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De onderwerpen die donderdagavond 
aan bod komen tijdens de besluitvor-
mende raadsvergadering zijn bekend. 
Van de zes inhoudelijke voorstellen 
komen er vijf als bespreekstuk aan 
bod. De vergaderstukken vindt u op 
www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook 
liggen er voor belangstellenden 
exemplaren klaar bij de receptie van 
het gemeentehuis en het Eerbeekse 
Servicepunt. De besluitvormende 
bijeenkomst is zoals gebruikelijk 
openbaar en begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom de bijeen-
komst bij te wonen. Inspreken tijdens 
de raadsvergadering is niet mogelijk. 
De raadsfora zijn hiervoor het 
uitgelezen moment.

De agenda kent enkele vaste agenda-
punten, waaronder de lijst van 
ingekomen stukken. Eén voorstel staat 
op de agenda als ‘hamerstuk’. Het 
gaat om enkele documenten van de 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
Concreet gaat het om de bestuursa-
genda 2019-2023 en de uitgangspun-
ten voor de GGD-begroting voor 

volgend jaar. Naar verwachting wordt 
over dit voorstel een besluit genomen 
zonder dat de gemeenteraad daarover 
nog inhoudelijk in debat gaat. Tijdens 
het raadsforum op 7 februari is 
namelijk gebleken dat alle fracties dit 
voorstel steunen. 

Werken aan actuele woonvisie
De onderwerpen waarover de raad wel 
met elkaar in gesprek gaat voordat een 
besluit wordt genomen zijn gevarieerd. 
Zo ligt er een startnotitie om te komen 
tot een actuele woonvisie voor onze 
gemeente. Deze notitie met de titel 
‘herijking Woonvisie’ beschrijft het 
proces en de inhoud om te komen tot 
een actuele versie van de bestaande 
Woonvisie 2016-2025. Gelijktijdig 
worden ook de uitgangspunten voor 
het wel of niet toestaan van woningen 
(het afwegingskader) tegen het licht 
gehouden. 

Gemeentelijk huishoudboekje
De gemeenteraad buigt zich ook over 
de vraag welke financiële kaders en 
uitgangspunten van belang zijn om als 

gemeente een financieel gezonde 
gemeente te zijn. Omdat de gemeente 
geen vet op de botten heeft, wordt dit 
voorjaar goed gekeken en onderzocht 
met welke maatregelen dit bereikt kan 
worden. Denk daarbij aan noodzakelij-
ke bezuinigen, beleid bijstellen of 
inkomsten verhogen. Uiteindelijke 
keuzes worden gemaakt bij de 
behandeling van de perspectiefnota in 
juni dit jaar, maar het college vraagt de 
raad om nu alvast duidelijke financiële 
kaders en uitgangspunten aan te 
geven. 

MFC Eerbeek en schuldhulpverlening
Ook ligt er het voorstel op de raadsta-
fel om een budget van maximaal 
15.000 euro beschikbaar te stellen 
voor het laten uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek naar een 
multifunctioneel centrum (MFC) in 
Eerbeek. Dit onderzoek wordt dan 
uitgevoerd in samenwerking met de 
initiatiefgroep MFC Eerbeek ‘De 
Ontmoeting’. Ook buigt de raad zich 
over het uitgebrachte rapport van de 
rekenkamercommissie over schuld-
hulpverlening.  

Lokaal gastheerschap
Tot slot bevat de raadsagenda ook het 
voorstel om de samenwerking met 
Stichting Visit Brummen-Eerbeek 
voort te zetten. Deze stichting geeft 
invulling in het lokaal gastheerschap. 
Als de raad instemt met het voorstel 
krijgt de samenwerking na een 
pilotfase nu een vastere vorm. 
De hoogte van de jaarlijkse instand-
houdingssubsidie wordt gemaakt op 
basis van te maken productprestatie-
afspraken. 

Bijna 650 leden van het inwoner-
spanel Brummen Spreekt hebben de 
vragenlijst over duurzame energie 
ingevuld. En dat is ruim 60 procent. 
Het inwonerspanel is de afgelopen 
weken flink gegroeid van nog 990 
naar inmiddels al 1.075 panelleden. 
Een groot deel daarvan laat dus zijn 
of haar mening horen over duurzame 
energie. Dit eerste onderzoek onder 
het panel in dit nieuwe jaar loopt tot 
19 februari. Inwoners die nu nog 
geen lid zijn van het panel, kunnen 
zich nog gratis inschrijven én 
meedoen. Iedereen van 16 jaar en 
ouder is van harte welkom om zich 
aan te melden via 
www.brummenspreekt.nl.

Duurzaamheid is één van de belang-
rijkste thema’s in onze gemeente in de 
komende jaren. Dat vraagt niet alleen 
van de gemeente inspanningen en 
investeringen, maar zeker ook van vele 
andere partijen en bedrijven. En ook 
de inzet en kracht van inwoners en tal 
van maatschappelijke partners wordt 
hierbij niet vergeten. Samen moet we 
er de schouders onder zetten. Aan het 
begin van deze bestuursperiode wil 

het gemeentebestuur weten 
of inwoners dit onderwerp 
ook zo belangrijk vinden. En 
hoe zij aankijken tegen 
vraagstukken zoals het 
terugdringen van het energie-
verbruik en het opwekken van 
energie met behulp van 
zonnepanelen en windmolens. 

Ook wil de gemeente weten 
of inwoners informatie en 
ondersteuning willen als het 
gaat om het daadwerkelijk 
terugdringen van het energie-
verbruik en de mogelijkheden 
om op lokaal niveau initiatie-
ven te ondernemen om samen 
duurzame energie op te 
wekken. Het inwonerspanel is 
een uitstekend middel om 
hierover een goed beeld te 
krijgen. 

De informatie die dit onder-
zoek oplevert, kan de 
gemeente Brummen goed 
gebruiken bij het maken van 
toekomstige keuzes op dit 
gebied. 

Zes inhoudelijke onderwerpen op agenda gemeenteraad 19 februari: infoavond N786 Apeldoorn-Dieren
Hoe kan de verkeersafwikkeling rondom Dieren, Laag-Soeren, Eerbeek en 
Loenen beter? De provincie Gelderland, de Industriekern Eerbeek-Loenen en de 
gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden presenteren een aanpak hiervoor 
op dinsdag 19 februari. U bent van harte welkom van 19.15 tot 21.00 uur in 
Restaurant grand Café de Korenmolen aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek. Aanmel-
den is niet nodig.

Meer informatie over de N786 kunt u vinden op www.gelderland.nl/N786. Het 
project is onderdeel van de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030. Hierover leest 
u meer op www.eerbeekloenen2030.nl

Betere verkeersafwikkeling N786
Over de afwikkeling van vooral het vrachtverkeer rondom Dieren, Laag-Soeren, 
Eerbeek en Loenen wordt al jarenlang gesproken. De provincie Gelderland heeft 
vorig jaar op een rij gezet wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren. 
Dit onder de noemer Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Iedereen 
heeft op deze MKBA kunnen reageren. Vervolgens heeft de provincie samen met 
de Industriekern Eerbeek Loenen en de gemeenten Brummen, Apeldoorn en 
Rheden een voorstel uitgewerkt voor de verbetering van de verkeersafwikkeling. 
Op 19 februari hoort u hier meer over. De bijeenkomst begint met een presenta-
tie. Daarna kunt u met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband 
Eerbeek-Loenen 2030 in gesprek over de aanpak.

Buitengebied Alert Avond gaat niet door
Vanwege organisatorische omstandigheden gaat de geplande bijeenkomst 
maandagavond 18 februari in het Buurthuis in Leuvenheim niet door. De 
werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied was voornemens voor inwoners uit 
het buitengebied een avond te organiseren over het actuele thema ‘Georgani-
seerde en ondermijnende criminaliteit en algemene veiligheid’. Naast organisa-
torische redenen was ook het aantal aanmeldingen beperkt. Reden voor de 
werkgroep om te kijken naar een andere vorm om met inwoners over dit 
onderwerp in gesprek te gaan. Wanneer en in welke vorm deze bijeenkomst 
een vervolg krijgt, wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Personen die zich hebben aangemeld via de website 
www.brummen.nl/buitengebied zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte van 
gebracht. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Renee Swarts van de 
gemeente Brummen. Haar telefoonnummer is (0575) 56 82 33 of stuur een 
mail naar r.swarts@brummen.nl.

Twee verkiezingen op 20 maart

Al hoge respons onderzoek ‘duurzame energie’

Op woensdag 20 maart vinden in het 
hele land weer verkiezingen plaats. Dit 
maal voor de Provinciale Staten en de 
verkiesbare leden van het algemeen 
bestuur van de waterschappen. Deze 
verkiezingen vinden dus ook in onze 
gemeente plaats. Kiesgerechtigden 
kunnen dan weer hun stem uitbrengen. 
Op onze website is een speciale pagina 
te vinden met alle belangrijke informa-
tie over beide verkiezingen. 

De Provinciale Statenverkiezingen 
vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De 
laatste verkiezingen voor de provinciale 
staten werden op 18 maart 2015 
gehouden. De provincie is de schakel 
tussen het rijk en de gemeente. De 
nieuw verkozen leden van Provinciale 
Staten kiezen op 27 mei 2019 bij de 
Eerste Kamerverkiezingen een nieuwe 
Eerste Kamer. Provinciale Statenverkie-
zingen zijn daarmee behalve provinciaal 
ook nationaal van belang. Op woensdag 
13 februari kunt u de stemwijzer invullen 
voor de provincie Gelderland. Kijk 
hiervoor op www.stemwijzer.nl. 

Ook kan er op 20 maart gestemd 
worden voor het bestuur van de 
waterschap. In de gemeente Brummen is 
dat Waterschap Vallei en Veluwe. Door 
te stemmen bepaalt u mee hoe het 

waterschap uw belastinggeld besteedt. 
U heeft dus invloed op de keuzes die het 
bestuur maakt voor waterbeheer in uw 
omgeving. Lees meer over de water-
schappen op waterschappen.nl.

Verkiezingsborden
Partijen die zich willen presenteren in 
onze gemeente kunnen dat bijvoorbeeld 
doen via de verkiezingsborden die vorige 
week op diverse plekken in onze 
gemeente zijn geplaatst. Deze borden 
blijven staan tot de volgende verkiezin-
gen op donderdag 23 mei (er wordt dan 
gestemd voor de leden van het Europees 
Parlement). Op onze website treft u een 
lijst aan met de locaties van de verkie-
zingsborden. Ook geven we de partijen 
mee om de borden alleen te beplakken 
met behanglijm. Het schoonmaken van 
de borden na 20 maart kan dan goed 
plaatsvinden.



15 februari 2019

Omleidingsroute Voorsterweg
Sinds afgelopen maandag 11 februari is de Voorsterweg in Brummen afgeslo-

ten voor het verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Mercuriusweg en de 

Weg naar de Wetten. De afsluiting is noodzakelijk omdat hier nieuwe riolering 

wordt aangelegd. Hiervoor is het nodig om de hele rijbaan open te breken. De 

werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 maart. Direct aanwonenden zijn 

over de werkzaamheden geïnformeerd. Voor het doorgaande verkeer is een 

omleidingsroute ingesteld. Deze is met borden aangegeven. 

Actuele situatie bewoning Michaelshoeve
De nieuwe eigenaar van het pand Michaelshoeve in Brummen zoekt naar een 

nieuwe invulling van het gebouw. Als tijdelijke invulling is onderdak geboden 

aan arbeidsmigranten. Een verzoek om dit via een omgevingsvergunning 

mogelijk te maken hebben B&W afgewezen. Ook het bezwaarschrift hiertegen 

is inmiddels ongegrond verklaard. De eigenaar heeft onlangs de huur opge-

zegd en de huisvesting van de arbeidsmigranten wordt op 30 april 2019 

beëindigd. Tot die tijd schort het college de handhavingsactie op. Ook 

omwonenden zijn via een brief op de hoogte gebracht.

Werk aan het spoor? Blijf op de hoogte!
ProRail zorgt voor onderhoud en verbetering van het spoor, de wissels en de 

stations. Ook in onze regio vinden regelmatig werkzaamheden plaats, soms ook 

’s nachts. Wilt u het weten als er bij u in de buurt wordt gewerkt? Meld u dan 

aan via mijnprorail.prorail.nl. U ontvangt dan twee weken voorafgaand aan 

spoorwerkzaamheden in uw buurt een e-mail. Ook bij spoedwerkzaamheden 

krijgt u bericht. ProRail gebruikt uw e-mailadres alleen om over werkzaamheden 

van of in opdracht van ProRail te communiceren. ProRail stuurt geen 

huis-aan-huisbrieven meer. U kunt zich nog wel aanmelden voor een maandelijk-

se papieren brief met de belangrijkste werkzaamheden. 

Ook dat kan via mijnprorail.prorail.nl.

Kort nieuws

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

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Verleende reguliere 
omgevingsvergunning
• verbreden van een uitweg, Voorston-

densestraat 22 in Hall (13-02-2019) 
• verbouwen van de woning op de 

locatie Gelders Hoofd 2 in Empe 
(13-02-2019) 

• aanleggen van een uitweg van de 
Kruisenkstraat 41 naar de Hilde te 
Brummen (13-02-2019)

Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning
• aanleggen van een inrit, Saturnus-

weg 8A in Brummen (13-02-2019) 
• aanleggen van een inrit, Kerkpad 11 

in Eerbeek (13-02-2019) 
• verlengen van de kap en plaatsen 

van een dakkapel, Coldenhovense-
weg 53 in Eerbeek (13-02-2019)

Rectificatie ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning
• verbouwen van een schuur met 2 

paardenstallen en het plaatsen van 
een puntdak, Prof. Weberlaan 8 in 
Eerbeek (13-02-2019)

Ingediende aanvraag 
evenementenvergunning
• Oranjefeest, Hoevesteeg 3 te 

Tonden (13-02-2019) 

Ontwerpbeschikking 
maatwerkvoorschriften
• Mercuriusweg 2a te Brummen 

(13-02-2019)

Sloopmelding
• Saneren van een kapschuur en 

koeienstal, Oude Zutphenseweg 4 te 

Hall (13-02-2019) 
• verwijderen van asbesthoudend 

materiaal op de locatie Baron van 
Sytzamastraat 26 in Brummen 
(13-02-2019)

• voor het verwijderen van asbesthou-
dend materiaal op de locatie 
Ruysdaelstraat 1 te Eerbeek (13-02-
2019)

Ruimtelijke plannen
• Ontwerp Verklaring van geen 

bedenkingen en ontwerp omge-
vingsvergunning “Zonnepark 
Elzenbos” Brummen  
(13-02-2019)

Vergaderingen
• besluitvormende raadsvergadering 

21 februari (15-02-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

WerkFit Brummen ontvangt ondernemers

Vragen over uw belastingaanslag?

Nieuwe nestpaal voor ooievaar in Hall 

De deuren van het gebouw waar de 
gemeente Brummen mensen (weer) 
werkfit maakt, stonden maandag open 
voor lokale ondernemers en organisa-
ties. WerkFit Brummen is dit jaar met 
veel energie gestart in het pand aan de 
Kollergang 14 in Eerbeek. Hoewel er 
nog het nodige moet gebeuren in en 
aan het pand, presenteerde WerkFit 
Brummen zich aan lokale ondernemers. 
“We gaan uit van kansen, van kwalitei-
ten en talenten van mensen. Dit door te 
werken en te leren”, liet WerkFit 
Brummen-manager Maarten van 
Klaveren tijdens zijn toespraak weten. 
Een impressie van de bijeenkomst vindt 
u op onze website. 

Ondernemers die niet aanwezig 
konden zijn maar wel kennis willen 

maken met WerkFit Brummen kunnen 
contact opnemen met Judith Curré of 
Bas Willemse via ondernemen@
brummen.nl. Zij maken graag tijd voor 
ondernemers om in een persoonlijk 
gesprek toe te lichten wat WerkFit 
Brummen voor een lokale ondernemer 
of organisatie kan betekenen.

Woensdag is de nieuwe nestpaal aan 
de Langedijk langs het Apeldoorns 
Kanaal in Hall geplaatst. De ooievaar 
die nu nog gebruik maakt van de 
Amerikaanse eik, zal daar in de 
toekomst gebruik van kunnen maken. 
De eik is namelijk in slechte staat en 
levert gevaar op voor fietsers en 
automobilisten. Voor de eik is een 
kapvergunning verleend, maar hieraan 
wordt pas eind dit jaar uitvoering 
gegeven. De ooievaar is inmiddels 
teruggekeerd en maakt dit voorjaar nog 
gebruik van het nest in de eik.

Beschermde boom
De stam en takken van de Amerikaanse 
eik vertonen schimmels en zwammen. 
Ook is er sprake van stam- en tak-
breuk. Toch mag de eik niet zomaar 
gekapt worden. Dat komt omdat het 
ooievaarsnest op basis van de Wet 
Natuurbescherming een beschermde 
status heeft. Daarom vroeg Waterschap 
Vallei en Veluwe bij de provincie 

Gelderland ontheffing aan om de kap 
mogelijk te maken. 

Nieuwe nestpaal
Om te voorkomen dat er in het 
broedseizoen geen nestplaats is, 
plaatste het waterschap de nieuwe 

nestpaal naast de eik op eigen grond. 
De gemeente Brummen heeft een 
Omgevingsvergunning afgegeven voor 
het mogen plaatsen van de paal. Het 
Waterschap heeft over de nestpaal 
contact gehad met de Dorpsraad 
Eerbeek-Hall en de naaste bewoners.

Vorige week zijn de gemeentelijke 
belastingaanslagen verstuurd. Achter-
grondinformatie hierover vindt u op 
deze speciale pagina Belastingen op 

onze website. Heeft u een vraag? Stuur 
dan een e-mail naar belastingen@
brummen.nl of bel ons via telefoon-
nummer (0575) 56 82 33. 

Het totaalbedrag van de aanslagen 
wordt gecombineerd op een verzamel-
nota met per aanslag een aparte bijlage. 
De bedragen van de aanslag OZB, 
voorlopige aanslag en afrekening Diftar 
worden dus opgeteld en verrekend tot 
één totaalbedrag. Heeft u zich aange-

meld op www.mijnoverheid.nl? Dan 
ontvangt u de aanslag digitaal in de 
Berichtenbox. 

Let op. Heeft u geen automatische 
incasso? Per 2019 doet u de betaling 
weer aan de gemeente Brummen zelf, 
in plaats van Cannock Chase Public. 
Het rekeningnummer van de gemeente 
vindt u op de aanslag. Voor vragen over 
de betaling blijft Cannock Chase Public 
uw aanspreekpunt.


