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In onze gemeente zijn sinds kort weer 
drie wijkagenten actief. Naast Nienke 
Gebbink en Henk Mulder is ook Jos 
Braafhart nu als wijkagent actief. 
Burgemeester Alex van Hedel is blij dat 
onze uitgestrekte gemeente weer 
bediend wordt met drie zichtbare 
politiefunctionarissen. “Onze wijk-
agenten zijn vaak in het dorp en de 
wijk te vinden. Ze hebben een luiste-
rend oor en willen graag aanspreekbaar 
zijn voor de mensen, want zij weten als 
geen ander wat er speelt en leeft in 
hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van 
de politie in onze gemeente,” aldus 
van Hedel. 

Nienke Gebbink is wijkagent in het dorp 
Brummen, Henk Mulder is de wijkagent 
voor het hele buitengebied en Jos 
Braafhart is sinds kort als wijkagent 
actief voor het dorp Eerbeek. Inwoners, 

bedrijven en organisaties in onze 
gemeente kunnen met structurele 
problemen en wijkgerelateerde vragen 
bij de wijkagenten terecht. Zij zijn te 
bereiken via het telefoonnummer 
0900-8844 (lokaal tarief). Als een 
wijkagent niet aanwezig is, kunnen 
buurtbewoners een bericht voor hem of 
haar achterlaten. Op de website www.
politie.nl (onder het kopje Mijn buurt) is 
informatie te vinden over dorpen en 
wijken in onze gemeente en de 
wijkagenten die daar actief zijn. 

Burgemeester Van Hedel ervaart een 
goede samenwerking met de politie. “Ik 
heb periodiek overleg met de wijkagen-
ten. Omdat ik verantwoordelijk ben 
voor openbare orde en veiligheid is dit 
contact erg belangrijk. We bespreken 
samen knelpunten en aandachtsgebie-
den. Dit doe ik overigens ook met de 

collega van de drie wijkagenten, Frans 
van Dijk. Hij vervult een coördinerende 
rol tussen wijkagenten en gemeente,” 
aldus Van Hedel. Ook het samenwerken 
tussen gemeente en politie vanuit het 
Eerbeekse servicepunt verloopt prettig. 

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor 
de totale politiezorg binnen zijn of haar 
wijk. Hij/zij richt zich op de aanpak van 
sociale problemen, maar ook op zaken 
als overlast, criminaliteit, milieu en 
verkeer. In samenwerking met collega’s 
van de surveillancedienst, recherche, 
milieu en jeugd werkt de wijkagent 
voortdurend aan het verbeteren en 
vergroten van de veiligheid in uw wijk 
of buurt. De wijkagent onderhoudt 
contact met externe partners, zoals de 
gemeente en maatschappelijke 
organisaties. Met deze organisaties 
worden problemen besproken en wordt 
overlegd hoe deze goed aangepakt 
kunnen worden, en door wie. Ook dan 
is informatie uit de buurt belangrijk. 
Heeft u vragen, tips of opmerkingen 
over de veiligheid in uw buurt of wijk, 
neem dan gerust contact op met uw 
wijkagent.

Politiepost
De politie is ook voor vragen bereikbaar 
via de politiepost in het Servicepunt aan 
de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. 
De politiepost is op maandag geopend 
van 13.00 tot 16.00 uur en op woens-
dag en donderdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Na het maken van een afspraak via 
0900-8844 kunt u tijdens deze 
openingstijden aangifte doen. Bel voor 
spoedgevallen met 112. 

Drie wijkagenten voor Brummen

Jos Braafhart, Frans van Dijk (coördinator), burgemeester Van Hedel, Nienke Gebbink en 
Henk Mulder

Eind januari zijn de aanslagen voor 2019 
verstuurd. 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.mijnover-
heid.nl? Dan ontvangt u de aanslag 
digitaal in de Berichtenbox.

Onroerende zaakbelastingen 
De gemeente gebruikt de opbrengsten 
van de onroerende zaakbelastingen voor 
de bekostiging van algemene uitgaven. 
Voor de heffing van deze belastingen 
krijgen voor wat betreft woningen alleen 
de eigenaren een aanslag. Iedereen die 
op 1 januari van het jaar een pand in 
eigendom heeft is belastingplichtig. Voor 
niet-woningen wordt ook de gebruiker 
aangeslagen. Voor deze belasting is geen 
ontheffing of kwijtschelding mogelijk.

Waardering onroerende zaken (WOZ)
De aanslag wordt gecombineerd met de 

WOZ-beschikking. Via deze beschikking 
wordt de waarde van uw woning of 
bedrijfspand vastgesteld. Alle objecten 
worden jaarlijks gewaardeerd. Voor 2019 
is de waarde bepaald naar waardepeilda-
tum 1 januari 2018. De WOZ-waarde is 
gebaseerd op gerealiseerde verkoopprij-
zen van vergelijkbare objecten in de 
gemeente. Het Kadaster en de NVM 
publiceren gemiddelde regionale en 
landelijke percentages. Deze geven 
echter geen specifiek beeld van de 
woningwaarde, omdat deze cijfers niet 
maatgevend zijn voor de waarde van een 
individueel object. De WOZ-waarde 
moet daarom worden beoordeeld op 
basis van verkoopcijfers. Bekijk hiervoor 
het taxatieverslag.

Bij verandering van de woning
Voor 2019 wordt een onroerende zaak 
gewaardeerd naar het waardeniveau op 
1 januari 2018. Als een woning tussen de 
waardepeildatum 1 januari 2018 en het 
begin van het belastingjaar 2019 is 
veranderd door bijvoorbeeld een 
verbouwing of verbetering, wordt deze 
gewaardeerd naar de feitelijke toestand 
van het object op 1 januari 2019. De 
WOZ-waarde van een woning kan op 
die datum dus hoger zijn wanneer de 
woning, bijvoorbeeld na aankoop, is 

verbouwd of veranderd. Hierbij kunt u 
denken aan een aanbouw, plaatsen van 
een dakkapel, renovatie of uitbreiding 
anderszins. 

Nieuwbouw
Een woning of bedrijfsruimte die op 1 
januari 2019 nog in aanbouw was, wordt 
gewaardeerd op dat deel wat al ge-
bouwd is inclusief de grondwaarde. Dit 
betreft de mate van gereedheid op 1 
januari 2019.

Taxatieverslag
Van belang bij het beoordelen van de 
WOZ-waarde is het taxatieverslag. Op 
dit taxatieverslag staan verkoopcijfers 
van woningen waarmee is vergeleken 
om de WOZ-waarde te bepalen. Deze 
vergelijkingsobjecten hoeven niet 
identiek te zijn. Met verschillen is 
rekening gehouden. Een vergelijking met 
alleen de vorige waarde (%) is daarom 
niet juist. 

U kunt het taxatieverslag van uw woning 
of bedrijfspand bekijken op www.
brummen.nl. U kunt op het aanmeld-
scherm inloggen met een combinatie van 
aanslagnummer en aanslagbedrag. Deze 
gegevens staan op uw aanslag. Heeft u 
zich aangemeld op www.mijnoverheid.
nl? Dan ontvangt u aanslag en taxatie-
verslag digitaal in de Berichtenbox. 

WOZ-beschikking bij huurwoningen 
Gemeenten verzenden ook WOZ-be-
schikkingen aan huurders van woningen. 
Dit hangt samen met het woning-waar-
deringsstelsel (WWS). De WOZ-waarde 
speelt een rol bij het bepalen van de 
maximale huurprijs van woningen. Dat is 
voornamelijk het geval bij huurwoningen 
in de gereguleerde sector. Raadpleeg uw 
verhuurder voor meer informatie of kijk 
op www.huurcommissie.nl.

Heeft u vragen over de aanslag/ 
beschikking?
Kijk dan op www.brummen.nl, neem 
contact op via belastingen@brummen.nl 
of bel ons via 0575-568 233.

Bezwaar 
Als u van mening bent dat de vastgestel-
de waarde niet correct is, neem dan 
contact op met ons op. Dit kan telefo-
nisch of mail naar belastingen@brummen.
nl. U krijgt dan snel antwoord op uw 
vragen. Een schriftelijke bezwaarprocedu-
re kost meer tijd en kan daarmee vaak 
worden voorkomen. Een gemotiveerd 
bezwaarschrift  dient u binnen zes weken 

in na dagtekening in bij de Heffingsamb-
tenaar van de gemeente Brummen. 
Overigens hoeft er voor een bezwaar-
schrift geen taxatierapport te worden 
opgemaakt. Bij een bezwaarschrift is dit 
niet persé van toegevoegde waarde. 
Let op: Een bezwaarschrift leidt niet 
automatisch tot uitstel van betaling. Wilt 
u uitstel van betaling, dan moet u hier 
een apart verzoek voor indienen bij 
Cannock Chase Public. Kijk op de 
verzamelnota voor de contactgegevens.

Verhuizen?
Er is voor de OZB geen ontheffing 
mogelijk. De datum van deze heffing is 1 
januari van het betreffende kalender- 
(belasting)jaar. Verkoop van uw woning 
of verhuizing ná deze datum leidt dus 
niet tot ontheffing/vermindering. Het  
zakelijk recht voor het eigendom wordt  
door de notaris verrekend met de koper.

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  tele-
foonnummer 0575-568 233.

Poster Brummense Bikkel: wie nomineer jij voor 
een lintje?
Woensdag 30 januari 
overhandigde Romy Cohen 
de door haar ontworpen 
poster voor de Brummense 
Bikkel aan wethouder Jolanda 
Pierik. Op de achterkant staat 
het nominatieformulier. Zo 
maken we het iedereen nog 
makkelijker om een jongere te nomine-
ren voor het Brummense jeugdlintje. 
Ken je zo iemand die een bijzondere 
prestatie heeft geleverd en daarvoor 
beloond mag worden? Vanaf deze 
week ligt de poster onder andere in 

winkels, bij sportverenigingen, scholen 
en de bibliotheek. Neem er een mee en 
vul het formulier op de achterkant snel 
in. Het kan nog tot eind maart. Kijk 
voor meer info op 
www.welzijnbrummen.nl.

Wegsleepregeling 
auto’s
De gemeente mag uw auto weg (laten) 
slepen als uw voertuig voor een gevaar-
lijke verkeerssituatie zorgt of de vrijheid 
van het verkeer ernstig belemmert. Deze 
wegsleepregeling is opgenomen in een 
aparte verordening die door gemeente-
raad van Brummen is vastgesteld. 

In deze wegsleepregeling staan regels over wanneer en op welke plaatsen 
auto’s weggesleept mogen worden, waar ze worden opgeslagen en wat de 
kosten zijn voor de eigenaar van het weggesleepte voertuig. Het constateren 
van wegsleepwaardige voertuigen gebeurt door de politie, dan wel door een 
opsporingsambtenaar of toezichthouder van de gemeente Brummen. Uiteraard 
gebeurt dat alleen als andere acties niet gewerkt hebben; zoals een melding van 
de politie, het natrekken van een kenteken of het bellen van de eigenaar van de 
auto. Een uitzondering daarop zijn evenementen. Als er een parkeerverbod is 
ingesteld op het evenemententerrein of de wegen daaromheen is het niet altijd 
mogelijk om eerst een andere oplossing te proberen. 

Voorheen maakte de wegsleepregeling deel uit van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Bij tekstuele wijzigingen van het wegsleepbedrijf of het 
bewaarterrein moest eerst de hele APV opnieuw worden vastgesteld. Door de 
wegsleepregeling uit de APV te halen, kunnen wijzigingen sneller worden 
doorgevoerd. 

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

gemeente Brummen zelf,  in plaats van Cannock Chase Public. Het rekening-
nummer van de gemeente vindt u op de aanslag.

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

Gemeentelijke belastingaanslagen 
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Registreren levenloos geboren kind in de BRP
Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun 
levenloos geboren kind in de Basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Het 
maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Het maakt ook niet uit 
hoe lang geleden de geboorte was.  Woont u in de gemeente Brummen en wilt u 
een verzoek indienen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. 
U krijgt dan de informatie die voor uw situatie van toepassing is. Meer informatie 
leest u op onze website.

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, voor het 
plaatsen van een dakkapel, Horster-
dijk 4 in Eerbeek (30-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de bestaande kozijnen 
door nieuwe kozijnen, Knoevenoord-
straat 22 in Brummen (30-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van gevelreclame op het 
pand, Kollergang 14 in Eerbeek 
(30-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een eik, Oude Eerbeek-
seweg 33 in Brummen (30-01-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 3 eiken, 5 berken, 1 spar 
en 1 den, Veldkantweg 10 en 10A in 
Eerbeek (30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van twee 
overkappingen op de locatie Colden-
hovenseweg 99 in Eerbeek (30-01-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van 18 
woningen, Dames aan het Hof in het 
plan Lombok Zuid in Eerbeek, 
kadastraal bekend: Hall, sectie C, 
nummer 3734 (30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen 8 
woningen Heren aan het Hof in het 
plan Lombok Zuid in Eerbeek, 
kadastraal bekend: Hall, sectie C, 
nummer 3734 (30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanpassen van een 
kozijn en het gebruiken van een deel 

de woning als naaiatelier op de 
locatie Kerkstraat 5 in Brummen 
(30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
douglas, een berk en een grove den 
op de locatie Koningin Emmalaan 5 
in Eerbeek (30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
hekwerk op de op de locatie Oude 
Eerbeekseweg 12 in Brummen 
(30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 3 
haagbeuken op de locatie Pierson-
straat 26 in Brummen (30-01-2019)

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
zonnewijzer op de locatie bij rotonde 
N345 de Hoven/Zutphen, kadastraal 
bekend, sectie C, nummer 1618 
(30-01-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het wijzigen van de 
voorgevel de locatie Weg door de 
Plas 20 te Brummen (30-01-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Gravenstraat 20 te Brummen 
(30-01-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Bremweg 2A te Eerbeek 
(30-01-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaasten van een woonwagen, 
Kattedoorn in Eerbeek (30-01-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel, Wethou-
der Sandersstraat 56 in Eerbeek 
(30-01-2019)

• Buiten behandeling gestelde aan-
vraag reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het aanleggen van een 
inrit op de locatie J.D. van der 
Waalsstraat 33 in Eerbeek (30-01-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Vlooienmarkt Eerbeek, Händelstraat 
45 te Eerbeek (30-01-2019)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Oranjefeesten Empe, 
Ganzekolk in Empe (30-01-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het definitief beëindigen 
van de activiteit opslaan van 
drijfmest en digestaat, Boerenstraat 
36 te Hall (30-01-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het oprichten van een 
inrichting voor de productie en 
restauratie van kunstwerken, Weg 
naar het Ganzen Ei 9 te Brummen 
(30-01-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het veranderen activiteiten 
werkfitcentrum, Kollergang 14 
Eerbeek (30-01-2019)

• Rectificatie ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, voor 
het kappen van 2 beuken en 1 linde 
is gecorrigeerd naar het kappen van 
2 beuken, Illinckstraat 2 in Eerbeek 
(30-01-2019)

• Rectificatie, ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning van reguliere 
naar uitgebreide procedure, voor het 
plaatsen van een constructie ten 
behoeve van zonnepanelen, Kikvor-
senstraat 7 in Hall (30-01-2019)

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd Forum Samenleving/

Bestuur/Financiën/Ruimte donder-
dag 7 februari (31-01-2019)

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

Raadsforum donderdag 7 februari 
Volgende week donderdagavond 
worden in totaal vijf inhoudelijke 
voorstellen besproken door de 
gemeenteraad. Dit tijdens de gecombi-
neerde openbare forumbijeenkomst 
van de gemeenteraad. Bekijk de 
agenda met de achterliggende stukken 
op onze website. Wilt u over een van 
de onderwerpen meepraten? Dat kan. 
Laat dit dan tijdig weten aan de griffie 
van de gemeenteraad.

Er staan vijf verschillende en ook 
belangrijke onderwerpen op de agenda. 
Zo buigt de raad zich over een verzoek 
van het college om geld beschikbaar te 
stellen voor het doen van een haalbaar-
heidsonderzoek naar een multifunctio-
neel centrum in Eerbeek. Ook bespreekt 

de gemeenteraad een voorstel over het 
actualiseren van de gemeentelijke 
woonvisie. Verder stelt het college de 
raad voor de succesvolle samenwerking 
met de stichting Visit Brummen-Eer-
beek voort te zetten. 

Een vierde onderwerp dat aan bod 
komt is het verzoek van het college aan 
de raad om kaders en uitgangspunten 
vast te stellen. Dit met het oog op het 
maken van inhoudelijke keuzes later dit 
voorjaar. Tot slot komen twee docu-
menten aan bod die betrekking hebben 
op de regionale GGD. Het gaat daarbij 
om de uitgangspunten die de GGD 
hanteert voor de begroting van volgend 
jaar en de zienswijze op de bestuursa-
genda voor de periode 2019-2023. 

Ongeveer 175 personen hebben eind 
vorig jaar één van de drie startbijeen-
komsten bezocht over het programma 
Ruimte voor Eerbeek. “We kunnen 
terugkijken op drie zeer waardevolle 
bijeenkomsten. Een uitstekende start en 
voorbereiding om concrete plannen te 
maken voor een mooier en vitaler 
centrum van Eerbeek. En de belevings-
waarde van de Eerbeekse beek te 
vergroten.” Met die woorden presen-
teert wethouder Peter-Paul Steinweg het 
verslag van de drie bijeenkomsten over 
Eerbeek. Het verslag is te lezen op www.
brummen.nl/ruimtevooreerbeek.

Steinweg, binnen het college verant-
woordelijk voor het programma Ruimte 
voor Eerbeek, windt er geen doekjes om: 
“Het is echt de bedoeling om in 2020 de 

schop in de grond te zetten. Maar 
voordat we zo ver zijn moeten we 
concrete en op elkaar afgestemde 
plannen maken voor het Eerbeekse 
dorpscentrum en de Eerbeekse beek. Dat 
gaan we dit jaar doen. Met elkaar. 
Inwoners, de wijk- en dorpsraden, 
ondernemers, vertegenwoordigers van 
belangengroepen, verenigingen, 
stichtingen, instellingen en marktpartijen. 
En ik ben verheugd dat al deze groepen 
eind vorig jaar ook aanwezig waren bij de 
startbijeenkomst. Eerbeek liet zich horen! 
Voor ons ook reden om het verslag van 
de drie bijeenkomsten ook die titel mee 
te geven.” 

Steinweg is blij met de betrokkenheid en 
denkkracht uit de Eerbeekse samenle-
ving. “2019 is een cruciaal jaar waarin we 
samen werken aan concrete plannen. Als 

gemeente regisseren we het proces en 
beslissen we uiteindelijk over de plan-
nen.” Naast de inhoudelijke kwaliteit van 
de plannen en ideeën speelt de financiële 
haalbaarheid hierbij ook een rol. Evenals 
de samenwerking en afstemming met 
bijvoorbeeld het waterschap en de 
provincie. 

Tijdens de drie bijeenkomsten in novem-
ber en december vorig jaar is veel 
informatie opgehaald bij de zes informa-
tiestands. Er zijn veel wensen en ideeën 
naar voren gebracht over zowel de inrich-
ting van het centrum als de (omgeving 
van de) beek. Want dat zijn de twee 
onderwerpen waarvoor in 2019 de 
plannen in een zogenoemde ‘masterplan’ 
zullen worden vastgelegd. Steinweg: 
“Maar ook hebben we in beeld gekregen 
wie op welke wijze betrokken wil worden 

in het komende teken- en rekenproces. 
We gaan die wensen om actief mee te 
doen in kaart brengen en hierover 
afspraken maken in een participatieplan. 
Die hopen we in maart te kunnen 
presenteren. Maar vooruitlopend daarop 
delen we op dit moment al graag met 
iedereen de opbrengst van de bijeenkom-
sten uit november en december.” 

Bouwstenen
Het is de bedoeling dat in maart de 
ontwerpsessies voor zowel de plannen 
voor het centrumgebied als ook voor de 
Eerbeekse beek van start gaan. “Tot die 
tijd blijven we nog informatie ophalen”, 
laat Steinweg weten. “Zo organiseren 
bijvoorbeeld de beide wijk- en dorpsra-
den in Eerbeek samen nog een bijeen-
komst met als doel hun achterban te 
informeren en eventuele wensen en 
ideeën boven tafel te krijgen. Ook 
Ondernemersvereniging Eerbeek is bezig 

om hun inbreng nog te verwoorden. 
Allemaal mooie bouwstenen die we 
kunnen gebruiken als we dit voorjaar 
verder gaan met het concreet maken van 
plannen,” aldus wethouder Steinweg.

Verslag bijeenkomsten Eerbeek: “Goede basis voor vervolg” 

Dinsdag 29 januari 2019 is het college van Brummen op werkbezoek geweest bij Rudico 
Holding  B.V. op het industrieterrein Eerbeek Zuid. Rudico is gespecialiseerd in verpak-
kingsdrukwerk. Het college werd welkom geheten door algemeen directeur Reinier de 
Koning en de financieel directeur  Karianne Jonker.  De collegeleden waren zeer onder de 
indruk van dit mooie professionele bedrijf.

Inlopen bij 
Servicepunt
Om iedereen zo goed mogelijk te 
informeren zitten medewerkers van het 
programmateam Ruimte voor Eerbeek 
wekelijks klaar om vragen te beant-
woorden en informatie te geven. Vanaf 
dinsdag 5 februari is er iedere week op 
dinsdagmiddag én donderdagmiddag 
een laagdrempelige inloopmogelijkheid 
in het Servicepunt aan Stuijven-
burchstraat 66 in Eerbeek. Dit beide 
middagen van 13 tot 17 uur. Overigens 
is veel informatie te vinden op de 
website www.brummen.nl/ 
ruimtevooreerbeek en kunnen vragen 
ook gesteld worden via het mailadres 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl.

College bezoekt 
Rudico Holding B.V.


