 
baat  bij een goed onderhouden 
rioolstelsel. Voor 2019 zijn de tarieven 
verlaagd.

Meer informatie over de aanslag?
Kijk op www.brummen.nl. Heeft u een 
vraag? Stuur een e-mail naar belastin-
gen@brummen.nl of bel ons via  
telefoonnummer 0575-568 233.

Gemeentelijke belastingaanslagen 

Let op:
•   Heeft u geen automatische incasso? Per 2019 doet u de betaling weer aan de 

gemeente Brummen zelf in plaats van Cannock Chase. Het rekeningnummer 
van de gemeente vindt u op de aanslag.

•   Voor vragen over de betaling blijft Cannock Chase Public uw aanspreekpunt. 

Maandagmiddag 11 februari heet 
WerkFit Brummen alle ondernemers en 
vertegenwoordigers van verenigingen 
en organisaties welkom. Dit om in een 
gezellige ambiance met elkaar kennis te 
maken. De medewerkers van WerkFit 
Brummen vertellen ook graag wat zij 
voor lokale ondernemers kunnen 
betekenen. De bijeenkomst is van 
17.00 tot 18.30 uur en vindt plaats in 
het gebouw van WerkFit Brummen aan 
de Kollergang 14 in Eerbeek. Onderne-
mers die bij de gemeente bekend zijn, 
krijgen komende week persoonlijk een 
uitnodiging. Zij die geen uitnodiging 

ontvangen, zijn ook welkom. Graag 
uiterlijk 6 februari aanmelden via 
mailadres ondernemen@brummen.nl

Ondernemers welkom bij WerkFit Brummen

Uitnodiging voor ondernemers
MAAK KENNIS MET WERKFIT BRUMMEN

Maandagmiddag 11 februari 
van 17.00 tot 18.30 uur

Kollergang 14 in Eerbeek

Graag aanmelden via 
ondernemen@brummen.nl

Maak kennis met 
onze account-
managers Bas 

en Judith

Deel uw 
ervaringen met 
onze jobcoach 

Martin

Wat kan WerkFit 
Brummen voor 
u betekenen!

Bekijk het 
gebouw 

tijdens een 
rondleiding Ontmoet onze 

klantmanagers 
Janine, Joop, Lieke, 

Sandra, Willy, 
Roosmarijn en 

Janneke

Verbod op oplaten 
van ballonnen
Per jaar worden er ongeveer 1 miljoen 
(sfeer)ballonnen opgelaten in heel 
Nederland. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
evenementen, uitvaarten, herdenkingen 
en bruiloften. Het oplaten van ballonnen 
is niet goed voor het milieu, welzijn van 
dieren en veiligheid. En daarom hebben 
veel gemeenten in de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV) een ballonverbod 
opgenomen. Zo ook de gemeente Brummen. De gemeenteraad van Brummen 
heeft dit namelijk op 20 december 2018 in de APV 2019 vastgesteld. 

Of het nu gaat om herdenkingsballonnen, sfeerballonnen of geluksballonnen: het 
oplaten ervan in de buitenlucht is voortaan verboden in de gemeente Brummen. 
Hetzelfde geldt voor elk ander voorwerp dat door middel van open vuur of gas 
opstijgt en zonder sturing wegdrijft. Het maakt daarbij niet uit van welk materiaal 
de ballonnen zijn gemaakt. Eén uitzondering: de luchtballon voor personenvervoer. 
Dit is namelijk een luchtvaartuig.  

Slecht voor het milieu, welzijn van dieren en veiligheid
De reden voor het verbod is het milieuprobleem dat ballonnen veroorzaken. Ze 
komen in de natuur terecht en veroorzaken op de bodem en in het water schade 
aan het milieu. Vogels, vissen en zoogdieren kunnen ervan eten, verstrikt raken in 
de touwtjes of stikken als ze het plastic opeten. Ook kunnen ballonresten water-
gangen verstoppen en kunnen vuurballonnen branden veroorzaken. 

Over de APV
De APV is een document met gemeentelijke ‘spelregels’. Het bestaat uit diverse, 
uiteenlopende onderwerpen en raakt iedereen. Zo moet de APV de veiligheid op 
openbare plaatsen (bijvoorbeeld de weg) bevorderen en overlast beperken. Denk 
hierbij aan onderwerpen zoals het uitlaten van honden, geluidsoverlast en 
kapvergunningen. De APV 2019 vindt u op de website van de gemeente Brum-
men. Periodiek lichten we, via GemeenteThuis, verschillende onderwerpen uit die 
voor veel inwoners van belang zijn om te weten.
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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),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het aanleggen 
van een paardenbak en een toegangs-
weg op de Boerenstraat 37 in Hall 
(23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen van 
1 Treurwilg en 1 Iep op de Empermo-
len 3, 4, 6, 8 en 10 in Empe (23-01-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van de woning op de Hallseweg 13 in 
Eerbeek (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen van 
38 Essen aan de Holthuizerweg 1 in 
Brummen (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van dakkapellen op de Hooimate 5, 7, 
8, 11 en Zwanenbloem 3 in Brummen 
(23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 beuken en 1 linde, 
Illinckstraat 2 in Eerbeek (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een woonwagen op de Katte-
doorn 8 in Eerbeek (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vervangen 
en uitbreiden van een bijgebouw op 

de Loenenseweg 116 in Eerbeek 
(23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
huisvesten van arbeidsmigranten op de 
Mercuriusweg 12A in Brummen 
(23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een warmtepomp op de Ponge-
weg 4A in Hall (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een schuur, carport en 2 paarden-
stallen op de Prof. Weberlaan 8 in 
Eerbeek (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van dakramen op de Baron van 
Sytzamastraat 56 in Brummen 
(23-01-2019)  

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de kozijnen en het 
isoleren van het dak met unidekplaten, 
Wethouder Sandersstraat 56 in 
Eerbeek (23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
herbouwen van een jongveestal, 
Oude Zutphenseweg 4 in Hall 
(23-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het opheffen 
strijdig gebruik, Zutphensestraat 196a 

in Brummen (23-01-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 97 bomen, Lombok 
Eerbeek Fase 2 (23-01-2019)

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, voor het uitbreiden van een 
vleeskalverenbedrijf op de locatie 
Boerenstraat 37 te Hall (23-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het uitbreiden van de 
tandartspraktijk en het herbouwen van 
bergingen op de locatie Coldenhoven-
seweg 8a te Eerbeek (23-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen een aanbouw 
op de locatie De Hilde 32 in Brummen 
(23-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het veranderen en vergro-
ten van de woning op de locatie 
Knoevenoordstraat 22 te Brummen 
(23-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 1 walno-
tenboom, 1 beuk, 1 es, 1 eik en 2 
wilgen op de locatie Poelkampstraat 
20 en 26, Kloosterstraat 29 en 35, 
Volmolenweg 29 en 31, Enkweg 12 in 
Eerbeek (23-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verbreden van een 
uitweg van de Veldweg 18 naar de 
Rentmeesterhof te Eerbeek (23-01-
2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 30 bomen 
(12 berken, 7 eiken, 10 dennen en 1 
beuk) op de locatie plangebied 
Lombok Zuid in Eerbeek (23-01-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verleggen van een gasleiding, tussen 
het GOS gasstation aan de Veldkant-
weg en Mayr Melnhof in Eerbeek 
(23-01-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Knoevenoordstraat 51, te Brummen. 
(23-01-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 

van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Jan Mankesstraat 98 te Eerbeek 
(23-01-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbestmateriaal van een woning 
op de locatie Kampweg 87 in Brum-
men (23-01-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Kloosterstraat 126 te Eerbeek 
(23-01-2019)

Verordeningen
• Algemene Plaatselijke Verordening 

2019 (21-01-2019)

Financiële kaders 
B&W stellen de gemeenteraad voor een aantal financiële kaders en uitgangspun-
ten vast te stellen. De gemeente wil een financieel gezonde gemeente zijn. 
Daarvoor is het belangrijk dat dit voorjaar goed gekeken en onderzocht gaat 
worden met welke maatregelen dit bereikt kan worden. Gelet op de huidige 
financiële situatie is het noodzakelijk om te bezuinigen, beleid bij te stellen en/of 
inkomsten te verhogen. Uiteindelijke keuzes worden gemaakt bij de behandeling 
van de perspectiefnota in juni dit jaar. Maar voor een goede voorbereiding is het 
belangrijk om duidelijke financiële kaders en uitgangspunten te hebben. Meer 
over deze kaders leest u in het bericht op onze website. Over deze kaders wordt 
in februari door de gemeenteraad een besluit genomen.

Raad besloot
Gisteravond vond de eerste besluitvormende raadsvergadering van dit jaar 
plaats. Er zijn weer verschillende besluiten genomen. Op onze website leest u 
een verslag van de vergadering.

Kort nieuws


