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Energie opwekken op parkeerplaats gemeentehuis
Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om een ‘ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen’ voor de bouw van een zonneparking. 
Dit om de bestemmingsplanprocedure te versnellen.

De gemeente Brummen wil een deel 
van de parkeerplaats bij het 
gemeentehuis voorzien van een 
overkapping met zonnepanelen. De 
gemeenteraad heeft hier vorig jaar 
budget voor beschikbaar gesteld. 
Voor de overkapping is een omge-
vingsvergunning nodig. Die is deze 
week aangevraagd. De zonnepar-
king past niet binnen de regels van 
het bestemmingsplan. Daarom is 
ook een afwijking van het bestem-
mingsplan nodig. 

Verzoek bewoners meegenomen
Het plan voor de overkapping is 
besproken met omwonenden en 
andere partijen, zoals de brandweer 
en ProRail. Er komt geen overkap-

ping op het middelste deel van het 
terrein, naast de brandweerkazerne. 
Dit op verzoek van bewoners en 
brandweer. In plaats daarvan legt de 
gemeente zonnepanelen op de 
daken van het gemeentehuis en de 
werkplaats. Zo kan er toch voldoen-
de energie worden opgewekt voor 
een energieneutraal gemeentehuis. 
Daarnaast komen er openbare 
laadpalen voor elektrische auto’s op 
het parkeerterrein. Deze komen zo 
ver mogelijk richting het treinstation 
te staan.

Bestaande kwaliteiten
Het plan sluit aan bij de kwaliteiten 
in omgeving. De bestaande bomen 
en het groen rond het gemeentehuis 

blijven behouden. De uitstraling van 
de overkapping past bij het nieuwe 
gedeelte van het gemeentehuis. 
Onder andere door het gebruik van 
houten palen.  

Procedure versnellen
Geeft de gemeenteraad een 
verklaring van geen bedenkingen af 
én komen er geen zienswijzen op de 
afwijking van het bestemmingsplan? 
Dan wordt de verklaring definitief. 
Dit versnelt de procedure. Toch 
duurt het zeker tot begin 2024 
voordat de bouw van de zonnepar-
king kan starten. Dit heeft te maken 
met het aanvragen van subsidie en 
de aanbesteding van het werk. Het 
plaatsen van zonnepanelen op de 
daken van het gemeentehuis en de 
werkplaats gebeurt wel op korte 
termijn.

Damian vindt zijn weg bij DG press
Sinds eind januari is Damian aan de slag als magazijnmedewerker bij 
machinefabrikant DG press in Hall. Hij is blij met zijn contract. Samen met 
zijn werkgever en jobcoach Marieke van WerkFit Brummen gaat hij hier 
voor succes!

Gijs Hol is manager Operations bij 
DG press. Via WerkFit Brummen zag 
hij het profiel van Damian. “Samen 
met  ons hoofd magazijn René 
Mintjes gingen we in gesprek”, 
vertelt hij. “We besloten al snel om 
een proefdag in te plannen.” 
Damian liet tijdens zijn proefdagen 
een uitstekende indruk achter. Zelf 
was hij ook zeer te spreken over het 
werk. Jobcach Marieke is direct bij 
de start aangesloten en heeft 
regelmatig contact met Damian en 
zijn werkgever. Zo houdt ze in de 
gaten of alles goed verloopt. Gijs 
Hol: “De samenwerking met 
WerkFit en Damian loopt prettig. 
Samen gaan we ervoor zorgen dat 
dit een succes wordt!“

Waardevol
Bas Willemse, accountmanager bij 

WerkFit Brummen is blij met 
werkgevers zoals DG press. “Vorig 
jaar heeft een statushouder al een 
werkervaringsplaats gehad als 
financieel administratief medewer-
ker bij DG press. Dat was een 
waardevolle ervaring voor deze 
jongeman. Het betekent veel dat 
werkgevers als DG press onze 
kandidaten een kans willen bieden.”

Wilt en kunt u met uw bedrijf 
mensen ook een kans bieden op de 
arbeidsmarkt? De accountmanagers 
van WerkFit Brummen komen graag 
bij u langs voor een kennismakings-
gesprek. 
Neem gerust contact op:
Bas Willemse: tel. 06 - 82 13 71 26 
of b.willemse@brummen.nl
Dineke Huising: tel. 06 – 81 42 51 17 
of d.huising@brummen.nl

Het aanslagbiljet is naar u onderweg 
De aanslagbiljetten gemeentebelasting worden in de maand februari 
verstuurd. Afhankelijk van uw gegevens ontvangt u het aanslagbiljet 
digitaal via MijnOverheid of per post. Benieuwd wanneer u het aanslag-
biljet ontvangt? Lees het hieronder: 

Heeft u een account op MijnOver-
heid? Dan ontvangt u vanaf 20 
februari het aanslagbiljet in uw 
berichtenbox. 
Heeft u geen account op MijnOver-
heid? Dan ontvangt u vanaf 21 
februari het aanslagbiljet via de post. 

Aanslagbiljet vanaf volgend jaar 
digitaal ontvangen? 
Wilt u het aanslagbiljet vanaf 
volgend jaar digitaal ontvangen? 
Dat kunt u zelf snel en gemakkelijk 
regelen via www.mijnoverheid.nl. 
Op de website van Tribuut www. 
tribuut.nl/informatie/mijnoverheid 
kunt u nalezen hoe u dit kunt doen. 

Vragen? 
Neem gerust contact op met Tribuut 
belastingcentrum als u vragen heeft. 
U kunt van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur 
bellen naar 055 580 22 22. 
U kunt uw vraag ook mailen naar 
info@tribuut.nl.

22 februari: inloopavond Graaf van Limburg Stirumplein
Benieuwd naar de plannen voor het Graaf van Limburg Stirumplein in 
Brummen? Kom dan naar de inloopavond op woensdag 22 februari. U 
bent tussen 19.30 en 21.30 uur  van harte welkom in de bibliotheek aan 
het Graaf van Limburg Stirumplein 10. Aanmelden kan via bijeenkom-
sten@brummen.nl. Vermeld hierbij uw naam en adres.

Uitkomst buurtgesprekken 2021 
In 2021 heeft de gemeente buurtge-
sprekken gehouden over de heront-
wikkeling van het plein. Daar 
kwamen verschillende onderwerpen 
aan de orde. Zoals het type woningen 
en voor welke doelgroepen we 
moeten bouwen. Denk aan starters 

en ouderen. Maar ook zaken zoals 
groen, hangjeugd en de leefbaarheid 
voor omwonenden - met ruimte voor 
ontmoetingen en feesten op het 
Marktplein. 
En voldoende, bereikbare én veilige 
parkeerplaatsen, en verplaatsing van 
de bibliotheek. 

Concept-ontwerp
De onderwerpen en reacties zijn 
meegenomen bij het maken van het 
ontwerp. De afgelopen tijd hebben 
we diverse modellen doorgerekend. 
Ook hebben we gekeken hoe we 
kunnen bouwen voor de juiste 
doelgroepen. Tijdens de inloopavond 
lichten we het concept-ontwerp 
graag toe. Begin maart leest u ook 
meer over de plannen op een speciale 
themapagina in GemeenteThuis.

Raadsvergadering op 16 februari 
Volgende week donderdagavond 16 februari vindt er weer een besluitvor-
mende raadsvergadering plaats. Er staan vier inhoudelijke voorstellen op 
de agenda. Tijdens de raadsfora van 2 februari bleek dat raadsleden over 
2 concrete voorstellen het eens zijn. Ze staan daarom als hamerstuk op de 
agenda. Over twee andere voorstellen gaan de raadsleden op 16 februari 
met elkaar in debat, voordat een besluit wordt genomen.

Het ongewijzigd vaststellen van 
het bestemmingsplan voor het 
perceel Loenenseweg 67 in 
Eerbeek staat als hamerstuk op de 
agenda. Dit geldt ook voor het 
voorstel hoe om te gaan met 
investeringen die ouder zijn dan 
drie jaar. 
Ook de lijst van ingekomen en te 
verzenden stukken staat onder het 
kopje ‘hamerstukken’ op de 
agenda. 

Politiek debat
De ‘Koersnota wegennet Eerbeek’ is 
wel een onderwerp waarover de 
raadsleden eerst met elkaar in 
gesprek willen. Bij dit onderwerp 
gaat het om de verkeerssituatie in en 
rondom Eerbeek. Onderdeel van de 
koersnota is een voortgangsnotitie, 
waar de voorgenomen oplossings-
richtingen van de samenwerkende 
partijen zijn opgenomen. Het 
tweede voorstel dat wordt bespro-

ken door de raadsleden is het 
bestemmingsplan voor het woon-
landgoed ‘de 4 eiken’ in Empe. 

Vergaderstukken 
De vergaderstukken voor deze 
besluitvormende raadvergadering 
vindt u op brummen.nl/gemeente-
raad. Heeft u geen computer, dan 
kunt u een gratis exemplaar van de 
stukken afhalen bij het gemeente-
huis in Brummen of het Servicepunt 
in Eerbeek. 

De raadsvergadering begint om 
20.00 uur. De bijeenkomst is zoals 
altijd openbaar en voor belangstel-
lenden bij te wonen in de raadszaal. 
Ook kunt u de vergadering thuis 
volgen via de lokale omroep.

Bas Willemse, Damian en René Witjes.
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Stichting MET zoekt nieuwe bestuursleden
Al vele jaren organiseert Stichting Muziek En Theater (MET) jaarlijks een 
gevarieerd muziekprogramma in de Eerbeekse muziektent. De stichting 
beheert en onderhoudt de historische muziekkoepel al sinds 1999. Om dit 
ook in de komende jaren te blijven doen is het stichtingsbestuur dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. 

Cultuurwethouder Annika van 
Klinken ondersteunt de oproep van 
het huidige bestuur: “Ik hoop dat 
enthousiaste Eerbekenaren zich 
aanmelden om daarmee de 
toekomst van deze stichting en 
daarmee ook het behoud van de 
muziektent te garanderen.” 
De meeste vrijwilligers van stichting 
MET zijn inmiddels boven de 80, 
dus hoog tijd voor aanvulling en 
aflossing. Heeft u interesse en/of 
nieuwe ideeën? Dan graag melden 

bij voorzitter Henk Klein. 
Dit kan via telefoonnummer 06-222 
031 52, via WhatsApp of mailadres 
kleinhw@wish.nl.  

Bouw 16 tijdelijke woningen op schema
Met het verlenen van een omgevingsvergunning is er deze week weer een 
belangrijke stap gezet in de huisvesting van 60 ontheemden uit Oekraine. 
Als alles volgens planning verloopt kunnen de huidige bewoners van het 
ABK-huis in Hall op 18 en 19 april hun intrek nemen in de 16 woningen 
op het oude sportveld naar sportpark De Veldkant. “We zijn heel voortva-
rend bezig,” laat wethouder Ingrid Timmer weten, “maar zeker ook erg 
zorgvuldig. Het is immers onze morele plicht om de Oekraïners in april 
nieuw onderdak aan te bieden.”

De bouw van de 16 woningen 
maakt onderdeel uit van een plan 
dat uiteindelijk voorziet in de bouw 
van maximaal 48 tijdelijke woningen 
op het perceel naast sportpark De 
Veldkant. Vorige week dinsdag zijn 
omwonenden, gebruikers van het 
sportpark en andere belangstellen-
den tijdens een tweede informatie-
bijeenkomst bijgepraat over de 
vorderingen van het plan. En deze 
week heeft het college enkele 
belangrijke besluiten genomen. Zo is 
voor het terrein ontheffing verleend 
van het geldende bestemmingsplan. 
En ook een vergunning voor de 
bouw van de eerste 16 woningen. 
De besluiten liggen voor een periode 

van zes weken ter inzage. Meer 
informatie over deze procedure leest 
u ook op de speciale webpagina 
www.brummen/wonendeveldkant. 

Werkzaamheden
Het doel is om de eerste 16 
woningen ook daadwerkelijk half 
april door de ontheemden uit 
Oekraine in gebruik te laten te 
nemen. Daarom starten op maan-
dag 20 februari de noodzakelijke 
grondwerkzaamheden. Het gaat 
hierbij om de aanleg van riolering en 
de toegangsweg, het ontgraven van 
de bouwkavels en het aanbrengen 
van straatwerk en verlichting. In 
opdracht van de gemeente worden 

de werkzaamheden uitgevoerd door 
Dostal Wegenbouw. Tijdens het 
bouw- en woonrijp van het terrein is 
er extra aandacht voor verkeersvei-
ligheid. 

Inloopavond 
Wethouder Timmer, in het college 
verantwoordelijk voor wonen, kijkt 
met een goed gevoel terug naar de 
inloopavond op 31 januari. “We 
hebben laten zien dat we de eerdere 
signalen en vragen die hebben 
gekregen erg serieus hebben 
genomen. Het inrichtingsplan voor 
het terrein is ook op een aantal 
onderdelen aangepast.” Timmer laat 
weten in gesprek te zijn met 
Veluwonen over de tweede fase van 
het bouwplan, de maximaal 32 
woningen. “Deze woningen zijn 
bedoeld voor spoedzoekers. Denk 
aan jongeren, starters en Eerbekena-
ren die door persoonlijke omstandig-
heden dringend een tijdelijke 
woningen nodig hebben. Wij vragen 
hierbij nadrukkelijk aandacht voor 

een zorgvuldige toewijzing van deze 
woningen. Dit zo mogelijk in overleg 
met de direct omwonenden.”  

Vragen? 
Deze week zijn aanwonenden en 
gebruikers van het sportpark met 
een derde nieuwsbrief bijgepraat 
over de actuele ontwikkelingen. 
Deze nieuwsbrief en andere 

achtergronddocumenten zijn te 
lezen op de speciale projectpagina 
brummen.nl/wonendeveldkant. 

Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met projectleider Michel 
Vos. Hij is bereikbaar via het 
algemene telefoonnummer 
(0575) 56 82 33 of via email via 
gemeente@brummen.nl

Een actuele schets van het inrichtingsplan.

Panelleden Brummen Spreekt wonen prettig: 8,2
Met enige regelmaat vraagt de gemeente inwoners hoe zij het wonen en 
(samen)leven in de gemeente Brummen ervaren. Maar ook over hoe de 
gemeente Brummen functioneert en inwoners bij onderwerpen betrekt. Dit 
gebeurt via het inwonerspanel Brummen Spreekt. De resultaten van dit 
brede onderzoek over wonen, leefomgeving en gemeente zijn nu bekend. 
Duidelijk is dat de inwoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek 
met veel plezier in de gemeente wonen. Zij geven hun woon- en leefom-
geving het rapportcijfer 8,2. Ook bevatte het onderzoek vragen over de 
toekomst van kerkgebouwen. Een ruime meerderheid (67%) van de 
respondenten vindt het belangrijk dat kerkgebouwen als gebouw blijven 
bestaan. 

In totaal hebben 630 inwoners 
deelgenomen aan dit meeste recente 
onderzoek. De resultaten ervan zijn 
te lezen op de speciale website 
www.brummenspreekt.nl. De 
vragenlijst, die in december en begin 
januari ingevuld kon worden, begon 
met enkele vragen over de toekomst 
van de bestaande kerkgebouwen in 
onze gemeente. De verantwoordelij-
ke kerkbesturen denken met elkaar 
na over de toekomst van hun 
kerkgebouwen. Dit gaan ze vervol-
gens samen beschrijven in een 
strategische visie op de toekomst van 
kerkgebouwen. Uit het onderzoek 
blijkt dat driekwart van de deelne-
mers aan het onderzoek het een 
goed idee vindt als een kerk er een 
functie bij krijgt (naast de religieuze 
functie). En een meerderheid (63%) 
ondersteunt de gedachte dat een 
kerkgebouw doormeerdere geloofs-
gemeenschappen wordt gebruikt. 

Waar staat je gemeente
Iedere vier jaar stelt de gemeente via 
het inwonerpanel vragen over 
wonen en leven in de gemeente. Dit 
terugkerend onderzoek levert niet 
alleen waardevolle informatie op 
voor het gemeentebestuur, maar 
biedt ook mogelijkheden om de 
resultaten te spiegelen aan andere 
(vergelijkbare) gemeenten. Daarom 
worden de resultaten ook verwerkt 

in de benchmark van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. Dit 
gebeurt via de website 
www.waarstaatjegemeente.nl. 
Het is prettig wonen in onze 
gemeente, zo blijkt uit het onder 
zoek. De ondervraagden geven voor 
het woongenot in hun buurt een 
gemiddelde beoordeling van 8,2. Dit 
is een hogere beoordeling dan in 
2018, toen de waardering resulteer-
de in een rapportcijfer van 7,9. 
Velen voelen zich thuis in de 
buurt (92%), woont in een 
passend huis (82% en zou niet 
snel weggaan uit de buurt 
(72%). Een zeer ruime 
meerderheid (91%) voelt zich 
veilig in de buurt. Een derde 
heeft te maken gehad met 
onveilige verkeerssituaties.
Het vertrouwen in de manier 
waarop de gemeente wordt 
bestuurd kan verbeterd 
worden. De gemeente zou 
zich volgens de panelleden 

vooral flexibeler moeten opstellen 
als dat nodig is. Als het gaat om de 
wijze waarop de gemeente inwoners 
betrekt en de samenwerking zoekt, 
is de gemiddelde beoordeling een 
5,9 (in 2018 was dit 6,1). De digitale 
dienstverlening van de gemeente 
scoort een 6,3 en als het gaat om 
het doen van een melding via fixi 
dan is het rapportcijfer een 6,8. De 
panelleden geven een 7,2 voor de 
dienstverlening via de publieksbalie. 

Resultaat
Met de onderzoeksresultaten over 
de kerkgebouwen gaan de vijf 
kerkbesturen aan de slag. En de 
uitkomsten over het wonen/leven 
en de gemeentelijke dienstverle-
ning gaat de gemeente gebruiken 
om te kijken waar verbeteringen 
nodig of noodzakelijk zijn. Verkiezingen op woensdag 15 maart 

Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten 
Gelderland én voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Door te stemmen, 
heeft u invloed op de keuzes die de provincie en het waterschapsbestuur 
maken. U kunt op 15 maart van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in 
een van de 15 stemlokalen in de gemeente Brummen.

Op 14 februari verstuurt de gemeen-
te de stempassen. U ontvangt ook 
een lijst met kandidaten op wie u 
kunt stemmen. Op de achterkant van 
de kandidatenlijsten staat uitleg over 
hoe stemmen werkt. 

Stempas en kiezerspas
Is uw stempas kwijt of beschadigd? 
Dan kunt u een nieuwe stempas 
aanvragen. Dit kan schriftelijk tot 
uiterlijk 10 maart. Of aan de balie in 
het gemeentehuis tot uiterlijk 14 
maart om 12.00 uur. Wilt u 
stemmen in een andere gemeente? 
Dan heeft u een kiezerspas nodig. 
Die kunt u schriftelijke aanvragen. 
Een formulier hiervoor vindt u op 
www.brummen.nl/verkiezingen. Uw 
aanvraag voor een kiezerspas 

moeten we uiterlijk vrijdag 10 maart 
binnen hebben.

Meer weten?
Meer informatie over stempassen en 
stemlokalen leest u op www.
brummen.nl/verkiezingen.
Verder vindt u informatie over de 
verkiezingen op de volgende 
websites:
- www.gelderland.nl/kiest (provincie)
- www.vallei-veluwe.nl/water-
schapsverkiezingen (waterschap)
- www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/verkiezingen

Grond Empermolen niet meer openbaar
De gemeente verkoopt een stuk grond aan de Empermolen in Empe aan de 
bewoners van het naastgelegen perceel. Deze bewoners maken nu als enige 
gebruik van deze gemeentegrond en zorgen ook voor het onderhoud. Als zij 
de eigenaar worden, willen ze dat het gebied niet meer openbaar toeganke-
lijk is. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad daarom om de 
te verkopen grond te onttrekken aan de openbaarheid.
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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)

Team voor Elkaar houdt op dinsdag 
en donderdag spreekuur in Eerbeek 
(Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 2a) 
en op woensdag in Brummen (Plein 5). 

Afspraak spreekuur
Bel naar 0575-568 568 voor het 
maken van een afspraak.

Colofon

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woonvilla met 
24 studio’s, Ambachtstraat 47, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een eik, Arnhemse-
straat, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
isoleren van het pannendak aan 
de buitenzijde en vervangen van 
de dakpannen, Gasfabriekstraat 6, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een den, Gravin van 
Burenlaan 17, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verbre-
den van een uitweg, Kampweg 
13, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

uitbreiden van de schuur met een 
berging, Oude Eerbeekseweg 29, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, fase 1, het 
bouwen van 16 flexwoningen 
verdeelt over 2 woonblokken op 
het oude voetbalveld “Veld 6”, 
Veldkantweg, Eerbeek (kadastraal 
perceel Hall-E-7244)

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
legaliseren van een reeds ge-
plaatste erfafscheiding, W. 
Einthovenstraat 8, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 3 
beuken met herplant, Spoorstraat 
6, Brummen.

• Ontwerpbeschikking maatwerk 
vetafscheider, Vulcanusweg 1 te 
Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het uitbreiden van de 
schuur met een berging, Oude 
Eerbeekseweg 29, Brummen

Ruimtelijk plan of omgevings-
document
• Ongewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Reparatieplan Weg 
door de Plas” gemeente Brummen

• Vastgesteld bestemmingsplan “De 
Kwekerij, Laag-Soeren (Eerbeek-
seweg 14) ” en “Welstandsbe-
leid” gemeente Brummen

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Loenenseweg 2 te Eerbeek” 
gemeente Brummen

Ander besluit van algemene 
strekking
• Programma Water en Riolering 

2023 - 2027 gemeente Brummen

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Brummen 2019

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 16 februari 2023

Bekendmakingen op overheid.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.

Uw hond uitlaten: wat zijn de regels 
We krijgen regelmatig meldingen van overlast veroorzaakt door honden. 
Daarom zetten wij nog even op een rij wat de regels zijn rondom het 
uitlaten van honden. Dan kunt u genieten van uw trouwe viervoeter, 
zonder dat anderen daar last van hebben.

Aanlijnen of los?
Binnen de bebouwde kom is de 
hond aangelijnd. Park ’t Goor in 
Brummen en alle speeltuintjes zijn 
verboden terrein voor honden. 
Buiten de bebouwde kom moet de 
hond onder toezicht staan en op de 
weg moet de hond een halsband of 
een identificatiemerk dragen.
Natuurlijk gelden er uitzonderingen 
voor geleide- en hulphonden. Of 
honden die daarvoor worden 
opgeleid door gekwalificeerde 
mensen.

Opruimen hondenpoep
Als je een hond uitlaat dan ben je 
verplicht om binnen de bebouwde 
kom iets bij je te hebben waarmee je 
de hondenpoep direct kunt oprui-
men. In de hele gemeente geldt 
binnen de bebouwde kom ook een 
opruimplicht. Hondenpoep moet je 
dus opruimen en het hondenpoep-
zakje hoort in de afvalbak. U kunt 
het in een openbare afvalbak 
gooien. Staat er geen afvalbak op 
uw wandelroute? Gooi dan het 
zakje thuis in uw restafvalbak. 

Gooi de zakjes hondenpoep ook niet 
in de straatkolk. In de uitstroom van 
een hemelwaterriool en in rioolpom-
pen komen we op steeds meer 
plaatsen plastic zakjes gevuld met 
hondenpoep tegen. Het gevolg is 
dat er verstoppingen ontstaan. 
Hierdoor functioneert de kolk veel 
minder. Bij hevige neerslag kan het 
water onvoldoende afgevoerd 
worden. Maar misschien nog 
belangrijker dat het oppervlaktewa-
ter vervuild wordt. We roepen 
hondenbezitters daarom dringend 
op om hondenpoep mee naar huis 
te nemen en bij het restafval te 
gooien.

“Meer begrip voor dementie dankzij innovatieve bril”
Sinds kort beschikt het Geheugensteunpunt Brummen over 2 Virtual 
Reality brillen. Dankzij deze speciale bril is het voor mantelzorgers en 
anderen die in aanraking komen met personen met dementie beter te 
begrijpen wat er omgaat in het hoofd van iemand die te maken heeft met 
deze ziekte. Woensdag mocht wethouder Ingrid Timmer zelf ervaren hoe 
een persoon met dementie de wereld beleeft. Timmer was onder de 
indruk: “Met deze bril hebben we een mooi instrument in handen om 
bewustwording over dementie te vergroten en de ondersteuning aan 
mantelzorgers verder te verbeteren.”

De meeste mensen komen in hun 
omgeving in aanraking met mensen 
met dementie. En volgens actuele 
prognose van Alzheimer Nederland 
neemt het aantal mensen met 
dementie alleen maar toe. Ook in de 
gemeente Brummen. “Daarom 
vinden wij aandacht voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers 
erg belangrijk,” aldus de wethouder 
gezondheidszorg. Dankzij een 
financiële bijdrage van de gemeente 
heeft het Geheugensteunpunt 2 
innovatie brillen aangeschaft. 
Daarmee kan men zelf ervaren hoe 
een persoon met dementie de 
wereld beleeft. Dit onder deskundi-
ge begeleiding van Wendie Derks, 
coördinator van het Geheugen-
steunpunt in onze gemeente. 

Leven met dementie
De meeste mensen met dementie 
blijven na hun diagnose nog zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis wonen, en 
met eventuele hulp van naasten, 
voor zichzelf zorgen. Heel vaak gaat 
dit zonder moeilijkheden, maar af en 
toe kan het ook zijn dat iemand met 
dementie het even niet meer weet. 
“Naast problemen met het geheu-
gen, horen ook veranderingen in het 
gedrag bij de dementie,” vertelt 
Alise van Asselt, Wmo consulent van 
het Team voor Elkaar. “Dit betekent 
dat het gedrag van mensen met 
dementie soms gezien kan worden 
als ‘anders’, of niet volgens de 
‘gangbare’ sociale omgangsregels.” 

Dementievriendelijk
De dementiebril is een goed 
hulpmiddel om gedrag te begrijpen 
en beter te reageren op mensen met 
dementie. De VR-bril toont dagelijk-
se bezigheden en situaties waarmee 
iemand met dementie te maken 
heeft en laat zien hoe verwarrend de 

omgeving kan zijn. Ook brengt de 
film duidelijk over wat de reactie van 
de omgeving doet met de persoon 
met dementie. De ervaring met de 
VR-dementiebril levert veel ge-
spreksstof op. Na het zien van de 
film volgt dan ook altijd een 
nagesprek. Deze gesprekken 
worden professioneel begeleid 
vanuit het Geheugensteunpunt. 
“Dit is heel belangrijk,” geeft 
Wendie Derks aan, “want de film 
kan bij bijvoorbeeld mantelzorgers 
naast herkenning of nieuwe 
inzichten ook vragen oproepen.” 

Inzet van de bril
De film is voornamelijk voor 
mantelzorgers maar ook voor 
professionals zoals bijvoorbeeld 
casemanagers dementie en 
Wmo-consulenten. Voor alle 
Wmo-consulenten van het Team 
voor Elkaar staat een sessie met de 
dementiebril in de planning.  
Uiteraard zijn zij bekend met 
dementie en de impact daarvan. 
Door ze zelf de ervaring met de 
dementiebril te laten beleven zal het 
begrip voor deze inwoners alleen 
maar toenemen . Naast de 
Wmo-consulenten zullen ook de 
baliemedewerkers in het gemeente-
huis worden uitgenodigd voor deze 

VR-bril ervaring. “Ik vind het 
belangrijk dat onze medewerkers 
met direct contact met inwoners 
zich kunnen inleven,” geeft 

wethouder Timmer aan. “En mooi 
dat het op zo’n innovatieve manier 
kan.” 

Voor meer informatie over demen-
tie, het Geheugensteunpunt of over 
het gebruik van de VR-bril kunt u 
contact opnemen met de coördina-
tor van het Geheugensteunpunt 
Wendie Derks. Zij is bereikbaar via 
mailadres brummen@hetgeheugen-
steunpunt.nl of via telefoonnum-
mer 06-28 45 72 99 

Praat mee over ‘rondje Eerbeek’
In het servicepunt in Eerbeek kunt u het rapport ‘Wayfinding Eerbeek’ 
inzien. Ook is er een presentatiewand waar enkele impressies zijn te zien 
van een voorstel om een wandel- en fietsroute te ontwikkelen in het 
centrumgebied van Eerbeek. Zo’n route kan door allerlei objecten in de 
openbare ruimte herkenbaar zijn. Denk aan de verharding van voet- en 
fietspaden, richtingaanwijzers en informatieborden. Zowel papier als de 
Veluwse Big Five (edelhert, Schotse hooglanders, ree, vos en everzwijn) zijn 
in het ontwerp verwerkt. 

Reacties op het voorgestelde idee zijn van harte welkom. Stuur uw reactie 
uiterlijk half maart naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Of neem contact 
op met Thijs Verkaik van het programmateam Ruimte voor Eerbeek. Dit kan 
via het mailadres of bel naar ons algemene nummer (0575) 56 82 33.
Meer weten? Bezoek dan www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek.  


