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Online informatieavond natuurontwikkeling Cortenoever
Van 18 februari tot en met 31 maart
liggen de ontwerpbesluiten voor de
natuurontwikkeling van Cortenoever ter inzage. In die periode kan
iedereen een zienswijze indienen
over de plannen. Om vragen over
de inhoud van de ontwerpbesluiten
te beantwoorden, organiseren
Rijkswaterstaat en Provincie
Gelderland een digitale informatieavond op donderdag 25 februari.
Bij de ter inzagelegging gaat het om
de volgende ontwerpbesluiten:
• Projectplan Waterwet
(Minister van Infrastructuur en
Waterstaat/ Rijkswaterstaat);
• Omgevingsvergunning activiteit
Afwijken bestemmingsplan en
uitvoeren werk en werkzaamheden inclusief ontwerp Verklaring
van geen bedenkingen van de
raad (gemeente Brummen);
• Waterwetvergunning
(Waterschap Vallei en Veluwe);
• Ontgrondingenvergunning
inclusief bijlage m.e.r. beoordeling (Provincie Gelderland).
De ontwerpbesluiten en bijlagen
zijn digitaal in te zien via
www.coordinatiegelderland.nl.

Wilt u liever de papieren versies
inzien? Dat kan via de mogelijk
heden die in de publicatie op
www.overheid.nl worden gegeven.
Hier vindt u ook informatie over
het indienen van een zienswijze op
de inhoud van de documenten.
Digitale informatieavond over
de ontwerpbesluiten
Wij kunnen ons voorstellen dat u
vragen heeft over de inhoud van
ontwerpbesluiten. Voor deze vragen
en vragen over wanneer, waar en
op welke wijze u een zienswijze
kunt indienen, wordt een digitale
informatieavond georganiseerd.
Liever had de projectorganisatie een
inloopavond op een locatie in de
omgeving van Cortenoever
gehouden, maar door de regels rond
corona is dit nu helaas niet mogelijk.

Aanmelden
Belangrijk om te weten:
Deze informatieavond zelf is niet
bedoeld om uw mening over de
plannen te geven. Daarvoor kunt u
een zienswijze indienen. De
informatieavond is op donderdag
25 februari van 19.30 tot 20.30 uur.
Aanmelden voor deze avond is
noodzakelijk en kan via cortenoever@rws.nl.
Meer informatie
Bent u niet in staat om online deel
te nemen en heeft u toch vragen
over de inhoud van de documenten of een andere vraag die met
de ter inzagelegging te maken
heeft, neemt u dan contact op
met Sylvia Peeters, omgevingsmanager project Cortenoever,
tel. 06 52802424.

Provincie keurt begroting voor 2021 goed
Provincie Gelderland heeft de gemeentelijke begroting voor 2021
goedgekeurd. Dit betekent dat Brummen alle taken en activiteiten die in
de begroting voor dit jaar staan kan gaan uitvoeren. De provincie ziet wel
dat de huidige begroting nog geen volledige oplossing biedt voor de
financiële problemen waar Brummen voor staat. Extra maatregelen zijn
nog wel nodig, vindt Provincie Gelderland.
De weg naar een financieel gezond
Brummen wordt vooral bepaald
door de ontwikkeling van een financieel herstelplan. De begroting biedt
volgens de provincie een goede

basis om met dit financieel herstelplan aan de slag te gaan.
Het doel van dat plan is om vanaf
2023 weer een structureel

sluitende begroting voor Brummen
te hebben. Bovendien moet
voldoende gespaard kunnen
worden om de reserves van de
gemeente te herstellen. De
gemeente stelt het herstelplan op
in afstemming met Provincie
Gelderland. De raad stelt uiterlijk
in juni 2021 het financieel
herstelplan vast dat van Brummen
weer een vitale en gezonde
gemeente moet maken.

Nieuwe bijeenkomsten WaardeVOL Brummen
Het project WaardeVOL Brummen is klaar voor de volgende stap. Op
16 februari ondertekenden de provincie Gelderland, de gemeente Brummen, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is het schetsontwerp. Nu dat klaar is, gaan de organisaties samen met de inwoners en
agrariërs voorstellen maken, zodat het gebied toekomstbestendig kan
worden ingericht.
Deze voorstellen komen tot stand
via vijf zogenaamde deelgebiedbij-

eenkomsten en gebiedsateliers. De
eerste deelgebiedbijeenkomst is op

dinsdag 9 maart. Ieder deelgebied
heeft zijn eigen bijeenkomst. Het
programma is op hoofdlijnen steeds
hetzelfde. De bijeenkomsten
worden via internet gehouden.
Deelnemers volgen het vanuit huis.
De aanvang is telkens om 20.00
uur, het einde om 21.00 uur. Na
aanmelding via www.waardevolbrummen.nl, ontvangen de
deelnemers tijdig bericht zodat zij
kunnen deelnemen. Vragen
hierover kunnen gesteld worden via
waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl
of via 055 – 5 272 600.
Data
De data waarop de vijf deelgebieden besproken worden zijn:
• 9 maart: Tussen Vosstraat en
Rhienderensestraat
• 16 maart: Oekense Beek
• 23 maart: Rhienderense Beek
– omleiding
• 30 maart: Haarsloot
• 8 april: Rhienderense Beek
– herinrichting.

Geef uw mening over Wonen met 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 ondersteuning 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 vragenlijst aan alle inwoners via het
inwonerspanel Brummen Spreekt. Tot en met 22 februari kan iedereen
deze vragenlijst nog invullen. Ook kunt u de vragenlijst invullen via
www.brummen.nl/woonzorgvisie.
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 aanmelding krijgt u de vragen alsnog toegestuurd.
De maanden maart en april 2021 gebruiken wij om de reacties te
verwerken en te vertalen naar een concept-woonzorgvisie. In april 2021
volgt een
inspraakperiode
voor onder
andere gemeenteraad, Maatschappelijke
Advies Raad en
andere partners.
We hopen dat
de gemeenteraad vervolgens
in juni de
definitieve visie
Wonen met
zorg kan
vaststellen.

Maak straks geen gebruik van chemische
onkruidbestrijders
Na het winters landschap van afgelopen week is het nog niet voor te
stellen. Maar straks in het voorjaar rukt het onkruid weer op. De gemeente gebruikt geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Glyfosaat
(vooral bekend van Roundup) bij het beheer van de openbare ruimte en is
dat ook niet van plan te gaan doen. Ook wordt in overeenkomsten
waarmee gemeentegrond wordt verpacht als voorwaarde opgenomen dat
er geen glyfosaat wordt toegepast op het land. Help de natuur en maak
ook op eigen terrein geen gebruik chemische onkruidbestrijders.
Het middel glyfosaat beïnvloedt de
organismen in de bodem. In de
bodem zitten miljoenen bacteriën
en schimmels. Sommige bacteriën
en schimmels houden de bodem
gezond, terwijl andere de bodem en
gewassen kunnen aantasten.
Sommige goede organismen gaan
dood door glyfosaat en geven juist
de ‘slechte’ schimmels meer ruimte.
Het evenwicht in de bodem wordt
dus verstoord. Daardoor zorgt
uiteindelijk voor een vicieuze cirkel,
waarbij steeds meer chemische
bestrijdingsmiddelen worden
gebruikt. Ook kan glyfosaat de
bacteriën in het darmstelsel van
bijen beïnvloeden. Waardoor bijen
mogelijk gevoeliger zijn voor allerlei
infecties. Daarnaast kan glyfosaat
giftig zijn voor het waterleven.
Alternatieven
Hieronder vindt u vijf tips om
onkruid in uw tuin tegen te gaan:
• Leg uw nieuwe pad of terras aan
op schoon zand met daaronder

•

•

•

•

(biologisch afbreekbaar) worteldoek.
Veeg uw terras of stoepje
regelmatig. Daarmee verwijdert u
zaailingen en mos voordat ze zich
vast kunnen zetten op je tegels.
Tussen tegels of klinkers is een
stalen voegenborstel of haakvormig onkruidwiedertje uiterst
effectief.
Gaat het echt niet weg met
bezemen of krabben? Gebruik
heet water, een hogedrukspuit of
een onkruidbrander. Dit kost wel
energie en water.
Gebruik geen huismiddeltjes zoals
schoonmaakazijn. Pas op met
groene aanslagreinigers, katten
kunnen hier bijvoorbeeld hun
tong aan verbranden.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
gebruiken van een kamer als
B&B, Houtwal 40, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 19 bomen, Loubergweg 21, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een tijdelijk kunstwerk
in het kader van de IJsselbiënnale
2021, Brummense Bandijk,
BRUMMEN, Sectie I, nummer 2248

Beschikkingen | afhandeling
• Geweigerde reguliere omgevingsvergunning, het kappen
van een eik, Narcisstraat 43,
Brummen
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor Stuijvenburchstraat 44a, Eerbeek
• Sloopmelding, het slopen van
het rioolgemaal, Voorsterweg
178, Empe
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van
een woning, Hallsedijk 3, Hall
• Verleende reguliere omgevings-

Zet je alcoholgebruik op pauze
vergunning, het uitbreiden van
de woning, Loenenseweg 131,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van
een erfafscheiding, Ringlaan
60a, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van
de woonboerderij, Vosstraat 20,
Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van
een schuur, Weg door de Plas 8,
Brummen

Heb je onbewust een patroon ontwikkeld waarbij je vrijwel
dagelijks alcohol drinkt? Wil je zien wat er gebeurt als je dat
gewoontegedrag doorbreekt? Wil je fris aan de lente beginnen?
Dan is IkPas iets voor jou!
Dit jaar hebben al 42.000 mensen meegedaan aan IkPas!.
Doe ook mee en zet je alcoholgebruik vanaf 40 dagen op pauze.
Schrijf je in via: www.ikpas.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.

‘We dachten nog zo, we hebben het mooi voor elkaar’
Op de boerderij van de familie Jansen* wordt al generaties lang vee
gehouden. Dat het boerenbestaan onzekerheden kent, nemen ze daarbij
voor lief. Maar als de tegenslagen zich blijven opstapelen wordt het hen
te veel. Stichting Zorg om Boer en Tuinder hielp ze weer wat toekomstperspectief te krijgen.
‘We dachten nog zo, we hebben
het mooi voor elkaar,’ begint Erik
het verhaal. Het was 2016 en ze
hadden net met de bank de
financiering geregeld voor een
gloednieuwe, moderne stal, die er
gauw kwam. Hiermee konden ze de
veestapel flink uitbreiden. Dat was
ook nodig, want schaalvergroting
was de enige manier om hun
boerenbedrijf met opvolging
rendabel te houden. Toen de stal
klaar was en gevuld, kwam er eind
2016 nieuwe regelgeving: de
zogeheten fosfaatrechten. Er was
geen geld om rechten bij te kopen,
dus moesten er dieren weg. Er zat
niets anders op. Maar de bank
verwachtte wel gewoon hun
maandelijkse afbetalingen, terwijl er
niet meer geld binnenkwam.

Volhouders
De rekeningen stapelden zich op.
Lagere melkopbrengsten en
hogere overige kosten hielpen niet
mee. Toch hield de familie dit nog
drie jaar vol, totdat het echt niet
meer ging. Uiteindelijk trok de
vrouw des huizes aan de bel. Een
kennis wees hen op het bestaan
van de Stichting Zorg om Boer en
Tuinder (ZOB). ‘Een afspraak was
zo gemaakt. Het voelde goed dat
er iemand langs zou komen met
verstand van zaken, die ons echt
kon helpen,’ aldus Mieke.
Oplossing aan de keukentafel
Die ‘iemand’ was Wim Bolink, zelf
altijd werkzaam geweest in de
veevoerindustrie en nu vrijwilliger
bij ZOB. Bolink: ‘We moesten de

problemen helder krijgen. Ik heb
het verhaal eerst aangehoord en
vroeg de familie toen om alle
papieren op tafel te leggen. Zo
konden we samen kijken naar
waar het probleem nu eigenlijk zat.
Dat waren geen gemakkelijke
gesprekken maar het was wel
nodig om samen tot een oplossing
te komen.’
De toekomst tegemoet
Want die oplossing, die kwam er. Er
werd een plan opgesteld, financiers
en leveranciers werden gebeld en er
kwam langzaam weer wat lucht
voor de familie. Nu zijn ze zover dat
er stapsgewijs rechten worden
bijgekocht zodat de veestapel kan
worden uitgebreid. Hoe kijkt de
familie nu terug op de hulp? Met –
hoe kan het ook anders - typische
boeren nuchterheid: ‘Het is
natuurlijk niet zo dat je zomaar even
een grote zak geld krijgt en dat
daarmee alles opgelost is,’ legt Bart
grijnzend uit. ‘We moeten het wel
gewoon zelf doen. Maar we
hebben nu weer overzicht gekregen
en kunnen naar de toekomst kijken.
En daar zijn we blij mee!’

Van alles te doen voor jongeren
De beperkingen vanwege corona blijven voorlopig nog van kracht. We
mogen veel niet en ook onze jongeren hebben het hier erg moeilijk mee.
Daarom bieden we jongeren de komende tijd een heleboel leuke activiteiten.
Dat doen we in samenwerking met
diverse verenigingen en organisaties. Kijk op de kalender op www.
brummen.nl/brummenaanzet wat
er te doen is. Van een online FIFA
voetbaltoernooi tot een escape
room, van mountainbiken tot

Ready. Set.

ESCAPE!
ONLINE
ESCAPE
ROOM

Neem contact op
Hulp van Stichting Zorg om Boer
en Tuinder is gratis en kan volledig
anoniem. Meer informatie?
Neem contact op met Henk
Slagman via 06-30909189 of
slagmanhenk@gmail.com.
Kijk daarnaast op
www.zorgomboerentuinder.nl.
De familie wenst anoniem te blijven,
de namen en foto zijn op hun
verzoek gefingeerd.

kickbox clinics en van dansen tot
een klimwand. Genoeg activiteiten,
uiteraard binnen de geldende
coronamaatregelen. Meld je gauw
aan! En heb je zelf ideeën voor een
leuke activiteit? Mail dan naar
activiteiten@brummen.nl.

Pak die gratis code via
www.mariasvilla.nl/brummen

We willen samen zijn, maar dat is momenteel niet mogelijk.
Woon je in Brummen en ben je 15 jaar of ouder?
Dan biedt de gemeente Brummen jou de mogelijkheid om een toffe
online escape room te spelen met jouw team van 2-8 personen.

OP=OP

Beperkt aantal beschikbaar.

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

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

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.

