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De dood. Praat erover, niet eroverheen.

Regionaal bezoek in Eerbeek
Maandagmiddag ontving het Brummense college van burgemeester en
wethouders bezoek. Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek
en de directeur van de Cleantech Regio waren te gast tijdens een werkbezoek in het dorp Eerbeek. Het bezoek aan onze gemeente stond onder
andere in het teken van diverse ontwikkelingen in dit dorp. Omdat ook de
provincie Gelderland intensief bij deze ontwikkelingen betrokken is, was
ook gedeputeerde Jan Markink bij het bezoek aanwezig.

gedeputeerde en het Brummense
college met elkaar in gesprek
gegaan over de samenwerking
binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de Cleantech
Regio.
Ook was er een korte presentatie
over de wijze waarop de gemeente
Brummen kringlooplandbouw
bevordert, het opzetten van korte
voedselketens stimuleert en gebiedsgericht werkt binnen het project
Waardevol Brummen. “De gemeente Brummen kan juist in een regio
waarin landschap en natuur een
kernkwaliteit is, een inspirerend
voorbeeld zijn voor de andere
gemeenten in de regio,” liet
wethouder Inberg weten.

Wethouder Van Burgsteden informeert op het Elis Ligtleeplein het bezoek
over Eerbeekse ontwikkelingen.
Het Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de afgelopen periode
alle gemeenten die onderdeel uitmaken van dit regionaal samenwerkingsverband bezocht. Dit om zo
met eigen ogen een goed beeld te
vormen van allerlei ontwikkelingen
in het samenwerkingsgebied.
Wethouder Ine van Burgsteden: “Ik
ben erg verheugd het bestuur van
de regio nu in Eerbeek te laten zien
voor welke opgaven we hier met
elkaar staan.”

Van wandelen tot informatie-uitwisseling
De bezoekers uit de regio en de
provincie werden door het voltallige
college ontvangen op het Elis
Ligtleeplein in Eerbeek. Samen werd
een korte wandeling gemaakt door
het dorpscentrum, waarbij onder
meer een toelichting werd gegeven
op de diverse ontwikkelingen en
plannen die spelen in het dorp.
Tijdens het tweede gedeelte van het
bezoek zijn het regiobestuur, de

Brummen Robuust
Volgens burgemeester Alex van
Hedel past het bezoek heel goed in
de verkenning van het gemeentebestuur hoe de samenwerking in
bijvoorbeeld de regio kan worden
versterkt. “Regionale samenwerking
maakt onderdeel uit van het
ontwikkelplan dat de gemeenteraad
op 20 januari heeft vastgesteld. Een
ontwikkelplan dat tot doel heeft om
de bestuurskracht van de gemeente
te versterken. Zo’n werkbezoek als
vandaag is een natuurlijke manier
om daaraan invulling aan te geven.”

Afval scheiden loont! Weet u hoe u kunt besparen?
Nog maar 80 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025, dat is het
doel van de gemeente Brummen. En dat is 37 kilo minder dan in 2020.
Een doel waarbij gedacht wordt aan het milieu, maar vooral ook aan de
kosten voor de inwoners. We zien dat de verwerkingskosten van restafval
alleen maar toenemen. Om de kosten laag te houden is het daarom van
belang minder restafval te produceren. Dat kan door afval beter te
scheiden. Beter voor het milieu en beter voor u. Er zijn een aantal maatregelen vastgesteld waarmee we samen onze doelen gaan bereiken.
Restafval wegbrengen is 25%
goedkoper
Uit landelijke gegevens blijkt dat het
wegbrengen van afval helpt bij het
scheiden. En dus een vermindering
van het restafval. We willen het
wegbrengen van afval aantrekkelijker maken. Daarom is het tarief voor
het wegbrengen van afval 25%
goedkoper dan het aan de straat
zetten van de grijze container. U
kunt het restafval kwijt in de
ondergrondse restafval containers in
zakken van 60 liter. Voor het
openen van de ondergrondse
container heeft u uw afvalpas nodig.
Er staan bijvoorbeeld ondergrondse
restafvalcontainers op de parkeerplaatsen bij de supermarkten in
Brummen en Eerbeek en de

milieustraten in Empe, Hall, Leuvenheim en Oeken. Een compleet
overzicht van de containers vindt u
op de website of app van Circulus.
Dit jaar worden er nog vijf extra
containers in Brummen en vijf extra
in Eerbeek bijgeplaatst om het
wegbrengen nog eenvoudiger te
maken.
Gratis 250 kg groenafval
U kunt dit jaar 250 kilo groenafval
(snoeiafval, blad en gras) gratis op
vertoon van uw afvalpas storten op
het recycleplein in Zutphen of
Apeldoorn. Snoeiafval aan huis laten
ophalen kan ook. U betaalt dan wel
€ 9,75 per 2 m3 aan transportkosten. Kijk voor de aanleveringsvoorwaarden op de website of app van
Circulus.

Groente- en fruitafval bij hoogbouw
Op dit moment is het niet mogelijk
voor bewoners van hoogbouw of
appartementen om hun groente- en
fruitafval gescheiden aan te leveren.
We gaan uitzoeken of er belangstelling is voor een GF-container of -zuil
bij deze wooncomplexen. Bij meer
dan 50% belangstelling per locatie
wordt er een container geplaatst.
Compostvat
Wilt u uw groenafval liever composteren? De gemeente komt dit
voorjaar met een mooie aanbieding
om een compostvat met flinke
korting aan te schaffen. Houd de
nieuwsberichten in de gaten!
Minder afval
Nog beter dan afval scheiden is
natuurlijk afval voorkomen. Minder
afval betekent minder inzamelingskosten en dat komt rechtstreeks ten
goede aan de inwoners. Een tip:
neem zelf een tas mee als u gaat
winkelen. Nog meer tips vindt u op
de website van Milieu Centraal.

Heeft u de nieuwe campagne van SIRE al gezien over ‘dooddoeners’? Met
deze campagne hoopt SIRE mensen stil te laten staan bij de dood en het
belang van praten daarover.
De dood is een onderdeel van ons
leven. Toch praat ruim 1 op de 3
mensen nooit over de dood. Terwijl
het juist waardevol is om samen bij
de dood stil te staan, erover te
praten en elkaar erbij te helpen. Het
gesprek aangaan verbindt en
verrijkt, geeft rust, helpt bij rouw.
Praten over de dood maakt leven
ermee een stuk draaglijker. Daarom
gaat deze campagne over ‘dooddoeners’. Dat zijn dingen die we
zeggen om het vooral niet over de
dood te hebben. En hoewel

Begraven in Brummen
Heeft u al nagedacht over uw uitvaart? De gemeente Brummen kan u
meer vertellen over de mogelijkheden van begraven of de mogelijkheden na een crematie.
Misschien bent u op dit moment rechthebbende van een bestaand graf
waarvan de uitgiftedatum van voor 1998 is. Samen met een medewerkster van de begraafplaatsadministratie kunt u de mogelijkheden bekijken
van (her)begraven in het bestaande graf. Ook het bijplaatsen van een
asbus in een bestaand graf behoort tot een mogelijkheid.
Heeft u familie op één van de algemene begraafplaatsen liggen en wilt
u weten of er bij de gemeente een rechthebbende bekend is? U kunt
dan contact opnemen met de begraafplaatsadministratie.
Bel ons
Wij helpen u graag verder bij vragen rondom begraven in de gemeente
Brummen. Bel ons gerust via het nummer (0575) 56 82 33! Meer
informatie over begraven in onze gemeente leest u op onze website
www.brummen.nl.

Zes politieke partijen strijden om uw stem
Aan de gemeenteraadsverkiezingen
in maart dit jaar doen 6 politieke
partijen mee. Dat werd vorige week
door het centraal stembureau onder
voorzitterschap van burgemeester
Van Hedel bekend gemaakt.
Het gaat daarbij om Lokaal Belang
(lijst 1), VVD (lijst 2), PvdA (lijst 3),
GroenLinks (lijst 4), CDA (lijst 5) en
D66 (lijst 6). De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 16 maart

Stichting Athena, schoolbestuurder
van de Lans, diende een nieuwe
aanvraag in omdat de vorige

aanvraag per abuis niet overeenkwam met het juiste leerlingenaantal
op de school. Ook was er geen extra

budget gevraagd voor renovatie van
de inpandige gymzaal. Door het
herstellen van deze fout heeft het
schoolbestuur recht op
€ 646.147 extra budget.
Op 17 maart 2022 neemt de
gemeenteraad een besluit over dit
voorstel.

aanstaande plaats, maar ook op
14 en 15 maart kan er in enkele
stembureaus al gestemd worden.
U heeft als kiesgerechtigde keus
tussen 80 kandidaten, verdeeld dus
over zes partijen. Alle informatie
over de verkiezingen is te vinden op
de speciale verkiezingswebsite
brummen.nl/verkiezingen.

Start aanleg fietstunnel Baankstraat
Op de Baankstraat bij De Hoven
maakt de provincie Gelderland een
fietstunnel, zodat fietsers en
wandelaars tussen De Hoven en
Brummen straks veilig de nieuwe
rondweg N345 De Hoven kunnen
kruisen. Vanaf maandag 14 februari
2022 starten de werkzaamheden.

Extra budget voor renovatie van school de Lans
Dinsdag heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen om
extra budget toe te kennen voor renovatie van school de Lans in Brummen. Het college vindt goede en duurzame huisvesting belangrijk voor de
kinderen van deze school.

goedbedoeld; deze dooddoeners
vergroten het verdriet vaker wel
dan niet. En dus, is vandaag een
mooie dag om over het einde te
beginnen. Bekijk de campagne op
www.sire.nl.

Impressie Provincie Gelderland

Vanaf dat moment is de Baankstraat
gesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Er gelden omleidingsroutes.
Naar verwachting is de fietstunnel in
november 2022 klaar. Kijk voor
meer info over wegafsluitingen en
-omleidingen op de website
www.gelderland.nl/N345-dehoven.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van
de garage op de locatie Boerhaavelaan 51, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbreden van de
uitrit, Coldenhovenseweg 27,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
aanbouw op de locatie Offenbachstraat 56, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning het,
constructief wijzigen van de
woning, Cortenoeverseweg 35,
Brummen

Informatiebijeenkomsten over zonnevelden

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een mobiele
fietsenstalling, Fazantstraat 22,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
dempen van de sloot, Lendeweg,
Hall, kadastraal Brummen, sectie
L, nummer 239
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor een gesloten
bodemenergiesysteem, aan de
Hammelerweg 2A, Brummen

• Mandaatregeling gemeente
Brummen 2020
• Verordening BIZ Eerbeek 20212025
Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende Raadsvergadering op donderdag 17 februari
2022
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan
“Dovenkampweg 3, 5 en 10 te
Empe” gemeente Brummen

Algemeen verbindend voorschrift
(verordening)
• Tarieventabel 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.

Gratis bandenpomp geplaatst
Sinds een paar weken kunnen automobilisten gratis hun banden op
spanning brengen bij de nieuwe duurzame bandenpomp. De pomp is te
vinden aan de Burgemeester Dekkerstraat, in de buurt van de Dekamarkt.
De bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt geheel op
zonne-energie. De bandenpomp is voor iedere automobilist, 24 uur per
dag, gratis te gebruiken.
euro je bespaart. Dat blijkt al snel
Rijden met onderspanning zorgt
€ 21,50 per keer gebruik te zijn. De
voor extra CO2 uitstoot, brandstofslimme Bandenpomp vraagt de
verbruik, bandenslijtage, een langere gebruiker om een donatie of fooi
remweg en oplopende kosten voor
voor gebruik. Deze kan contactloos
de automobilist. Het is daarom
betaald worden. De bandenpomp is
belangrijk om de banden op de
door iedere automobilist eenvoudig
goede spanning te hebben. De
te gebruiken. Op kenteken kan de
Slimme Bandenpomp kan hierbij
juiste bandenspanning worden
helpen. Wethouder Inberg vindt het
opgevraagd. De Touch screen
een mooi initiatief: “Banden oppom- display helpt met juist instellen,
pen kost bij tankstations vaak geld.
geeft tijdens gebruik weer wat er
Door het gratis, middenin het dorp
gebeurt en toont na afloop direct de
en vlakbij de winkels, aan te bieden
besparingen in euro’s, liters
verwachten we dat meer mensen de brandstof en verminderde uitstoot.
banden op goede spanning houden.
Het gemakkelijke gebruik stimuleert
Dat is goed voor het milieu en kost
dat automobilisten zelf (vaker) de
je minder brandstof. Ik verwacht dat spanning controleren. De totale
veel mensen er gebruik van gaan
besparingen van de pomp zijn zichtmaken.”
baar op www.bandopspanning.nl.
Hoe werkt het?
De Slimme Bandenpomp is gratis te
gebruiken en laat direct zien hoeveel

Band op Spanning
De bandenpomp is geplaatst door
Band op Spanning. Zij bestrijden de

U kunt bij deze tijdelijke pop
up-locatie binnenlopen zonder

afspraak voor de eerste of tweede
vaccinatie. De boostervaccinatie is

Het uitnodigingskader geeft
duidelijkheid aan initiatiefnemers
waar zonnevelden mogelijk zijn in
de gemeente Brummen en onder
welke voorwaarden. In de tender is
in eerste instantie ruimte voor 35
ha. aan zonnevelden. Wethouder
Pouwel Inberg: “Het totale oppervlak van de acht initiatieven die nu
in beeld zijn, is groter dan die 35 ha.
die op dit moment mogelijk is. Dat
betekent dat we de initiatieven des
te beter kunnen selecteren op
kwaliteit, zoals de landschappelijke
inpassing en de wijze waarop
inwoners worden betrokken bij het
project.”

inwoners vindt plaats via een
omgevingsadviesraad bij elk
initiatief. Deze werkt met een vast
en flexibel deel. Het flexibele deel
bestaat uit een aantal inwoners die
wonen in de buurt van het initiatief.

Informatiebijeenkomst
In het uitnodigingskader is bepaald
dat initiatiefnemers een eerste
informatiebijeenkomst moeten
houden voor omwonenden, voordat
zij hun voorstel mogen indienen
voor deelname aan de tender. Als
hun project wordt geselecteerd om
verder te worden ontwikkeld, wordt
het overleg met de omgeving ook
voortgezet. De eerste ronde van
informatiebijeenkomsten vindt
plaats in de tweede helft van
februari en begin maart. De
initiatiefnemers nodigen direct
omwonenden per brief uit om deel
te nemen aan de informatiebijeenkomsten. Het proces met de

Nieuwe voorstellen worden getoetst
aan de normen die in het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden, onderdeel zonnevelden
worden aangegeven. Ook worden
de plannen beoordeeld op basis van
inhoudelijke aspecten, zoals locatie,
bodemkwaliteit, landschappelijke
ligging en participatie.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Meer weten?
Wilt u meer weten over de tenders
of heeft u hier vragen over? Neem
dan contact met ons op via aanmelding@brummen.nl. Op www.
brummen.nl/duurzaamheid vindt u
ook meer informatie over het
uitnodigingskader en de tenders.

Wethouder Pouwel Inberg
vervuiling en negatieve gevolgen die
automobiliteit met zich meebrengt.
Er staan inmiddels 125 Slimme
Bandenpompen in Nederland en nu
ook een in Brummen. Binnenkort zal
er ook een pomp in Eerbeek
geplaatst worden.

alleen voor iedereen van 18 jaar of
ouder. Voor kinderen van 5 tot en
met 11 jaar moet wel eerst een
afspraak gemaakt worden door te
bellen naar het landelijke afsprakennummer 0800-7070.
Meer informatie: www.ggdnog.nl/
corona.

Woningeigenaren in de gemeente Brummen kunnen nog steeds de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen. Met deze lening kunnen zij hun woning
klaarmaken voor de toekomst en energiezuiniger maken door bijvoorbeeld het
plaatsen van zonnepanelen of isoleren van dak, muren of vloer.
Woningeigenaren die hun huis
energiezuiniger, levensloopbestendiger of asbestvrij willen maken,
sluiten de lening af tegen een
aantrekkelijke rente. Voorbeelden
zijn het aanbrengen van een traplift,
het plaatsen van HR++ glas of het
verplaatsen van de badkamer naar
de begane grond. Ook asbestverwijdering en herstel van de fundering
valt onder de regeling.
Vier leenvormen
Binnen de regeling is er een keuze
uit vier verschillende leenvormen,
afhankelijk van leeftijd, inkomen en
of er wel of geen overwaarde is van
de woning. Voor elke lening geldt

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

Maximaal 100 hectare
In het uitnodigingskader staat dat
onze gemeente tot 2030 maximaal
100 hectare netto aan zonnevelden
mogelijk wil maken. Nu wordt dus
ruimte gegeven aan 35 hectare. In
een tweede tranche volgt nog een
uitnodiging voor 30 hectare. De
overige 35 hectare is reeds ingevuld
door lopende initiatieven.

Toekomstbestendig Wonen Lening

GGD 3 dagen in Servicepunt Eerbeek
Onze GGD is van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 februari aanwezig
bij het Servicepunt in Eerbeek. Dit voor iedereen die zich wil laten
vaccineren of om vrijblijvend vragen te stellen over het coronavirus en de
coronavaccinatie. U kunt er terecht van 11.00 tot 19.30 uur. Dit zonder
eerst een afspraak te maken!

Er zijn acht initiatiefnemers met belangstelling om een zonneveld in de
gemeente Brummen aan te leggen. Zij kunnen meedoen in de gebiedsgerichte tender voor zonnevelden. De gemeente heeft deze georganiseerd
nadat de gemeenteraad in november 2021 het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden had vastgesteld.

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

dat minimaal één energiemaatregel
onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. Optioneel: De
lening vervangt de SVn Duurzaamheidslening en biedt meer kansen
voor een grotere groep inwoners.
Meer informatie en aanvragen
Wie een Toekomstbestendig Wonen
Lening wil aanvragen, heeft
toestemming van de gemeente
nodig. De gemeente legt de
toestemming vast in een toewijzingsbrief. Een aanvraag start op
www.brummen.nl.
Kijk voor meer informatie ook op
www.svn.nl/toekomstbestendigwonen-gelderland.

