
Ook in 2020 ondersteuning voor lage inkomens 
Vanaf 1 februari 2020 is het weer mogelijk om regelingen uit het minimabeleid 
van de gemeente aan te vragen. Inwoners die in 2019 van het minimabeleid 
gebruik maakten, ontvingen hierover recent een brief. Het aanvragen om in 
aanmerking te komen voor de regelingen kan via het aanvraagformulier dat is 
meegezonden met de brief. Maar liever nog: digitaal via de website www.
brummen.nl. Aanvragen worden dan sneller afgewikkeld. Dat is met name fijn 
als u een bijdrage voor de kosten Diftar en rioolheffing aanvraagt. 

Uitleg over de regelingen, voorwaarden en inkomensgrenzen staan in de folder 
‘Iedereen doet mee in Brummen’. Deze folder is te vinden in de bibliotheken in 
Brummen en Eerbeek, bij de vestigingen van Veluwonen en Stichting Welzijn 
Brummen, in het Apeldoornse stadhuis en uiteraard ook in het gemeentehuis in 
Brummen en het Servicepunt in Eerbeek. Natuurlijk is de informatie ook te lezen 
op onze website www.brummen.nl. De verzonden folder bevat overigens een 
fout, die in de digitale versie inmiddels is verholpen. De pensioengerechtigde 
leeftijd is namelijk 66 jaar en 4 maanden. In de gedrukte versie staat per abuis 
op pagina 3 onder de tabel dat deze leeftijd 67 jaar bedraagt. Dat klopt dus niet.

Concrete vragen? 
Heeft u vragen over het minimabeleid of hulp nodig bij de aanvraag? Ga dan 
langs bij het Steunpunt Geld en Administratie van de SWB. Iedere dinsdag
ochtend van 9 tot 12 uur kan men 
binnenlopen bij het Tjark Rikscentrum 
in Eerbeek. Een dag later is er tussen 
9 en 12 is er eenzelfde gelegenheid in 
Plein 5 in Brummen. Het steunpunt is 
daarnaast op werkdagen bereikbaar 
via telefoonnummer 0575561988. 
Ook kunt u met vragen bellen naar 
Team voor Elkaar. In deze februa
rimaand heeft Team Voor Elkaar extra 
tijd om inwoners één op één te helpen 
met de aanvraag. Het team is op werk
dagen voor vragen en advies bereik
baar van 9 tot 12 uur via telefoon
nummer 0575568568. Of mail naar 
info@teamvoorelkaar.nl.

Krijgt jouw jeugdige held(in) een jeugdlintje 2020?
In de maand april worden de Jeugdlint-
jes ‘De Brummense Bikkel’ weer 
uitgereikt. Kinderen en/of jongeren die 
zich actief hebben ingezet voor de 
maatschappij of hun medemens kunnen 
genomineerd worden. Tot en met 31 
maart kan iedereen zijn of haar 
favoriete Brummense Bikkel-kandidaat 
doorgeven. Meld hem of haar aan en 
laat jouw waardering blijken. 

Sinds 2011 kunnen jeugdige inwoners 
van de gemeente Brummen het 
jeugdlintje de Brummense Bikkel 
ontvangen. De afgelopen jaren zijn 
diverse jonge inwoners gehuldigd met 
het jeugdlintje. Dit jaar waren het Kim 
Biezeman en Pieter Bolt. Dit was extra 
bijzonder omdat ze allebei in Leuven
heim wonen. Hun voorgangers kwamen 
uit de kernen Eerbeek en Brummen. 

Met de Brummens Bikkel waarderen en 
belonen we jeugdige inwoners tussen 4 
en 18 jaar voor het doen van een goede 
daad of inzet voor de maatschappij. Naast 
de feestelijke uitreiking krijgen lintjesdra
gers als extra beloning een waardebon 
om een leuke activiteit te ondernemen. 

Kim bijvoorbeeld ging er mee naar 
Burgers Zoo in Arnhem. 

Aanmelden
Tot en met 31 maart kan je jouw 
favoriete kandidaat voor de Brummense 
Bikkel doorgeven. Dit kan per mail naar 
bikkel@welzijnbrummen.nl of stuur een 
brief naar: Nominatie Brummense Bikkel, 
p/a Postbus 141, 6970 AC BRUMMEN. 
Het nominatieformulier kun je down

loaden via www.welzijnbrummen.com/
brummensebikkel

Vragen
Wij hopen nog meer nominaties te 
mogen ontvangen. Heb je vragen? Neem 
dan contact op met Hennita van der Zee, 
sociaal werker bij Stichting Welzijn 
Brummen. Zij is bereikbaar via nummer 
0575 – 561 988 of stuur een email naar 
h.vanderzee@welzijnbrummen.nl.

Actueel nieuws Eerbeek-Loenen 2030
Deze week heeft het programma 
Eerbeek-Loenen 2030 de derde editie 
van haar nieuwsbrief gepre-senteerd. 
Deze is toegestuurd naar iedereen die 
zich heeft aangemeld via de website 
www.eerbeekloenen2030.nl. De 
nieuwsbrief is ook te lezen via onze 
gemeentelijke website.

Onder de vlag van het programma 
EerbeekLoenen 2030 hebben de 
provincie Gelderland, Industriekern 
EerbeekLoenen en de gemeenten 
Apeldoorn én Brummen de handen 
ineengeslagen. Dit met als doel het 
vestigingsklimaat voor de (papier)
industrie te verbeteren en de leefbaar
heid in de dorpen Eerbeek en Loenen te 
vergroten. Maar ook zoeken de 
samenwerkende partijen naar een 
duurzaam alternatief voor het gebruik 
van aardgas in de papierindustrie. 

Regiodeal
In de nieuwsbrief is onder andere te 
lezen dat het programma Eerbeek 
Loenen 2030 kans maakt op een 
financiële bijdrage van het rijk. Het 

programma maakt namelijk onderdeel 
uit van een regiodeal, die de Cleantech 
Regio bij het Rijk heeft ingediend. 
Eerbeek Loenen 2030 past immers 
helemaal binnen de ambities van de 
regio, die zich sterk maakt voor een 
impuls voor de Cleantech Regio. Deze 
maand wordt bekend of het Rijk dit 
verzoekt toekent. 

Gezamenlijkheid
Dit jaar starten 3 projecten met de fase 
van uitwerking van plannen. Het gaat 
om het wegennet, het Logistiek 
Centrum Eerbeek en de bedrijfslocatie 
Mayr Melnhof. Bij al deze projecten 
speelt de betrokkenheid van inwoners 
een grote rol. In de komende maanden 
ligt het accent hierbij vooral op het 
contact met de direct omwonenden en 
aangrenzende bedrijven. Daarna 
worden ook bijeenkomsten georga
niseerd om in breder verband de 
processen en projecten te bespreken. 

Provinciale inpassingsplannen
Wat betreft het Logistiek Centrum op 
het Burgersterrein heeft de stuurgroep 

geconcludeerd dat dit kans van slagen 
heeft. Niet alleen levert een dergelijk 
logistiek centrum een belangrijke 
bijdrage aan een sterk vestigingsklimaat 
voor de papierindustrie in Eerbeek, ook 
vormt het een belangrijke pijler voor 
verbetering van de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid in het dorp. Vanaf nu 
wordt gestart met het opstellen van een 
provinciaal inpassingsplan. 

Een ander belangrijk voornemen van de 
stuurgroep is om een provinciaal 
inpassingsplan op te stellen voor het 
bedrijf MayrMelnhof. Het gaat om een 
noodzakelijke reparatie van het 
bestemmingsplan en is gericht op het 
huidige vergunde gebruik. Dit aange
vuld met wijzigingen in bedrijfsvoering 
voor de korte termijn en met afspraken 
met de omgeving (zoals de geluidsmuur 
bij de Poelkampstraat). 

Plannen voor woonlandschap in Leuvenheim
Tussen de Oudeweg en de Arnhemse-
straat in Leuvenheim hebben initiatief-
nemers plannen ontwikkeld om een 
woonlandschap te creëren. Het terrein 
wordt daarbij ingedeeld in een halve 
hectare park/natuurontwikkeling. De 
andere halve hectare wordt ontwikkeld 
als een landschap met 8 à 12 innovatie-
ve en energieneutrale woningen. Het 
plan past binnen de woonvisie van de 
gemeente Brummen, een belangrijke 
voorwaarde voor het college. Hierbij is 
het belangrijk dat de woningen worden 

gerealiseerd voor de doelgroepen waar 
volgens de woonvisie ook behoefte aan 
is (bijvoorbeeld starters en jonge 
gezinnen). Het college heeft de 
initiatiefnemers gevraagd de concept-
plannen in meer detail uit te werken. 

Door het karakter van de ontwikkeling 
(versterking van de biodiversiteit en 
natuurinclusieve woningbouw) en de 
ambitie om energieneutraal te bouwen 
kan dit een project een aanvulling op 
het bestaande woningaanbod vormen. 

De eerste visie op het plan is door de 
initiatiefnemers afgestemd met 
Leuvenheims Belang. Het college vindt 
het belangrijk dat de initiatiefnemer de 
omwonenden, omgeving van de locatie 
en Leuvenheims Belang blijft betrekken 
bij de nadere invulling van de plannen. 
Daarnaast moeten initiatiefnemers voor 
de ruimtelijke behandeling van het plan 
nog diverse onderzoeken verrichten. Als 
het plan realiseerbaar is wordt het aan 
de gemeenteraad voorgelegd voor een 
wijziging van de huidige bestemming. 
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Veel animo voor bijeenkomst Lokale Alliantie
Woensdagmiddag vond de startbijeen-
komst plaats van een initiatief dat moet 
leiden tot een Lokale Alliantie gericht op 
het financieel veilig ouder worden van 
inwoners. Het was wethouder Van 
Ooijen die (namens wethouder Timmer) 
de bijeenkomst mocht openen. Hij prees 
daarbij niet alleen het initiatief van dit 
burgerinitiatief, maar ook de aanwezig-
heid van veel vertegenwoordigers van 
organisaties die actief zijn in onze 
gemeente. “U laat zien dat u zich 
bekommert om het welzijn van ouderen. 
Maar u toont ook bereid te zijn om 
samen te werken waar het gaat om het 
recht om als mens onbezorgd oud te 
worden. Ook als het gaat om allerlei 
financiële en administratieve zaken.” 

De heer Oscar Balkenende daagde als 
gespreksleider de aanwezigen uit om zich 
te verdiepen in en uit te spreken over het 
probleem van financieel misbruik van 
ouderen. “Dit is een veelvoorkomend 

maar nog onderbelichte verschijnings
vorm van ouderenmishandeling”, stelde 
hij vast. Balkenende is een van de 
initiatiefnemers van de brede alliantie 
waarbij allerlei partijen op nationaal 
gebied samenwerken. Denk aan Veilig 
Thuis, notarissen, wijkverpleging, 
bewindvoerders, politie, huishoudelijke 
hulp, advocaten, ouderenbonden, 
mentoren, gemeenten en banken. In 
Nederland zijn al meerdere lokale allianties 
actief of in oprichting, waaronder nu dus 
ook in de gemeente Brummen. 

Vragen of dit initiatief kunnen worden 
gemaild naar lokalealliantiebrummen@
gmail.com. Ook kunt u bellen met de 
heer Nijborg via telefoonnummer 
0640123475. Heeft u nu al vermoe
dens van financieel misbruik bij een 
oudere en wilt u advies? Neem dan 
contact op met Veilig Thuis via tele
foonnummer 0800  2000 of kijk op 
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.

De startbijeenkomst vond woensdagmiddag plaats in de raadszaal in  
het gemeentehuis van Brummen.



Kandidaat voor Culturele Prijs?
De Culturele Stichting kent tweejaarlijks de Culturele Prijs toe. U kunt kandidaten 
hiervoor tot uiterlijk 1 april voordragen via mailadres voorzitter@|brummencultuur.nl. 
In aanmerking komen personen of groepen die een bijzondere bijdrage hebben 
geleverd aan het lokale culturele leven. Dat kan zijn door het organiseren van 
evenementen, het zelf uitvoeren daarvan op een bijzondere manier of anderszins. 
Naast kandidaten die zich langdurig op cultureel gebied hebben onderscheiden 
kan ook opmerkelijk aankomend talent worden genomineerd.

Griffier kondigt afscheid aan
Vorige week donderdagavond heeft NengermanBovenlander haar vertrek als 
griffier van de gemeenteraad van Brummen aangekondigd. Nengerman heeft 
besloten om met ingang van 1 september dit jaar met pensioen te gaan. “Ik hoop 
nog lang in gezondheid te mogen genieten van mijn gezin en hobby’s”, aldus 
Nengerman in haar toelichting aan de raadsleden. Vanaf november 2018 vervulde 
zij de functie van raadsgriffier. Ze kondigt bewust nu haar vertrek aan, zodat de 
gemeenteraad voldoende tijd heeft om op zoek te gaan naar een goede opvolger. 

Raadsvergadering 20 februari
Op donderdag 20 februari vindt de maandelijkse besluitvormende raadsvergade
ring plaats. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergade
ring is openbaar. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Na het forum van 
gisteravond zijn de onderwerpen die op 20 februari aan bod komen bekend 
geworden. Meer informatie hierover leest u op onze website www.brummen.nl. 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 wijzigen 
van de reeds verleende vergunning 
zonnepanelen RWZI, kadastrale 
percelen Brummen I 2229 en I 2043 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen, Knoevenoord
straat 64 in Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
veranderen en vergroten van de 
woning, Poelkampstraat 39 in 
Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen, Zutphensestraat 
370 in Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van 7 rijwoningen type “Het Zusje” 
(K4450), kadastrale percelen 
Brummen I 2229 en I 2043 

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, Knoeven
oordstraat 81 in Hall, het intern 
verbouwen van de woning 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een beuk en een knotacacia, 
Kloosterstraat 48 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van 7 rijwoningen type “Het Zusje” 
(K3743), Lombok Zuid 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verbre
den van een oprit, Vermeerstraat 21 
in Eerbeek 

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een schuur met carport onder 1 
kap op de locatie Karel van Gelre
weg 2 in Eerbeek 

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten uit een 
wagenloods en de totaalsloop van 
dit bijgebouw, Hoevesteeg 46, 6975 
AG te Tonden 

Beschikkingen / afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver

gunning, het aanleggen van een uitrit 
en voetpad, Engelenburgerlaan 18A in 
Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, voor de onderhoudswerk
zaamheden van het gemeentelijk 
monument op de locatie Burg. De 
Wijslaan 2 in Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het starten van een B&B op 
de locatie Stokerserf 6 in Eerbeek 

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het bouwen van een woning 
op de locatie Papiermolen 18 in 
Eerbeek 

• Onttrekken perceel aan openbaarheid 
Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek

Overige overheidsinformatie 
• Beleidsregels bijzondere bijstand 

Brummen
• Algemene plaatselijke verordening 
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Verplaatsing overstort Brummen
De gemeente laat de komende zomer 
werkzaamheden uitvoeren die de 
waterkwaliteit in de wijk De Elzenbos 
verbeteren. De overstort van het riool 
van Brummen, die nu nog uitkomt in de 
vijver bij de Veldweide, wordt ver-
plaatst naar de Elzenbosweg. 

In het geval van een zeer heftige 
regenbui, die door de klimaatverande
ring vaker voorkomen, kan ons riool de 
hoeveelheid water niet altijd verwerken. 
Hiervoor maken we overstortlocaties. 
Het overtollige water kan via een 
overstort geloosd worden op het 
oppervlaktewater. Zo proberen we te 
voorkomen dat het rioolwater in de 
wijken of in de huizen omhoog komt. 

De huidige riooloverstort lag vroeger 
aan de rand van de wijk en was met 
beplanting en een hekwerk redelijk 
afgescheiden van de woningen. Met de 
bouw van woningen aan de Zilver
schoon en aan het Grasland is de 
overstort midden in de woonwijk 
komen te liggen. Het riool wordt 
daarom verlengd met een grote 
rioolbuis. Dan komt overtollig water ten 
noorden van de Elzenbosweg in de 
Brummense beek. Op de huidige vijver 
en de watergang in de wijk komt kan 
dan alleen nog schoon regenwater 
uitkomen. 

Aanleg rioolleiding is een ingrijpende 
klus
Om de rioolleiding aan te kunnen 
brengen moet er veel werk verzet 
worden. De vijver moet voor de aanleg 
geheel of gedeeltelijk worden droogge
legd en de buisleiding kruist 3 verbin
dingswegen (De Hooimate, Het 
Grasland en de Elzenbosweg). Mogelijk 
dient de Velweide ook nog tijdelijk 
afgesloten te worden. Voor het graven 
van de rioolsleuf moet er ook diep 
gegraven worden en veel grond verzet 
worden. De uitvoer van de werkzaam
heden wordt daarom uitgevoerd in een 
periode dat het grondwater relatief laag 
staat. Wij verwachten dat de werk
zaamheden in augustus starten en dan 
meerdere weken duren.

Voorbereidende werkzaamheden
Wij zijn momenteel volop bezig met de 
voorbereiding voor de aanbesteding 
van deze werkzaamheden. Er is al veel 
informatie verzameld, maar we moeten 
ook nog enkele zaken duidelijk krijgen. 
Daarom worden in de week van 10 
februari in het gebied wat grondborin
gen uitgevoerd om de draagkracht van 
de grond te bepalen. Verder wordt er 
dit voorjaar nog nader onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van 
amfibieën en vissen in de vijver en de 
watergang. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws

7 februari 2020

Wethouder legt oor te luister bij leerkrachten
Wel staken of niet staken? Dat is de 
vraag die scholen en schoolbesturen in 
onze gemeente de afgelopen weken 
heeft bezig gehouden. Onderwijswet-
houder Ingrid Timmer was benieuwd 
naar de afwegingen van leerkrachten op 
dit vraagstuk en bezocht vorige week 
donderdag met een luisterend oor een 
van de scholen in onze gemeente, 
namelijk De Spr@nkel in Eerbeek.

Op de vraag om wel of niet te gaan staken 
zijn de antwoorden wisselend. Er zijn 
scholen die twee dagen staken, scholen 
die één dag staken, maar ook scholen die 
niet staken. Op De  Spr@nkel besloten de 
leerkrachten deze keer niet te staken. Ook 
zij willen minder werkdruk, voldoende 
collega’s en een goed salaris. Zij staan dus 
ook achter de actiepunten. Maar zij willen 
de ouders ook tegemoet komen door deze 
keer de school niet te sluiten.

Ouders voor de klas
Een aantal ouders van De Spr@nkel 
begrijpen de problemen die de leer
krachten ervaren heel goed en bedach
ten een ludieke actie. Vanmiddag tussen 
12.30 en 14.00 uur gaven 9 ouders zelf 
les aan de kinderen. Dit in plaats van 
de leerkrachten. Enkele ouders 
bedachten zelf een les, bijvoorbeeld 
over het omgaan met zakgeld. Maar 
ook de reguliere les om de woorden
schat te vergroten stond in één van de 
4 groepen op het programma. Na een 
uur lesgeven toonden de ouders al 
respect voor de leerkrachten. Zelf 
vonden ze het erg leuk om een keer 
voor de klas te staan. En de kinderen… 
die bleven redelijk rustig.

Pleidooi voor passend onderwijs
Terwijl de ouders lesgaven sprak Ingrid 
Timmer (zelf enthousiast leerkracht 

geweest) met de leerkrachten over 
waarom zij de acties zo belangrijk 
vinden. Zij gaven aan vooral te staken 
voor ‘passend onderwijs’. Door het 
passend onderwijs en de gewijzigde 
drukkere maatschappij ligt er een zware 
druk op de leerkrachten. Er is eigenlijk 
onvoldoende formatie. Steeds meer 
kinderen vragen om extra aandacht, 
terwijl ook de werkzaamheden steeds 
meer administratie vragen. Zelf heeft 
De Spr@nkel gelukkig nog niet de 
schooldeuren moeten sluiten door een 
gebrek aan leerkrachten bij ziekte. Zij 
hebben het geluk gehad dat vervanging 
tot dusver altijd nog geregeld kon 
worden. Maar er ligt een plan klaar 
voor als dat in de toekomst onverhoopt 
niet meer lukt. En morgen (de tweede 
stakingsdag) wordt er op De Spr@nkel 
gewoon weer gewerkt.

Wethouder Timmer vond het bezoek 
aan de school erg leerzaam. “Wat mij 
vooral ook opviel was de enorme 
betrokkenheid van de leerkrachten. 
Zelfs als ze 1,5 uur kunnen staken, 
omdat de ouders hun taak overnemen 
zitten ze toch nog toetsen na te kijken.” 
Zowel de leerkrachten als ook de ouders 
die leraarvooreendag waren, stelden 
het bezoek van de onderwijswethouder 
op prijs.

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

Email: 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. 0575568 568 (09.0012.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.3012.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.0012.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.0017.00 uur

Colofon


