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Corona stopt criminelen niet, ook niet in het 
buitengebied
De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de corona-
crisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden 
bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk 
zijn, maar je loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in jouw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan 
flinke schade aan je pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook 
draai jij vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij 
of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de burgemeester ook nog jouw pand. Bedenk altijd: je kunt 
maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd op 
je erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s en 

onthoud hoe de mensen eruitzien.
• Vraag rond in de omgeving: wie 

kent ze? Zijn ze ook al bij de 
buren geweest?

• Overleg met de wijkagent.
• Waarschuw de WhatsApp-groep 

van de buurt.

Wil je je woning, bedrijfspand, 
schuur, stal of loods verhuren?
• Accepteer nooit contante 

betalingen, laat huur betalen via 
de bank.

• Vraag om het originele identiteits-
bewijs en maak een foto/kopie.

• Is de huurder een bedrijf? Vraag 
bij de Kamer van Koophandel 
gegevens op of kijk of het bedrijf 
een website heeft.

• Is de huurder geen bedrijf maar 
ergens in dienst? Dan kun je 
vragen om een werkgeversverkla-
ring en bel je de werkgever ter 
controle.

• Maak goede afspraken met de 
huurder en leg deze vast, 
bijvoorbeeld:
- De huurder krijgt pas de sleutel 

van het pand als het huurcon-
tract ondertekend is.

- Spreek af periodiek in de schuur 
te kijken en doe dat ook.

- De huurder mag geen nieuwe 
sloten op de schuur zetten, zijn 

die er wel, verwijder deze dan 
of ontbind de huurovereen-
komst.

- Verbouwingen vinden enkel 
plaats in overleg.

 
En als je het niet vertrouwt?
Zie je verdachte situaties in jouw 
omgeving, herken je de signalen die 
worden beschreven of ben je 
benaderd door criminelen? Meld dit 
dan bij de politie bij de wijkagent of 
via 0900-8844. Anoniem melden 
kan bij Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000 of op of www.meldmis-
daadanoniem.nl. Bij meldingen die 
betrekking hebben op het milieu, 
bijvoorbeeld een dumping van 
drugsafval, kun je ook melding doen 
via milieuklachten.nl. Ga er in geen 
geval zelf op af!
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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, kan dat niet: 
houd op werk altijd  
1,5 meter afstand

Quarantaine
Bij een positieve test 

blijf je altijd thuis 

Was je dichtbij 
iemand die 
corona heeft? 

Dan blijf je thuis,
tenzij:

Je langer dan een 
week geleden een  

boosterprik hebt gehad

of

Je korter dan 
8 weken geleden 

positief bent getest 

of

Je jonger bent dan 
18 jaar en geen 
klachten hebt 

Dagelijks leven Ontvang maximaal 
4 gasten per dag 

Ga maximaal 1 keer 
per dag op bezoek  

Doe een zelftest als u op 
bezoek gaat of ontvangt Reis buiten de spits Naar het buitenland? 

Check wijsopreis.nl 

Zonder  
Coronatoegangs- 

bewijs

Onderwijs en 
universiteit

Buitenschoolse opvang 
en kinderopvang Winkelen Supermarkt Kapper

Bibliotheek Buurthuis Autorijles Drogist Huisarts

Coronatoegangs- 
bewijs + ID nodig 

Horeca tot  
22.00 uur

Evenementen  
tot 22.00 uur Sportlocaties binnen Museum, bioscoop  

en theater Dierentuin en pretpark

Mondkapje 
verplicht Winkel

Publieke binnenruimten en 
drukke plekken buiten 

Horeca en  
evenementen 

Onderwijs (behalve 
groep 1-5 basisschool)

In het OV, op station, 
en op vliegveld

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur
De meeste locaties in ons land zijn sinds woensdag 26 januari weer open 
onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening 
van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen ook de 
horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en 
pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen 
clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt 
ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Het aantal besmettingen is hoog, 
veel mensen zitten thuis in isolatie 
of quarantaine. Naar verwachting 
zal het aantal coronapatiënten 
stijgen door deze versoepelingen. 
Toch heeft het kabinet besloten dat, 
ondanks de risico’s en onzekerheden, 
deze grote stap verantwoord gezet 
kan worden. Want nog langer met 
maatregelen leven die ons dagelijks 
leven beperken, beschadigt ook onze 
gezondheid én de samenleving. Op 
dinsdag 8 maart besluit het kabinet 
opnieuw of er meer kan.

Samen verder
Na bijna 2 jaar ervaring met de 
corona-aanpak, hebben we geleerd 
hoe moeilijk het is om met maatre-
gelen om te gaan die ons dagelijks 
leven beperken. En met versoepelin-
gen. Niemand wil dat over enkele 
weken de heropening moet worden 
teruggedraaid. Daarom moeten we 
blijven opletten en elkaar helpen bij 
het naleven van de algemene 
maatregelen en adviezen die nog 
wel gelden. Want alleen zo komen 
we samen verder.
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Fora op 3 februari met 11 onderwerpen
Volgende week donderdag 3 februari vinden er drie forumvergaderingen 
van de gemeenteraad plaats. Vanwege de nog steeds geldende corona-
maatregelen is de publieke tribune nog gesloten en kan iedereen de 
vergaderingen online volgen. Dit kan via de gemeentelijke website én het 
televisiekanaal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom. De agenda’s 
van de fora zijn zoals altijd te vinden op onze website.  

De vergaderavond begint op 3 
februari om 19 uur met het forum 
Bestuur. Dit forum heeft geen 
inhoudelijke onderwerpen op de 
agenda staan. Wel is er in dit forum 
de mogelijkheid voor inwoners om 
een onderwerp te bespreken dat 
niet op de agenda staat. Daarnaast 
komt de lijst met ingekomen en te 
verzenden stukken aan bod. Om 
19.30 uur starten de twee andere 
fora. Daar komen in totaal negen 
uiteenlopende onderwerpen aan 
bod.

Forum Fysieke leefomgeving 
Een belangrijk deel van het forum 
fysieke leefomgeving is gewijd aan 
het onderwerp Routekaart Wonen. 
Enkele medewerkers en deskundi-
gen van adviesbureau Companen 
geven een presentatie over wat 
deze routekaart behelst en hoever 
de voorbereidingen om te komen 
tot deze kaart zijn gevorderd. Na dit 
informatieve agendapunt bespreekt 
de raad vier concrete raadsvoorstel-
len. Het gaat om de bestemmings-
plannen voor de percelen aan de 
Domineeskamp 1-7 in Hall en 
Hoevesteeg 27a in Tonden en 
(ontwerp) verklaringen van geen 
bedenkingen voor de gebieden 
Empese en Tondense Heide en 
natuurlijkontwikkeling bij het 
Leusveld Noordwest en Berkendijke. 

Forum Sociaal Domein
Vijf raadsvoorstellen en een 
informatief voorstel zijn te vinden 
op de agenda van het forum Sociaal 
Domein. Het onderwerp waarover 
de raadsleden worden bijgepraat is 
het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) en de wijze waarop de 
gemeente Brummen hieraan 
invulling geeft. Verder bespreken de 
raadsleden in dit forum de voorge-
nomen aanpassing van de verzamel-
verordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en het voorstel om de 
toegang tot de Voorzieningenwijzer 
tijdelijk te verruimen. Ook komt de 
conceptverordening voor bekosti-
ging van het leerlingenvervoer aan 
de orde, evenals de uitgangspunten 
die de regionale GGD in het 
begrotingsjaar 2023 wil hanteren. 
Het laatste onderwerp op de agenda 
is een initiatiefvoorstel van 
VVD-raadslid Wijnhoven. In dit 
voorstel wordt een pleidooi 
gehouden om het college opdracht 
te geven in een beleidsnotitie 
duidelijk te maken wat een algeme-
ne voorziening in het sociale domein 
is en hoe de gemeente dit faciliteert. 
Zo roept het initiatiefvoorstel het 
college ook op om een subsidierege-
ling voor dergelijke laagdrempelige 
voorzieningen voor te bereiden.

Meepraten? Dat kan!
Vertrouwd onderdeel bij de fora is 
het inspreekrecht van inwoners. Dit 
kan gaan over een onderwerp op de 
agenda. Maar ook over een kwestie 
die niet op agenda staat. Wilt u hier 
gebruik van maken? Neem dan 
contact op met de griffie. Dit kan 
via het centrale telefoonnummer 
(0575) 568233 of mailadres 
griffie@brummen.nl. Vermeld 
daarbij uw telefoonnummer, zodat 
de raadsgriffier met u kan overleg-
gen over de wijze waarop de 
inspraak (online of schriftelijk) plaats 
kan vinden. 

Iets gevonden of verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken
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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
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een berk, een Ginkgo 
biloba en een Cryptomeria 
japonica, Charlotte van Bourbon-
laan 20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een blokhut met 
overkapping, Gravin van Buren-
laan 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
IJsselstraat 6, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een aanbouw, 
Offenbachstraat 56, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een inrit, Ringlaan 
1C, Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een bedrijfspand, De 
Voortweg 1, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 sparren, Sophia van 
Württemberglaan 10, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Hallseweg 9, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schuilstal op de locatie Boe-
renstraat in Eerbeek, kadastraal 
bekend, Hall, sectie E, nummer 
6547

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel in het achterdakvlak op 
de locatie De Eendrachtweg 10, 
Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie G.K. 
van Hogendorpstraat 54, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van de 
woning op de locatie Stationsweg 
2, Brummen

Overige overheidsinformatie
• Forum Bestuur & Forum Sociaal 

Domein op donderdag 3 februari 
2022

• Forum Fysieke Leefomgeving op 
donderdag 3 februari 2022

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.

Gemeenteraad omarmt visie kwaliteitstoerisme
Vorige week donderdagavond heeft de gemeenteraad de Visie Kwali-
teitstoerisme unaniem vastgesteld. Met deze visie wil het gemeentebe-
stuur in de komende 4 jaar recreatie en toerisme beter benutten, verbin-
den aan andere lokale opgaven en kansen verzilveren. Het was één van de 
zeven besluiten die met unanimiteit werden genomen. De besluitenlijst 
van deze raadsvergadering is te lezen op onze website. Daar is ook het 
audioverslag te vinden.

Ook de andere zes raadsvoorstellen 
waarover gestemd werd kregen 
unanieme steun. Zo besloot de 
gemeenteraad om geld beschikbaar 
te stellen om enkele tijdelijke 
medewerkers in te huren. Dit om de 
opgelopen wachtlijst voor 
Wmo-aanvragen terug te dringen. 
Daarnaast werd uitgebreid gespro-
ken over het bestuurskrachtonder-
zoek en het bijhorende ontwikkel-
plan. De fracties dienden 
gezamenlijk een amendement in. 
Dit betekende dat de raad kennis 
nam van het onderzoek en akkoord 
ging met de oplossingsrichting van 
het ontwikkelplan. Voor de 
uitvoering van de plannen stelde de 
raad voor 2022 een bedrag 
beschikbaar van 194.000 euro. Voor 
de jaren daarna wordt de bijdrage 
aan het ontwikkelplan jaarlijks 
afgestemd bij de perspectiefnota en 
uiteindelijk de meerjarenbegroting. 

Zonder debat
Vier raadsvoorstellen werden 
zonder debat unaniem akkoord 
bevonden door de raadsleden. Zo is 
het bestemmingsplannen voor 
Landgoed De Wildbaan vastgesteld, 

evenals het bestemmingsplan voor 
de percelen Elzenbosweg 10/Weg 
door de Plas 14a in Brummen. Ook 
werd ingestemd met het voorstel 
om een aantal investeringskredieten 
ouder dan 3 jaar beschikbaar te 
houden in 2022. Het vierde voorstel 
dat met een hamerslag werd 
bekrachtigd was het beleidsplan 
voor schuldhulpverlening voor de 
periode 2022 tot 2025. 

Tarievennota
Bij aanvang van de vergadering 
werd besloten het raadsvoorstel 
over een nieuwe Tarievennota Sport 
niet aan de orde te stellen. Een 
ordevoorstel hierover van de VVD 
kreeg eveneens brede steun. Bedoe-
ling is dat later dit jaar het voorstel 
opnieuw aan bod komt. De 
discussie over tarieven voor de 
binnen- en buitensport wordt dan 
betrokken bij andere onderwerpen 
die betrekking hebben op sport en 
sportbeoefening. Aan het begin van 
de vergadering werd overigens ook 
de heer Loonstra benoemd als 
raadslid. Hij vervangt tijdelijk het 
CDA-raadslid Van der Leest. Ook 
werden er twee nieuwe steunfrac-

tieleden benoemd: mevrouw 
Brouwer-De Geus namens het CDA 
en mevrouw Magermans namens 
D66. 

Motie over Burgersterrein
Tot slot vond er ook nog een 
stemming plaats over de toekomsti-
ge invulling van het Burgersterrein. 
Over de motie ‘vreemd aan de orde 
van de dag’ hierover staakten 
tijdens de decemberraad de 
stemmen. Een nieuwe stemming 
leverde nu nipte steun op voor de 
motie: 9 raadsleden steunden de 
oproep, 8 deden dat niet. Dit 
betekent dat de raad het college 
oproept om spoedig met de 
provincie af te stemmen hoe het 
proces om te komen tot een nieuwe 
ontwikkeling voor het Burgerster-
rein wordt opgepakt. 

Bekendmakingen op overheid.nl

Belastingaanslagen in februari
De gemeente Brummen verzendt dit 
jaar wat later dan u gewend bent de 
aanslagen, namelijk medio februari. 

Dit zijn de aanslagen voor de 
onroerende zaakbelastingen (OZB) 
2022, de voorlopige aanslag 
afvalstoffenheffing 2022 en de 
afrekening afvalstoffenheffing 2021. 
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 afvalstoffenheffing 
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.

Meer informatie over de belastin-
gen?
Kijk op www.brummen.nl/belastin-
gen voor meer informatie of vragen 
over de aanslag.

Creativiteitswedstrijd over respect
In samenwerking met de werkgroep 
Respect organiseert de Kruiskerk 
Eerbeek een bijzondere creativi-
teitswedstrijd. Hierbij staat het 
thema ‘respect’ centraal en 
iedereen, jong en oud, kan mee-
doen. De creativiteitswedstrijd is 
een van activiteiten die in onze 
gemeente georganiseerd worden 
om extra aandacht aan dit onder-
werp te geven. Respect moet weer 
iets normaals worden. 

Daarom worden alle inwoners 
uitgenodigd om iets creatiefs of 
kunstzinnigs te maken. Waar denk 
jij aan als het gaat om respect? Geef 
het vorm in een tekening, schilderij, 
beeldje, foto, wandkleed of op een 
andere wijze. Inzendingen zijn 
uiterlijk tot 11 maart welkom!
Alle kunstwerken worden in de 
periode van 18 tot 22 maart 
tentoongesteld in de Kruiskerk. 
Burgemeester Van Hedel opent de 

tentoonstelling. En bezoekers 
bepalen wie het mooiste (kunst)
werk heeft gemaakt. De prijsuitrei-
king vindt op 22 maart plaats in de 
Kruiskerk. Meer weten? Lees dan 
het nieuwsbericht op onze website. 

Circulus app vervangt Afvalvrij app 
Gebruikt u de Afvalvrij app van 
Circulus? Dan hebben wij belangrijk 
nieuws voor u! Circulus neemt 
afscheid van de oude Afvalvrij app 
en stapt over de nieuwe Circulus 
app. Daarin vindt u de afvalkalen-
der, de openingstijden, de kaart met 
brengpunten en alles wat u verder 
van ons gewend bent. Maar de 
nieuwe app biedt meer. Zoals:

• nieuws per gemeente
• meer mogelijkheden om zaken 

online te regelen.
De update gaat jammer genoeg niet 
vanzelf omdat Circulus overstapt op 
een andere leverancier. Download 
‘m via de Apple App Store of via 
Google Play. Kijk voor meer info op 
www.circulus.nl.

Infoavond Elzenbos Fase II
Donderdagavond 20 januari organiseerden wij een online informatie-
bijeenkomst over Elzenbos Fase II C/D. Daar is met 7 marktpartijen een 
overeenkomst gesloten voor de bouw van 80 woningen. 

Er is tijdens deze avond toelichting 
gegeven op de plannen die er nu 
liggen. Ook was er ruimte om 
vragen te stellen. 
Heeft u deze avond niet kunnen 

bijwonen? Of heeft u achteraf nog 
vragen? Stuur dan een e-mail naar 
bijeenkomsten@brummen.nl en wij 
sturen u het verslag toe en beant-
woorden eventuele vragen.


