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Gemeentelijke belastingaanslagen in aantocht
De gemeente Brummen verzendt eind
januari de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) 2020, de
voorlopige aanslag Diftar 2020 en de
afrekening Diftar 2019. Het totaalbedrag van de aanslagen wordt gecombineerd 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 totaalbedrag. 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 gebruikers van
woningen, wooneenheden en woon
wagens krijgen een aanslag.
Medisch afval
Voor wie door medische oorzaak
(bijvoorbeeld 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

bewijsstuk (bv kopie nota apotheek of
pakbon van bv. Mediq combi care)
sturen naar: Gemeente Brummen,
Afdeling Belastingen, Postbus 5,
6970 AA Brummen of digitaal naar

belastingen@brummen.nl.
Heeft u de afgelopen jaren al vrijstelling
ontvangen dan hoeft u dit niet weer
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 automatisch bericht van ons wat de gevolgen
voor de opgelegde aanslag zijn.
Rioolheffing
Onlangs heeft u van Vitens waarschijnlijk
de afrekening voor het waterverbruik
over het jaar 2019 ontvangen. Voor
2020 wordt de nieuwe voorschotnota in
rekening gebracht. Onderdeel van deze
nota is de gemeentelijke rioolheffing.
Met de opbrengst van de rioolheffing
dekt de gemeente de kosten van aanleg
en onderhoud van het rioolstelsel. Het
rioolstelsel wordt uiteraard niet alleen
belast met het huishoudelijk water, maar

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de diverse tarieven voor de belasting
aanslag vastgesteld. Zo heeft de raad, na een zorgvuldig voorbereidingstraject,
op 1 november 2019 besloten het OZB-tarief extra te verhogen. Dit vanwege
de financiële situatie van de gemeente. Dit heeft er mee te maken dat de
lokale lasten in de gemeente Brummen de afgelopen 5 jaar juist zijn gedaald.
Het is daarom noodzakelijk een inhaalslag te maken. Hiermee houden we de
voorzieningen in de gemeente Brummen op peil en worden ook de reserves
aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief is niet mogelijk,
omdat het een raadsbesluit is.

Heeft u boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed of textiel over en wilt
u de spullen wegdoen? Denk dan aan de BEST-tas!
De BEST-tas is bedoeld voor recycling van boeken, kleine elektrische apparaten,
speelgoed en textiel. De spullen mogen in goede of in slechte staat zijn. Sociaal
werkvoorzieningschap Delta zamelt de tassen iedere twee maanden huis-aan-huis
in. Uw inzameldagen vindt u op de afvalkalender op www.circulus-berkel.nl en de
app van Circulus-Berkel.
ook met bijvoorbeeld regenwater. Iedere
inwoner heeft daarom in gelijke mate baat
bij een goed onderhouden rioolstelsel.
Kwijtschelding
Voor de gemeentelijke belastingen 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 telefoonnummer 14055.
Betaling 2020
Vanaf 2020 kunt u betalen met iDEAL en
een digitale machtiging voor automatische incasso afgeven. Scan hiervoor de
QR code op het voorblad van de
aanslag, of via de iDEAL-link in Mijnoverheid. Dan is het direct geregeld.
Vragen over de aanslag?
Kijk op www.brummen.nl voor meer
informatie of vragen over de aanslag of
neem contact op met de medewerkers
van Belastingen. Stuur een e-mail naar
belastingen@brummen.nl of bel ons via
telefoonnummer 0575-568 233.
Vragen over de betaling?
Voor vragen over de betaling kunt u
contact opnemen met Cannock
Chase Public, telefoonnummer
(088) 1168 371 (op werkdagen van
08:30 uur tot 17:00 uur), e-mail:
teambelastingen@cannockchase.nl.

Veel activiteiten viering 75 jaar vrijheid
Op 15 en 16 april 1945 zijn de dorpen
Brummen en Eerbeek bevrijd van de Duitse bezetter. In Nederland, maar ook in de
gemeente Brummen, wordt uitgebreid
stilgestaan bij het vieren van 75 jaar
vrijheid. “Het doet me goed om te zien
dat zoveel inwoners, verenigingen en
organisaties in onze gemeente hierbij stil
staan, de slachtoffers van oorlogsgeweld

herdenken en vooral ook de vrijheid
waarin we leven vieren,” laat burgemeester Alex van Hedel weten. De
meeste activiteiten bevinden zich in de
periode van 11 april tot 11 mei. “Daarom
roepen we deze periode in onze gemeente uit tot de ‘maand van de vrijheid’.”
Op een speciale pagina op de gemeentelijke website is een actueel overzicht
te lezen van de activiteiten die in onze
gemeente georganiseerd worden. Deze
zijn aangedragen bij de gemeente.
“We willen graag helpen dat elk initiatief
de aandacht krijgt die het verdient.

Inzameling BEST-tas

Daarom zien we het als onze rol om de
activiteiten goed in beeld te hebben en
ook via onze website te presenteren,”
licht de burgervader toe. “Daarbij hebben
we ook afstemming met bijvoorbeeld de
4 mei-comités in Brummen en Eerbeek en
ook de Culturele Stichting. Zo was het
juist het idee van de 4 mei-comités om
een herdenkings- en bevrijdingsmaand
uit te roepen dit jaar.“
Alle beschikbare informatie is te vinden
op de website www.brummen.nl/
75jaarvrijheid.

Beleidsregels bijzondere bijstand
B&W hebben de beleidsregels bijzondere bijstand 2020 vastgesteld. Deze gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
dit jaar. Met het vaststellen van deze regels geeft het college uitvoering aan de participatiewet.
Inwoners kunnen daar waar nodig gebruik maken van bijzondere bijstand. Eind 2019 hebben de concept-beleidsregels ter inzage
gelegen. De reacties die zijn gekomen heeft het college verwerkt. Binnenkort presenteert het college een actuele folder waarin de
spelregels voor inwoners in begrijpelijke taal staan uitgelegd.

Vergeet uw huisnummer niet!
De BEST-tas bestelt u gratis via www.best-tas.nl of haalt u af bij een van de
afhaalpunten. Ook kunt u een BEST-tas afhalen bij het gemeentehuis in Brummen
of het Servicepunt in Eerbeek. Iedere keer dat u een BEST-tas aan de weg zet, krijgt
u voortaan meteen een nieuwe tas in de bus. Zet daarvoor wel duidelijk met
watervaste stift of pen uw huisnummer op de BEST-tas. Dan weten de inzamelaars
bij wie ze een nieuwe gratis tas in de bus kunnen stoppen.
Goed bezig, best makkelijk
Met de tas winnen we grondstoffen
terug en verminderen we de hoeveelheid restafval. Dat is winst voor het
milieu. De inzameling en sortering
levert ook sociale werkgelegenheid op.
De BEST-tas is een initiatief van de
gemeente Brummen, Circulus-Berkel
en kringloopbedrijf 2Switch. Meer
weten? Kijk dan op www.best-tas.nl.

Geef mening over regiovisie over ‘huiselijk geweld’
Tot en met vrijdag 6 maart 2020 kan
iedereen een reactie geven op de
concept Regiovisie “Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld
2020 tot en met 2023”, de bijhorende
uitvoeringsagenda en de lokale
speerpunten. Het college heeft deze
week besloten om deze concept visie
vrij te geven voor inspraak. Voordat de
gemeenteraad hierover een definitief
besluit neemt, kunt u uw mening geven.
Op onze website is de concept Regiovisie “Samen tegen huiselijk geweld” en
de bijhorende documenten te lezen.
Ook kunt u het document inzien in het
gemeentehuis in Brummen en het
Servicepunt in Eerbeek.
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk om huiselijk geweld te voorkomen
en aan te pakken. Maar we kunnen dit
niet alleen. Daarom werken we nauw
samen met 14 gemeenten van de
regio’s Noord-Veluwe en Midden IJssel/
Oost-Veluwe. Afgelopen jaar zijn veel
gesprekken gevoerd met organisaties en
mensen die direct of via hun werk
betrokken zijn bij de aanpak van
huiselijk geweld. Zij hebben ons
geholpen om de ingrediënten te
verzamelen voor deze nieuwe (concept)
Regiovisie voor 2020 tot en met 2023
die nu voor inspraak is vrijgegeven.

Voortbouwen op fundament
Met de concept regiovisie en uitvoeringsagenda bouwen we voort op het
fundament dat we de afgelopen jaren
gelegd hebben. Voor de komende jaren
moeten we extra aandacht geven aan
een aantal zaken, zodat onze aanpak
van huiselijk geweld effectiever wordt.
Zo moeten we werk gaan maken van
betere samenwerking met als doel dat
er een samenhangende aanpak ontstaat
voor gezinnen die te maken hebben
met huiselijk geweld. Met aandacht
voor alle leefgebieden. Dat vraagt
afstemming tussen zorg, veiligheid,
onderwijs en participatie. Preventie en
alerter zijn is ook een speerpunt. Nu
komen de meldingen vaak pas als de
politie al in beeld is. Verder versterken
we Team voor Elkaar, WerkFit Brummen
en lokale partijen met expertise op
huiselijk geweld. Maar vooral met een
heldere opdracht en randvoorwaarden
om goed te kunnen samenwerken met
alle betrokken partijen.
Uw reactie is welkom
Wilt u een reactie geven? Dat kan! Doe
dit dan schriftelijk en uiterlijk op vrijdag
6 maart 2020. Stuur uw reactie naar het
College van B&W, postbus 5, 6970 AA
Brummen. Doe dit met vermelding van
‘inspraakreactie regiovisie Samen tegen
huiselijk geweld’. Ook heeft u de
mogelijkheid om via een e-mailbericht
te reageren. Richt deze dan aan
mevrouw M. Luttenberg via het
e-mailadres m.luttenberg@brummen.nl.
Alle reacties die het college ontvangt
worden bestudeerd en meegewogen in
het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de
gemeenteraad in mei 2020 een besluit
kan nemen over de regiovisie.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een Hollandse linde, langs de
provinciale weg nabij Arnhemsestraat
153, Leuvenheim
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een beuk, langs de provinciale
weg nabij Brummenseweg 2, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen van
een beuk, langs de provinciale weg
nabij Brummenseweg 2A, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 5 eiken, nabij Emperweg 76, Empe
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanbouwen van een overkapping, Hooimate
19, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere

omgevingsvergunning, het gebruiken
van 1 slaapkamer als bedrijfsruimte,
Nachtegaalstraat 23, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een Amerikaanse eik, Rentmeesterstedeweg 11, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een es, langs de provinciale weg
nabij Zutphensestraat 203, Brummen
Beschikkingen | afhandeling
• Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken
van het ABK Huis op de locatie Hallseweg 12, Hall
• Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van
het Fletcher hotel Eerbeek op de
locatie Prof. Weberlaan 1, Eerbeek
• Sloopmelding voor het saneren van

•

•

•

•

diverse asbesthoudende materialen uit
de woningen en de totaalsloop van
deze woningen en opstallen, Boshoffweg 3-5, Eerbeek
Sloopmelding voor het saneren van
het asbesthoudend dakbeschot uit
een winkelpand, Loenenseweg 13,
Eerbeek
Sloopmelding, voor het saneren van
het asbesthoudende materiaal uit het
voormalig tuincentrum en de
totaalsloop van dit centrum, Soerense
Zand Zuid 29, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
grondgebonden PV zonnestroomsysteem op de locatie Hommelstraat 3 in
Empe, voor een periode van tien jaar
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2 beuken en
het aanleggen van een uitrit op de
locatie Illinckstraat 4, Eerbeek

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.

Op bezoek bij De Nieuwenburgt - Lekker eten van dichtbij
De gemeente en het Landschapsnetwerk Brummen zetten zich in voor de
ontwikkeling van korte voedsel
ketens. Provincie Gelderland en de
EU verlenen hiervoor een subsidie.
Maar waar komen deze lokale
producten vandaan? Dit keer gaan
we langs we bij biologische boerderij
De Nieuwenburgt.
Sinds een aantal jaar is De Nieuwenburgt actief in de regio met de verkoop
van lokale en biologische producten.
Zij verkopen niet alleen aan de horeca
maar ook via de eigen winkel en
webwinkel. Hans Nieuwenburg en

Tanja Wezendonk vertellen met veel
liefde over hun passie. Passie voor het
bedrijf, de koeien, lekker eten en het
landschap. De Nieuwenburgt bestaat
nu zo’n 5 jaar en naast eigen producten van boerenland hebben zij diverse
samenwerkingen met producenten uit
de omgeving. Hierdoor is het mogelijk
om een rijk pallet aan lekkere producten aan te bieden.
Lokaal en lekker
“In de weekenden hebben we de
winkel open”, vertelt Tanja, “en rond
de zomer hebben we veel fietsers. Dan
kun je hier onder het genot van een

ijsje genieten van de omgeving. De
klanten die we hier krijgen maken een
bewuste keuze voor lokaal en lekker.
We hebben sinds kort bijvoorbeeld
brood van eigen land en daar komen
mensen voor. Onze akkers staat vol
graan met rondom akkerkruiden. Het is
dus brood met een eerlijk verhaal.”
Het verhaal van de boer
“We willen mensen interesseren voor
producten rechtstreeks van de boer.
Weer dat gevoel te geven van hier
wordt mijn eten geproduceerd. Het
verhaal van de boer staat bij ons
centraal”, zegt Hans.
Bent u geïnteresseerd of wilt u een
keer lekker eten uit eigen streek
proeven? Kom dan naar De Nieuwenburgt! Kijk voor meer informatie op
www.denieuwenburgt.nl.
De Nieuwenburgt is een van de trekkers
in het project Korte Voedselketens in
Brummen. Dit project is tot stand
gekomen met ondersteuning van de
Provincie Gelderland en de Europese Unie
in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Kort nieuws
Gemeenteraad besloot
Op donderdag 23 januari 2020 nam de gemeenteraad weer een aantal
belangrijke besluiten. Welke dat zijn leest u op onze website.

Werk en inkomen
In onze gemeente is Team voor Elkaar het centrale punt als het gaat om zaken
zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en participatie. Als het gaat om werk en
inkomen werkt de gemeente samen met het Activerium in Apeldoorn. Deze is
vanaf 27 januari aanstaande weer te vinden in het verbouwde Stadhuis aan
het Marktplein in Apeldoorn.

Informatiebeveiligingsbeleid
De gemeente Brummen verwerkt informatie die gevoelig of vertrouwelijk van
aard is. Inwoners en bedrijven hebben er daarom recht op dat de gemeente
Brummen zorgvuldig omgaat met de gegevens waarover ze beschikt. Om hier
alert op te blijven en de toegenomen dreigingen en risico’s het hoofd te
kunnen bieden heeft de gemeente Brummen een nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Zo is er met behulp van risicoanalyses inzichtelijk
gemaakt welke maatregelen we moeten nemen om de beschikbaarheid,
integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen.

Volg ons ook op social media
via Twitter, Facebook of Instagram

Bundelen krachten rondom
‘financieel veilig ouder worden’
Wethouder Eef van Ooijen opent op
woensdagmiddag 5 februari in het
gemeentehuis een bijeenkomst waarbij
de samenwerking centraal staat als het
gaat om het financieel veilig ouder
worden van inwoners in onze gemeente. Een groep inwoners wil, in navolging van andere regio’s in Nederland,
via een zogenoemde ‘Lokale Alliantie’
de samenwerking op dit gebied
versterken. Zij hebben allerlei organisaties en deskundigen, waaronder de
gemeente, uitgenodigd voor een
startbijeenkomst.

Heeft u geen uitnodiging voor de
bijeenkomst van 5 februari ontvangen
en denkt u wel een bijdrage te
kunnen leveren aan de totstandkoming
van de Lokale Alliantie Brummen?
Laat dit dan vooraf even weten aan
de voorbereidingsgroep. Bel de heer
Nijborg via telefoonnummer
06-40123475 of mail naar het mailadres
lokalealliantiebrummen@gmail.com.

De werkgroep die het initiatief heeft
genomen om een Lokale Alliantie in
onze gemeente van de grond te krijgen
bestaat uit Bert Nijborg, Sonja Leemkuil,
Liesbeth Wolff en Gineke Breuer. Zij
hebben de heer Oscar Balkenende
bereid gevonden om de bijeenkomst op
5 februari te begeleiden. Balkenende is
één van de initiatiefnemers van de
landelijke beweging om de samenwerking tussen partijen die zich om het
welzijn van ouderen bekommeren, te
laten samenwerken.

Brede allianties
De Lokale Alliantie komt voort uit
een landelijke campagne van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. In deze brede
alliantie werken allerlei partijen op
nationaal gebied samen. Denk aan
Veilig Thuis, notarissen, wijkverpleging, bewindvoerders, politie,
huishoudelijke hulp, advocaten,
ouderenbonden, mentoren, gemeenten en banken. Dat allemaal vanuit
een centraal doel, namelijk ervoor
zorgen dat ouderen financieel veilig
ouder kunnen worden. In Nederland
zijn al meerdere lokale allianties actief
of in oprichting.

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

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

