
Waar kunt u zelf op letten met sneeuw en ijs?
Afgelopen weekend is er heel veel sneeuw gevallen. De Gemeente 
Brummen is daarbij direct gestart met sneeuwploegen en zout strooien 
op de vastgestelde strooiroutes. Vanwege de grote hoeveelheid 
sneeuw en de verwachting dat dit langere tijd bleef liggen hebben we 
ook geprobeerd om de andere straten zo veel mogelijk begaanbaar te 
krijgen. Daarnaast heeft de gemeente bij een aantal vastgestelde 
locaties zoals wegversmallingen ook handmatig sneeuw weg ge-
schept. In de loop van de week is dit waar nodig herhaald. 

Bij het ploegen van de wegen wordt de sneeuw naar de zijkant van de 
weg geschoven. Daarbij kan er sneeuw voor inritten komen te liggen. 
Dit heeft wellicht enige overlast veroorzaakt als u met de auto van huis 
wilt. Hier kunnen we helaas niets aan doen. 

Help mee
Wij roepen u op om in tijden van sneeuwval aandacht te hebben voor de 
volgende punten:
• Wanneer u het trottoir voor uw woning of bedrijf sneeuwvrij maakt, 

doet u daar de voetgangers een groot plezier mee.
• Als u toch met de sneeuwschep in de weer bent, kijk ook even bij uw 

buren of zij uw hulp kunnen gebruiken. Dit geldt met name ook bij 
woningen waar mensen wonen die minder zelfredzaam zijn zoals 
ouderen.

• Probeer brandkranen in de directe omgeving van uw woning 
sneeuwvrij te houden, Zo verliest de brandweer geen kostbare tijd in 
geval van nood.

• Houd uw daken in de gaten en controleer waar kan of deze bestand 
zijn tegen het dragen van de grote hoeveelheid sneeuw.

Schaatsen
Gaat u schaatsen op natuurijs? Controleer altijd de ijskwaliteit voordat u 
het ijs opgaat. De komende dagen zakt het waterpeil van de grote 
rivieren met ongeveer 3 meter. Om schade aan dijken en kades te 
voorkomen houdt het waterschap de schuiven open en zakt het 
waterpeil in de uiterwaarden mee met het rivierwater.

Laat uw mening horen over belangrijk thema: wonen mét zorg
Een fijn huis om in te wonen wil iedereen. Dit geldt ook voor kwetsbare 
inwoners in de gemeente Brummen. Vaak ook wonen kwetsbare mensen 
of mensen met een beperking zelfstandig. Steeds vaker met ondersteu-
ning aan huis. Door vergrijzing en veranderende wet- en regelgeving staat 
het gemeentebestuur van Brummen voor de opgave om dit voor de 
toekomst goed te regelen. Daarom wordt dit voorjaar hard gewerkt aan 
een nieuwe visie over dit belangrijke onderwerp. Dit onder de naam 
“Wonen met zorg”. Onderdeel om te komen tot deze visie is een vragen-
lijst aan alle inwoners via het inwonerspanel Brummen Spreekt. Tot en 
met 22 februari kan iedereen deze vragenlijst invullen. Wilt u ook uw 
mening laten horen maar bent u op dit moment nog géén lid van dit 
panel? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis aanmelden via de 
speciale website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmel-
ding krijgt u de vragen alsnog toegestuurd.

Het is de bedoeling dat de Brum-
mense gemeenteraad nog voor de 
zomervakantie de visie “Wonen 
met zorg” gaat bespreken en 
vaststellen. Op dit moment wordt er 
vooral veel informatie verzameld en 
uitgewisseld, bijvoorbeeld met 
allerlei partijen en professionals die 
actief zijn op dit brede terrein van 
wonen en zorg. Maar het is ook erg 
belangrijk om te weten hoe 
inwoners in de gemeente Brummen 
aankijken tegen dit onderwerp. 
Welke woonwensen hebben zij, 
zeker op het moment dat er ook 
sprake is van een behoefte aan 
zorg? Is de huidige woning 
levensloopbestending? En hoe zit 

het met de bereidheid om te 
verhuizen? Maar ook: hoe kijken 
inwoners aan tegen de aanwezig-
heid van kwetsbare mensen in de 
eigen leef- en woonomgeving? De 
vragenlijst gaat in op deze en 
andere onderwerpen die een rol 
spelen bij het opstellen van de visie 
‘Wonen met zorg’. Het is belangrijk 
om ook de mening van inwoners 
mee te kunnen nemen bij het 
opstellen van deze visie. Het 
gemeentebestuur hoopt daarom dat 
velen de vragenlijst invullen. 

Enkele aanvullende vragen
De vragenlijst bevat aansluitend 
ook enkele vragen over de ge-

meentelijke dienstverlening en 
communicatie. Het zijn enkele 
jaarlijks terugkerende vragen die 
worden gebruikt voor de zoge-
noemde benchmark ‘Waar Staat Je 
Gemeente’ van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. En 
uiteraard zijn de uitkomsten ook 
aanleiding om waar nodig verbete-
ringen door te voeren. 

Brummen spreekt sinds 2014
Het inwonerspanel Brummen 
Spreekt bestaat sinds eind 2014 en 
telt meer dan 1500 panelleden. 
Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan 
zich hiervoor aanmelden. Ongeveer 
drie keer per jaar kan het panellid 
zijn of haar mening geven over een 
actueel onderwerp. Deelnemers 
hebben hiermee daadwerkelijk 
invloed op de kwaliteit van dienst-
verlening of beleidskeuzes die 
gemaakt gaan worden door het 
gemeentebestuur. 

Bent u nog geen lid van het 
inwonerspanel? Schrijf u dan nu in 
via de website www.brummen-
spreekt.nl. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door het gespecialiseer-
de en onafhankelijke onderzoek- & 
adviesbureau Moventem uit 

Zutphen. Deelnemers kunnen er 
daarom op vertrouwen dat de 
gegevens uitsluitend voor ‘Brum-
men Spreekt’ worden gebruikt en 
nooit aan anderen worden ver-
strekt. De verwerking van de 
antwoorden gebeurt volledig 

anoniem. Inwoners die niet 
beschikken over een computer, 
kunnen zich bij dit bureau melden 
om toch mee te doen aan het panel. 
Dit kan via telefoonnummer (0575) 
843738. Zij krijgen dan de vragen-
lijst per post toegestuurd.

Avondklok verlengd
De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is 
nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein 
winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. 
De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen. Op dinsdag 23 
februari besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige lockdown en 
de avondklok worden aangepast. De avondklok wordt eerder dan 3 maart 
beëindigd als de ontwikkelingen rondom het virus daar reden toe geven.

Het doel van de lockdown is om 
ervoor te zorgen dat zo min 
mogelijk mensen elkaar fysiek 
ontmoeten. Want hoe minder 
ontmoetingen, hoe minder besmet-
tingen. Zo kunnen we ervoor 
zorgen dat de ziekenhuizen ook de 
komende maanden ruimte houden 
voor coronapatiënten en de 
reguliere zorg.

Avondklok
Tijdens de avondklok is het verplicht 
om tussen 21.00 uur ’s avonds en 
04.30 uur ’s ochtends binnen te 
blijven. Het is verboden om tijdens 
de avondklok zonder geldige reden 
op straat te zijn. Als het toch 
noodzakelijk is om naar buiten te 
gaan, moet je een formulier ‘Eigen 
verklaring avondklok’ meenemen. 

Als het nodig is dat je voor werk 
naar buiten gaat, moet je ook een 
werkgeversverklaring tonen. In som-
mige gevallen is een formulier niet 
nodig. Meer informatie is te vinden 
op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Afname aantal besmettingen
Meer dan 95% van de Nederlan-
ders houdt zich aan de avondklok. 
De invoering van de avondklok en 
het beperken van het bezoek naar 
maximaal één persoon per dag 
hebben er samen voor gezorgd dat 
het virus zich minder snel verspreidt. 
Uit onderzoek blijkt dat het 
reproductiegetal (R-getal) met 
ongeveer 10% is afgenomen.
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Gemeenteraad besloot
Op donderdag 11 februari nam de gemeenteraad weer een aantal 
besluiten. Welke dat zijn leest u op de website brummen.raads-
informatie.nl. Daar zijn ook de videopnames én het audioverslag  
van de vergadering te vinden.

Militaire oefening
Op 18 en 19 februari 2021 oefenen militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder 
motor) op het Apeldoorns kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid en de 
Apeldoornseweg.  De organisatoren doen er alles aan om hinder zo 
veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering 
van de oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor 
dat uw klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

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 vervan-
gen en verbreden van het 
dakkapel, Becker’s Sonsstraat 14, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een eikenboom, Buurtweg 3, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Knoevenoordstraat 77, Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, voor de 
aanleg in- en uitrit, Loenenseweg 
118, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schuilstal, 
Pongeweg in Hall, kad. BRUM-
MEN, sectie M, nummer 347

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 Quercus robur, Ringlaan 29, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 1 spar en 2 coniferen, 
Rijksweg 5, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 

van 2 kastanjebomen, Smeestraat 
20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 eiken, Soerense Zand Noord 
4, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de oprit, Vermeer-
straat 11, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbouwen van het pand, Wilhel-
minastraat 16, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
constructief wijzigen van de 
achtergevel, Zonnedauw 9, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het bouwen van een 
schuur, Lageweg 42, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
zwembad met vijver, inrit en 
parkeerplaatsen, Oudeweg 51, 
Leuvenheim

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor Ambachtstraat 
2B, Brummen

• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, voor Ringlaan 3a, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
tuinhuis/schuur met overkapping, 
Cortenoeverseweg 139, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen/legaliseren 
van een schuur met veranda, 
Knoevenoordstraat 67, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het tijdelijk plaatsen, voor 
de duur van 8 maanden, van een 
Stacaravan, Loenenseweg 118, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Stationsweg 2, Brum-
men

Verordeningen
• Aanwijzingsbesluit toezichthouder 

Wet Kinderopvang gemeente 
Brummen

Beleidsregels
• Mandaatbesluit bevelsbevoegd-

heid toezicht Kinderopvang 
gemeente Brummen

Overige overheidsinformatie 
• besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 11 februari 2021

Locked in je huis?  
Ontsnap uit de online escape-room 
Met de lockdown maatregelen is het voor veel jongeren een periode 
van verveling en vereenzaming. Om jongeren vanaf 15 jaar een positief 
lichtpuntje en moment van ontsnapping te geven, zorgt gemeente 
Brummen dat zij gratis een online escape room samen met vrienden 
kunnen spelen.

De online escape room - Maria’s 
Villa - is een veilige en sociale 
uitkomst voor jongeren en 
jongvolwassenen. Maria’s Villa 
speel je in teamverband, online en 
dus op veilige afstand van elkaar. 
Als team los je aan de hand van 
uitdagende puzzels een eeuwen-
oud mysterie op. De spelers staan 
online in verbinding met elkaar, 
zodat ze het gevoel hebben echt 
even samen te zijn. Het spel duurt 
ongeveer twee tot drie uur.

Hoe kan je spelen?
Bekijk de trailer op  
http://mariasvilla.nl. Is deze online  
escape room iets voor jou? 
Bestel dan een ticket via  
www.mariasvilla.nl/brummen.  
De gemeente verstrekt gratis 
toegangscodes/vouchers aan 
jongeren vanaf 15 jaar.  
Tickets bestellen kan tot en  
met 28 februari, de game kun je 
spelen tot en met 31 maart. 
Let op: op=op!

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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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),
www.samengoedvoorelkaar.nl

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

Colofon

Extra inzet op ondersteuning van mantelzorgers
Het college merkt op dat mantelzorgers vanwege de aanhoudende 
coronapandemie in toenemende mate overbelast raken. Daarom is 
besloten om de komende 6 maanden extra in te zetten op mantelzorg-
ondersteuning in de gemeente Brummen. Hiervoor wordt  incidenteel 
extra subsidie verleend aan Stichting Welzijn Brummen. Deze organisatie 
ondersteunt mantelzorgers via het Knooppunt Mantelzorg. 

“Mantelzorger zijn in de gemeente 
Brummen enorm belangrijk omdat 
ze met veel liefde goed voor hun 
naasten zorgen” vertelt wethou-
der Cathy Sjerps. “Maar de 
huidige coronatijd is voor hen een 
hele zware tijd. Al maanden lang 
missen zij het moment om even 
geen zorg te hoeven bieden en te 
kunnen ontspannen. Daarnaast 
zijn dingen als het praatje met 
buren of het bezoek van familie 
voor velen niet mogelijk vanwege 
het risico op besmetting met het 
coronavirus. Zorgen dat er goede 
ondersteuning is voor mantelzor-
gers is daarom nu noodzakelijk. 
Met deze incidentele subsidie kan 
Stichting Welzijn Brummen de 
ondersteuningsvraag van onze 

mantelzorgers passend en goed 
bedienen.”

Subsidie 2021 
Naast deze incidentele subsidie 
heeft het college ook besloten om 
voor het jaar 2021 de reguliere 
subsidie te verlenen aan Stichting 
Welzijn Brummen. Vanwege de 
coronapandemie is besloten om de 
uitvoeringsafspraken die voor het 
jaar 2020 zijn gemaakt met een half 
jaar te verlengen. 
Voor het tweede deel van het jaar 
worden met Stichting Welzijn 
Brummen nieuwe resultaatgerichte 
afspraken gemaakt. “Het is, mede 
vanwege het recente onderzoeks-
rapport over het sociaal domein, 
belangrijk om met Stichting Welzijn 

Brummen afspraken te gaan maken 
over de resultaten die we als 
gemeente willen bereiken” aldus 
wethouder Cathy Sjerps. “Als 
college willen wij meer gaan sturen 
op resultaten die we willen behalen 
in het sociaal domein.” 

Inzet van algemene voorzieningen
Onderzoeksbureau Berenschot 
heeft de gemeente Brummen 
bouwstenen aangedragen die 
kunnen zorgen voor een financieel 
gezond sociaal domein. “Samen 
met Stichting Welzijn Brummen 
gaan we bijvoorbeeld de inzet van 
algemene voorzieningen en de 
samenwerking met Team Voor 
Elkaar versterken. Hierdoor ontstaat 
er een goed alternatief voor de 
maatwerkvoorzieningen die we nu 
vaak inzetten. Zo willen we er 
samen voor zorgen dat de zorg en 
ondersteuning van goede kwaliteit 
blijft, maar we tegelijkertijd ook 
minder geld gaan uitgeven” sluit 
wethouder Sjerps af.
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