
Convenant 
regionale aanpak 
terugdringen 
wachttijden GGZ
De colleges van acht gemeen-
ten in de regio ondertekenen 
een convenant om zich hard te 
maken voor het terugdringen 
van de wachttijden in de GGZ 
(geestelijke gezondheidzorg). 
Met deze ondertekening 
committeert ook de gemeente 
Brummen zich aan de doelstel-
lingen van het convenant.

Het is belangrijk dat we als regio 
de wachtlijstproblematiek 
oplossen, want op verschillende 
plekken zit de keten van zorg ‘op 
slot’. Hierdoor wordt op- en 
afschalen van zorg bemoeilijkt en 
daardoor staan kwetsbare 
inwoners met een complexe en 
chronische zorgvraag soms 
langdurig op de wachtlijst. Het is 
hierdoor moeilijk om kwetsbare 
inwoners snel de juiste zorg te 
kunnen bieden, met alle mogelijke 
gevolgen van dien. Problemen 
kunnen oplopen en casussen 
verzwaren. Daarmee neemt de 
druk op de zorg, het sociaal 
domein en mogelijk de wijk toe. 
Oplossen van de wachtlijsten 
zorgt ervoor dat onze inwoners 
binnen de gestelde termijn de 
hulp krijgen die zij nodig hebben 
en het kan maatschappelijke over-
last beperken. Daarbij wordt door 
snellere inzet van de juiste zorg 
oplopende kosten voorkomen.
Meer info op brummen.nl

Gemeentelijke belastingaanslagen verstuurd
Eind januari zijn de aanslagen voor 2021 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 
afvalstoffenheffing en de definitieve aanslag 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

Waardering onroerende 
zaken (WOZ)
De wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ)  
regelt hoe we de waarde van 
woningen en andere gebouwen 
bepalen. De WOZ-waarde is de 
geschatte marktwaarde. Als de 
verkoopprijzen stijgen, stijgt ook de 
WOZ-waarde. Maar we berekenen 
de WOZ-waarde niet met een 
gemiddeld stijgingspercentage.  
We nemen als basis de prijzen 
waarvoor vergelijkbare woningen 
zijn verkocht. Hierbij kijken we naar 
de verkoopcijfers rondom de 
waardepeildatum. Voor 2021 is de 
peildatum 1 januari 2020.

Taxatieverslag
Wilt u de WOZ-waarde 
van uw woning beoor-
delen? Kijk dan in het taxatie-
verslag. Hierin staan  verkoopcijfers 
van huizen waarmee we uw woning 
hebben vergeleken. Deze hoeven 
niet identiek te zijn. We houden  
dan ook rekening met verschillen.  
U vindt het taxatieverslag op  
www.mijnoverheid.nl. 

Log in met DigiD en klik op Wonen, 
daarna op WOZ-gegevens. Heeft u 
een bedrijfspand? Kijk dan op www.
brummen.nl/belastingen. Via 
taxatieverslag kunt u inloggen met 
uw aanslagnummer en aanslagbe-

drag. Deze gegevens vindt u op de 
verzamelnota.

Verandering of  
nieuwbouw
Misschien is er iets 
veranderd aan uw woning tussen 
de waardepeildatum 1 januari 2020 
en het begin van 2021. U heeft 
bijvoorbeeld een uitbouw gemaakt 
of een dakkapel geplaatst. Of de 
woning gerenoveerd. Wij hebben 
de waarde bepaald naar de situatie 
op 1 januari 2021. Was uw woning 
of bedrijfspand op 1 januari 2021 
nog in aanbouw? Dan kijken we 
voor de WOZ-waarde alleen naar 
het deel dat al klaar is, inclusief de 
waarde van de grond.

Betalingstermijnen
Wanneer u geld over-
maakt of contant betaalt 
bij de balie, moet u in maximaal 
2 termijnen betalen. Wanneer u een 
automatische incasso hebt afgege-
ven, incasseren we het bedrag in 
10 maandelijkse termijnen.

Betaling 2021
U kunt 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?
Heeft u vragen over de 
belastingaanslag? Of over 
de WOZ-waarde? Bel dan met team 
Belastingen van de gemeente 
Brummen: 0575-568 233. Of mail 
naar belastingen@brummen.nl. We 
geven graag uitleg. Als er iets niet 
klopt aan de aanslag of de WOZ-waar-
de, herstellen we het snel. Formeel 
bezwaar maken is dan niet nodig.

Bent u dan nog van mening dat de 
WOZ-waarde of aanslag niet juist 
is? Dan kunt u binnen zes weken na 
dagtekening bezwaar maken. Stuur 
een brief naar de heffingsambtenaar 
van de gemeente Brummen, 
Postbus 5, 6970 AA Brummen.  
Of stuur uw bezwaar per e-mail 
naar belastingen@brummen.nl.  
Zet in uw brief of e-mail waarom u 
bezwaar maakt.

Bezwaar
Bezwaar maken is niet 
moeilijk en kunt u prima 

zelf! Toch zijn er commerciële 
bezwaarmakers die adverteren dit 
‘gratis’ voor u te doen. Op basis van 
no cure no pay. Dit is niet gratis. 
Want als de waarde verlaagd wordt, 
moet de gemeente hen betalen 
voor de proceskosten. Dat is al snel 
meer dan € 500 per bezwaar. Deze 
kosten betalen we met gemeen-
schapsgeld. Ze raken dus ook uw 
portemonnee.

Bovendien moet u aan deze bureaus 
een machtiging afgeven. Let goed 
op waarvoor u deze afgeeft. Vaak 
machtigt u voor meer dan alleen 
bezwaar maken. Als u later toch 
besluit om de opdracht in te 
trekken, brengt het bureau de 
kosten bij u in rekening.

Let op: als u bezwaar maakt, moet 
u de aanslag wel gewoon betalen. 
U krijgt dus niet automatisch uitstel 
van betaling. U kunt dit wel 
aanvragen bij Cannock Chase 
Public.

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

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd
Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar 
nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn 
besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo 
veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten 
en de reguliere zorg. Daarom heeft de regering besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan 
basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste 
bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Basisscholen en kinderopvang 
gaan open
Vanaf maandag 8 februari gaan de 
basisscholen weer open. Ook de 
kinderopvang en het speciaal 
onderwijs gaan weer open. De 
buitenschoolse opvang (bso) blijft 
dicht tot 1 maart. Ook middelbare 
scholen blijven dicht tot 1 maart. 

Bestellen en afhalen
Vanaf 10 februari kunnen mensen 
bij winkels spullen bestellen en 
afhalen.
Daar zijn strenge regels voor. Want 
het mag niet te druk worden op 
straat. Bijvoorbeeld:
• u bestelt vanuit huis, online of 

met de telefoon;
• het afhaalpunt bij de winkel is 

buiten;
• u kunt spullen alleen afhalen in 

een bepaald tijdslot;
• u haalt uw spullen af in uw 

eentje;
• er zit minimaal 4 uur tussen 

bestellen en afhalen.

Avondklok
Een avondklok blijft tot en met 10 
februari nodig. De regering kijkt 
naar de mogelijkheden om de 
avondklok daarna te stoppen. Dat 
kan alleen als er minder mensen 
met het coronavirus besmet raken.

Stap voor stap naar minder 
maatregelen
De regering bekijkt wat nodig is om 
de maatregelen te versoepelen. Dat 
gaat stap voor stap. Op 23 februari 
beoordeelt het kabinet welke 
maatregelen vanaf 2 maart nodig 
zijn.
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Tarief onroerende zaakbelastingen verhoogd
De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 besloten het OZB-tarief 
te verhogen. Hiermee houden we onze voorzieningen op peil en de 
reserves worden aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte of 
verhoging van het tarief is niet mogelijk, omdat het een raadsbesluit is.



Raad vergadert
Donderdagavond 11 februari vindt er een besluitvormende raads-
vergadering plaats. Op brummen.raadsinformatie.nl kunt u zien welke 
onderwerpen er op de agenda staan. De bijeenkomst vindt digitaal 
plaats en begint om 20 uur. U kunt de raadsvergadering volgen via 
www.brummen.nl of via de kanalen van RTV Veluwezoom. 

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
uitbreiden van de woning, 
Kaniestraat 7 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een buitensauna, 
Knoevenoordstraat 39 in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een carport, 
Lombok-Zuid, kad. HALL, sectie 
C, nummer 3848, Kavel 108

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 1 linde en 3 platanen, 
Meengatstraat 24 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een zwembad met 
vijver, inrit en parkeerplaatsen, 
Oudeweg 51 in Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een erfafscheiding, 
Ringlaan 60A in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Sperwerstraat 43 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
constructief wijzigen van de 
woning, Thorbeckestraat 37 in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een inrit, Vinken-
weide, BRUMMEN, sectie G, 
nummer 6178, kavel 4

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
renoveren van het rioolgemaal, 
Voorsterweg in Empe, kad. 
BRUMMEN, sectie K, nummer 
361, 363

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, Weg 
door de Plas 8 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 dode essen en 1 
esdoorn, Windheuvelstraat, 
BRUMMEN, sectie P, nummer 
129

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Burgemeester de Wijslaan 20 in 
Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, voor het vervangen 
van een lekbak door een lekdich-
te vloer ten behoeve van een 
dieseltank, Eerbeekseweg 6 te 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 9 
verschillende bomen verspreid in 
de gemeente Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van de 
woning en plaatsen schuur en 
afdak, L.R. Beijnenlaan 13 in 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning en het aanleggen van 
een uitrit, Dorpsstraat 56 in Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 

conifeer, Eerbeekseweg 6 in 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van de 
woning, Emperweg 40 in Empe

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning, Loenenseweg 118 in 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen 
(legaliseren) van een berging in 
een bestaande carport, Sperwer-
straat 19 in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
boomhazelaar (Corylus Colurna), 
voormalige schoollocatie 
Sperwerstraat Brummen, sectie I, 
nummer 1498

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
Tilia tomentosa, Stuijven-
burchstraat 34A in Eerbeek

Plannen | ruimtelijk
• Ontwerpbestemmingsplan en 

M.e.r.-beoordelingsbesluit 
“Plagweg 16, Empe” gemeente 
Brummen

• Vastgesteld wijzigingsplan 
“Hoevesteeg 3” gemeente 
Brummen

Overige overheidsinformatie 
• verkiezingen Tweede Kamer 

- aanvragen van een vervangen-
de stempas

• verkiezingen Tweede Kamer 
- stemmen in een andere 
gemeente met een kiezerspas

• verkiezingen Tweede Kamer 
- stemmen bij volmacht

Bekendmakingen op overheid.nl
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Ontwikkelingen Lendeweg 8b te Hall
De eigenaar van De Lendeweg 8b te Hall zoekt naar een permanente 
oplossing om het materieel van een loonbedrijf passend op eigen terrein 
te stallen. Daarvoor is het college gevraagd mee te werken aan een 
herziening van het bestemmingsplan. Hij stalt zijn materieel nu tijdelijk 
op een ander perceel. Het college heeft deze week besloten om in principe 
en onder voorwaarden mee te werken aan de vestiging van een loonbe-
drijf op een perceel direct ten oosten van de Lendeweg 8b. 

De bestaande bebouwing op het 
perceel wordt gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw op 
het direct aangrenzende perceel. 
Daarnaast wil het college 
vooruitlopend op het vaststellen 
van een bestemmingsplan de 
stalling van materieel in de 
bestaande koeienstal mogelijk 

maken. Dit gebeurt via een 
tijdelijke vergunning.

In gesprek met aangrenzende buren
De eigenaar van het loonbedrijf gaat 
de komende tijd zijn plannen verder 
uitwerken en onderbouwen. Dit 
houdt onder meer in dat hij in 
overleg met de direct aangrenzende 

buren gaat over de voorwaarden 
voor tijdelijke stalling van materieel. 
Ook wordt gesproken over de 
inrichting van het nieuwe perceel. 
Deze afspraken worden verder 
uitgewerkt in een bestemmingsplan 
dat de gebruikelijke procedure gaat 
doorlopen. In het bestemmingsplan 
moet onder andere de inrichting van 
het terrein, de landschappelijke 
inpassing en de milieutechnische 
uitvoerbaarheid worden vastgelegd 
en onderbouwd. Als deze onderde-
len naar tevredenheid zijn uitgewerkt 
bepalen het college en vervolgens de 
raad of het bestemmingsplan 
definitief wordt aangepast. 

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Kijk de digitale bijeenkomst over  
zon- en windenergie terug
Dinsdagavond 4 februari hebben 
bijna 100 inwoners samen stappen 
gezet voor een duurzaam morgen. 
Tijdens een bijeenkomst werd 
opgehaald hoe kan worden 
toegewerkt naar een lokaal zon- en 
windbeleid dat past binnen 
Brummen. Dit vond digitaal plaats 

vanwege de geldende corona-
maatregelen. Dit geeft u wel de 
kans om deze bijeenkomst terug  
te kijken. Dit kan via de website 
www.brummen.nl/opgewekt. 

Onderzoek naar alternatieven voor 
ontsluiting Mayr-Melnhof
Met het project Eerbeek-Loenen 2030 werken Provincie Gelderland, 
gemeente Brummen en de industrie samen om van Eerbeek een 
economisch gezond en vitaal dorp te maken. De afgelopen tijd zijn 
daarbij belangrijke stappen gemaakt met de inpassingsplannen voor 
Mayr-Melnhof en Logistieke Centrum Eerbeek (LCE). Voor het project 
Mayr-Melnhof zijn bijvoorbeeld de alternatieven voor een verbeterde 
ontsluiting van het vrachtverkeer beoordeeld. Een concept van dit 
alternatievenonderzoek is nu beschikbaar via www.eerbeekloenen2030.nl. 
De provincie gaat graag met u in gesprek over dit onderzoek.

Tot 9 november 2020 was het voor 
iedereen mogelijk om voorstellen 
voor een betere verkeersafwikke-
ling rondom Mayr-Melnhof in te 
dienen. Deze voorstellen zijn 
vervolgens samengevoegd en 
beoordeeld op haalbaarheid. 
Alternatieven die technisch of 
financieel niet haalbaar zijn, vallen 
af. Ook alternatieven die niet 
samengaan met andere plannen uit 
Eerbeek Loenen 2030 of de visie 
voor het Centrum en Eerbeekse 
beek vallen af. Het De uitkomsten 
van deze alternatieven vindt u op 
www.eerbeekloenen2030.nl. 

Vervolg
Alle voorstellen die op basis van 
deze eerste toetsing haalbaar 
lijken, worden nog getoetst met 
een milieueffectrapport (MER). 
Hierin worden de mogelijke 
effecten op milieu en omgeving 
onderzocht. Daarnaast zijn het 
participatieproces met de omge-
ving, de eigendomssituatie en 
financiële haalbaarheid belangrijke 

bouwstenen om te komen tot één 
voorkeursalternatief. 

Wilt u over de stukken in gesprek?
Mocht u naar aanleiding van deze 
documenten vragen hebben, of u wilt 
de provincie Gelderland nog iets mee- 
geven richting besluitvorming over 
deze stukken, dan horen zij dit graag. 
Via www.eerbeekloenen2030.nl  
kunt u zich aanmelden voor een 
(beeld)bel afspraak. 

Logistiek Centrum Eerbeek
Voor het project Logistiek Centrum 
Eerbeek wordt onderzocht of er 
naast het voormalig Burgersterrein 
andere geschikte locaties zijn voor 
een logistiek centrum voor de 
papier-/kartonindustrie. Alle 
mogelijke locaties zijn in beeld en 
worden beoordeeld in het  alterna-
tievenonderzoek. De provincie  
informeert u naar verwachting 
volgende week over de alternatieve 
locaties die naast het voormalig 
Burgersterrein verder worden onder-
zocht in de (milieu)onderzoeken.
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