18 februari 2022

Gemeentelijke belastingaanslagen in aantocht
De gemeente Brummen verzendt deze maand (februari) de aanslagen voor
de onroerende zaakbelastingen (OZB) 2022, de voorlopige aanslag
afvalstoffenheffing 2022 en de afrekening afvalstoffenheffing 2021. Het
totaalbedrag van de aanslagen wordt gecombineerd op een verzamelnota
met per aanslag een aparte bijlage. De bedragen van de aanslag OZB,
voorlopige aanslag en afrekening afvalstoffenheffing worden dus opgeteld
en verrekend tot één totaalbedrag. Heeft u zich aangemeld op www.
mijnoverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag digitaal in de Berichtenbox.
Onroerendezaakbelasting
(ozb), wat is dat?
Iedereen die een woning,
een ander gebouw of een stuk
grond bezit, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Ook als
gebruiker van een bedrijfspand
betaalt u ozb. De belastingaanslag
gaat naar degene die op 1 januari
de eigenaar en/of gebruiker is.
Hoeveel u moet betalen, hangt af
van de WOZ-waarde.
Afvalstoffenheffing
De gemeente gebruikt de
opbrengsten van de
afvalstoffenheffing om de kosten
van het inzamelen en verwerken
van afval te dekken. Alle gebruikers
van woningen, wooneenheden en
woonwagens krijgen een aanslag.
Medisch afval
Heeft u een chronische
aandoening? Dan heeft u

misschien heel veel medisch afval.
En moet u dus vaker uw container
laten legen. U kunt dan een
vrijstelling krijgen voor een aantal
ledigingen.
Bel voor meer informatie met team
Belastingen: 0575-568 233. Of mail
naar belastingen@brummen.nl.
Verhuizen?
Voor de Afvalstoffenheffing
verandert de opgelegde aanslag
alleen als u naar een andere
gemeente gaat verhuizen. U hoeft
uw verhuizing niet aan onze
medewerkers van Belastingen door
te geven. Via uw nieuwe gemeente
krijgen zij uw nieuwe adres door,
waarna een afrekening volgt. U
krijgt dus automatisch bericht van
ons wat de gevolgen voor de
opgelegde aanslag zijn.
Rioolheffing
Onlangs heeft u van Vitens

waarschijnlijk de afrekening voor het
waterverbruik over het jaar 2021
ontvangen. Voor 2022 wordt de
nieuwe voorschotnota in rekening
gebracht. Onderdeel van deze nota
is de gemeentelijke rioolheffing. Met
de opbrengst van de rioolheffing
dekt de gemeente de kosten van
aanleg en onderhoud van het
rioolstelsel. Het rioolstelsel wordt
uiteraard niet alleen belast met het
huishoudelijk water, maar ook met
bijvoorbeeld regenwater. Iedere
inwoner heeft daarom in gelijke
mate baat bij een goed onderhouden rioolstelsel.
Moeite met betalen?
De gemeente Brummen
verleent geen kwijtschelding. Kunt u de belastingaanslag
niet betalen, omdat u een minimum
inkomen heeft? Vul dan het
formulier ‘Meedoen in Brummen’ in
om een tegemoetkoming in de
kosten aan te vragen. Dit formulier
vindt u op onze website www.brummen.nl, onder het kopje Werk en
Inkomen. Bij vragen kan het Team
Voor Elkaar van de gemeente
Brummen u helpen. Bel 0575568568 op werkdagen tussen 9 en
12 uur. Of mail: info@teamvoorelkaar.nl.

Marktontwikkelingen zorgen voor aangepaste OZB
U heeft het vast gemerkt, de verkoopprijzen van woningen zijn sterk
gestegen. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de WOZ-waarden
voor woningen. Daarom besloot de gemeenteraad op 16 december 2021
om het OZB-tarief voor woningen te verlagen en voor bedrijven iets te
verhogen op basis van inflatiecorrectie. Hiermee worden de voorzieningen
in de gemeente onderhouden.
markt op 1 januari 2021. Doordat
Ook wordt rekening gehouden met
de verkoopcijfers gemiddeld
de sterke waardestijging van
ongeveer 10% zijn gestegen, zijn
woningen tussen waardepeildatum
dus ook de WOZ-waarden geste1 januari 2020 en 1 januari 2021.
gen. In de tariefberekening is ook
De WOZ-waarden moeten aansluirekening gehouden met de inflatieten op het waarde niveau van de
correctie. Er zijn dus een hoop

ontwikkelingen die spelen, vandaar
dat de OZB-aanslagen evenredig
zijn verhoogd. Uiteraard kan dit per
individuele situatie verschillen. Voor
bedrijven is het OZB-tarief iets
verhoogd, omdat daar geen sprake
is van een waardestijging van de
WOZ-waarden. Hier is voornamelijk
rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Het is niet mogelijk om
bezwaar te maken tegen de hoogte
van het tarief, omdat deze is
vastgesteld door de raad.

Verkiezingskoorts in onze gemeente stijgt...
In vervlogen tijden was het straatbeeld tijdens verkiezingen kleurrijk.
Want voor de ramen bij veel woningen hingen verkiezingsposters waaruit
duidelijk werd wat het stemadvies van de bewoners van die woning aan
passanten was. Tegenwoordig vindt een verkiezingscampagne veel meer
plaats via media en sociale media. Maar toch proberen we in onze
gemeente de sfeer van de verkiezingsstrijd wat te stimuleren en zijn op 12
plekken de bekende verkiezingsborden weer geplaatst.
Vorige week zaterdagochtend
kwamen vertegenwoordigers van
alle 6 partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in onze
gemeente bijeen in de hal van het
gebouw van WerkFit Brummen in

Eerbeek. Daar werden de 12
verkiezingsborden in goede
harmonie beplakt met de kleurrijke
verkiezingsposters. Zij deden dit
onder toeziend oog van burgemeester Alex van Hedel en raadsgriffier

Diede Balduk.
De gemeenteraadsverkiezingen
vinden plaats op woensdag 16
maart. Maar ook op maandag 14 en
dinsdag 15 maart is het al mogelijk
om (vervroegd) uw stem uit te
brengen. In de komende weken
gaan de 80 kandidaten die zich
verkiesbaar hebben gesteld voor de
19 plekken in de Brummense raad,
de denkbeeldige straat op. Dit om
duidelijk te maken waarom zij uw
stem verdienen. Ook vinden er
enkele verkiezingsdebatten plaats en
zijn er verschillende plekken waar
flyers en verkiezingsprogramma’s
zijn te verkrijgen. Denk daarbij aan
de bibliotheeklocaties in onze
gemeente en het Brummense
gemeentehuis.
Alle belangrijke informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen zijn te
vinden op de speciale verkiezingspagina op brummen.nl.

Betaling 2022
U kunt betalen met iDEAL en een
digitale machtiging voor automatische incasso afgeven. Scan hiervoor
de QR code op het voorblad van de
aanslag, of via de iDEAL-link in
Mijnoverheid. Dan is het direct
geregeld.
Heeft u vragen over de belastingaanslag? Of over de WOZ-waarde?
Heeft u vragen over de belastingaanslag? Of over de WOZ-waarde? Bel dan met team Belastingen
van de gemeente Brummen:
0575-568 233. Of mail naar
belastingen@brummen.nl. We
geven graag uitleg. Als er iets niet
klopt aan de aanslag of de
WOZ-waarde, herstellen we het
snel. Formeel bezwaar maken is dan
niet nodig.
Bent u dan nog van mening dat de
WOZ-waarde of aanslag niet juist

is? Dan kunt u binnen zes weken na
dagtekening bezwaar maken. Stuur
een brief naar de heffingsambtenaar
van de gemeente Brummen,
Postbus 5, 6970 AA Brummen. Of
stuur uw bezwaar per e-mail naar
belastingen@brummen.nl. Zet in uw
brief of e-mail waarom u bezwaar
maakt.
Vragen over de betaling?
Cannock Chase Public
vordert de belastingen in
voor de gemeente Brummen. Dus
heeft u vragen over bijvoorbeeld
automatische incasso, uitstel of een
betalingsregeling? Bel dan met
Cannock Chase: 088 - 1168 371.
Of mail: teambelastingen@cannockchase.nl
Meer informatie over de aanslag?
Kijk op www.brummen.nl/belastingen voor meer informatie of vragen
over de aanslag.

OZB-WOZ
Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van het tarief en de WOZ-waarde. Voor het bepalen van de WOZ-waarde zijn de objectkenmerken van
belang. Daarnaast speelt ook de marktontwikkeling van verkoopprijzen
een belangrijke rol in de waardebepaling. Alle woningen zijn op basis van
vergelijking met verkoopprijzen rond de waardepeildatum 1 januari 2021
weer gewaardeerd.

Wandelen op de Veluwezoom
Vrijdag 11 februari is gestart met de aanleg van het wandelnetwerk op de
Veluwezoom. De zes wethouders van de deelnemende gemeenten, Wageningen, Renkum, Arnhem, Rheden, Rozendaal en Brummen, waren hierbij
aanwezig. Samen met het Routebureau Veluwe sloegen zij de eerste paal van
het routenetwerk. Het hele netwerk is naar verwachting eind 2022 gereed.
Routes knopen
Door de aanleg van
het routenetwerk kan
de gebruiker knooppunten uit bestaande
routes met elkaar
verknopen. Hij of zij
kan op deze manier
zelf kiezen om een
vaste route te lopen,
of zelf een route
samen te stellen. Een
Wethouder Van Burgsteden slaat de eerste
groot voordeel van het paal in de grond
routenetwerk is dat er
een einde komt aan de wirwar van
worden weergegeven, dit vinden zij
routepaaltjes. “We ervaren dat
erg overzichtelijk”, aldus Han van
wandelaars erg tevreden zijn dat
den Heuvel van het Routebureau
alle routeplaatjes op één paal
Veluwe.

Verkooppraktijken: wees altijd alert
We krijgen regelmatig seintjes van ondernemers dat zij worden benaderd
door een advertentiebureau. Deze vertegenwoordiger zegt een uitgave te
maken in opdracht van de gemeente Brummen.
Dit kan per telefoon, fax, e-mail of
zelfs aan de deur. Zet als ondernemer niet achteloos een handtekening en zeg uw medewerking niet
toe. Vaak wordt dat blad of uitgave
niet uitgegeven of het is onduidelijk
waar het terechtkomt. Doe in dat
geval aangifte bij de politie.
Op dit moment vindt er geen
reclame-acquisitie plaats van een
bureau dat namens de gemeente
een uitgave maakt. We verwachten

dat Akse Media uit Den Helder in
april weer begint om bedrijven te
benaderen voor een vermelding of
advertentie in de nieuwe gemeentegids. Wordt u benaderd door een
advertentiebureau dat zegt namens
de gemeente actief te zijn en u
twijfelt hieraan? Neem dan contact
op met team communicatie via mailadres voorlichting@brummen.nl of
bel (0575) 56 82 33.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Weigering reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
linde, Hoevesteeg 13 in Tonden
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het reconstrueren van
de fruitmuur op Landgoed
Reuversweerd, Piepenbeltweg 3,
Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning het restaureren van de
tuinsokkels, prieel, tuinmanswoning en orangerie op Landgoed
Reuversweerd, Piepenbeltweg 3,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
gedeeltelijk renoveren van de
bijgebouwen, Bachstraat 14,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere

•

•

•

•

omgevingsvergunning, het
aanpassen van de woning voor
gebruik als B&B, Dorpsstraat 54,
Hall
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbouwen van de woning,
Elzenbosweg 16, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning en
plaatsen van een tijdelijke
woonunit, Elzenbosweg 16,
Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een paardenbak
met omheining, Haarweg 4,
Tonden
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het

•

•

•

•

oprichten van een antenne
opstelpunt ten behoeve van
mobiele telecommunicatie en
verbreden van de inrit, Hallsedijk,
Brummen, sectie N, nummer 257
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning en
aanleggen van een inrit, Hammelerweg 2C, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een kastanjeboom,
Harderwijkerweg 35, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een Amerikaanse eik, D.W.
van Vreeswijklaan 9, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een kapschuur,

Ydinkerf 26, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het geheel
vernieuwen van de kap van het
bijgebouw, ’t Zaaibroek 3, Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanpassen van
de kap op de locatie Cromhoutstraat 34, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de
woning op de locatie W. Einthovenstraat 5, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 38
diverse bomen op de locatie
Loubergweg 21, Eerbeek
Omgevingsmelding
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor de installatie

van een gesloten bodemenergiesysteem, aan de Papiermolen 20,
Eerbeek
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor TinQ Nederland B.V., Zutphensestraat 144,
Brummen
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ontwerpwijzigingsplan “Sintelweg 2, te Empe” gemeente
Brummen (2 x)
• Ontwerpbestemmingsplan
“Arnhemsestraat 50, Brummen”,
Het Beeldkwaliteitsplan Arhemsestraat 50, Brummen” en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
‘Arnhemsestraat ong.’ gemeente
Brummen

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.

Coronaversoepelingen: alles kan weer open in 3 stappen
Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie
of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijft het aantal
ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door
vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in 1 keer. Maar in 3 stappen. Het zijn wel
grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar. Burgemeester Van Hedel is
blij met de aangekondigde stapsgewijze versoepelingen: “Velen hebben
hier zo lang op gewacht. We waren er als samenleving wel aan toe.”
Ondanks de versoepelingen roept
Van Hedel iedereen op om achtzaam
te blijven. “Het virus is er nog steeds.
En we moeten zorg blijven houden
voor de gezondheid van onze
inwoners, zeker ook voor hen die
kwetsbaar zijn.” Van Hedel heeft er
vertrouwen in dat iedereen zich aan
de nog geldende regels en adviezen
blijft houden. “In de afgelopen twee
jaar hebben velen zich op een goede
manier gehouden aan de coronamaatregelen. En zo een bijdrage
geleverd aan de bestrijding van het
virus. Ik heb daar veel waardering
voor.” Maar de burgervader heeft
ook een gemeend advies aan
iedereen die zijn herwonnen vrijheid
op een goede manier wil invullen.
“Steun zeker in de komende periode
onze lokale middenstand, onze
horecagelegenheden en de verschillende maatschappelijke organisaties.
Zij hebben het erg zwaar gehad de
afgelopen tijd en verdienen uw
bezoek en uw steun.”

mogelijk thuis te werken wijzigt in:
werk maximaal de helft van de
werktijd op kantoor.

De versoepelingen verlopen via drie
stappen die hieronder beschreven
staan. Op 15 maart beoordeelt het
kabinet onder andere de nog
geldende mondkapjesplicht in het
OV, het verplichte testen voor
toegang (1G) en het thuiswerkadvies. Op de website van de rijksoverheid staan alle maatregelen,
adviezen en voorwaarden uitgebreid
toegelicht.

Stap 3: 25 februari
De laatste stap zetten we op vrijdag
25 februari. Dan gelden weer de
normale openingstijden en nemen we
afscheid van: het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan
500 mensen binnen zijn, de verplichte
1,5 meter afstand, het dragen van
een mondkapje bij verplaatsing in de
horeca, in het onderwijs of in de
winkel, een maximaal aantal
bezoekers en een vaste zitplaats in
bijvoorbeeld de horeca. Dat betekent
dus dat ook de grote nachtclubs,
discotheken, festivals en evenementen weer onbeperkt opengaan. Op

Stap 1: per direct
Per direct vervalt het advies om thuis
niet meer dan 4 mensen te ontvangen. Ook het advies om zoveel

Stap 2: 18 februari
Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle
locaties in ons land weer open tot
01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari
gelden op alle locaties waar die nu al
getoond moet worden. Zoals in de
horeca, in bioscopen, musea en
theaters en bij professionele
sportwedstrijden. Eenmaal binnen op
deze locaties is een vaste zitplaats,
het dragen van een mondkapje en
het houden van 1,5 meter afstand
niet meer verplicht. Ook geldt er
geen bezoekersnorm meer. Op
locaties met meer dan 500 mensen is
een vaste zitplaats en het dragen van
een mondkapje bij verplaatsing nog
wel verplicht. Het isolatieadvies na
een positieve test wordt ingekort
naar 5 dagen, mits iemand 24 uur
geen klachten meer heeft.

Petje af
Op de ‘buitenplaats’ laat burgemeester Alex van Hedel deze week zijn
licht schijnen over de recent aangekondigde versoepelingen. ‘De
Buitenplaats’ is een speciale plek op de gemeentelijke website waar
leden van het college een onderwerp vanuit een wat meer persoonlijk
perspectief belichten. Dat hoeft niet direct een zwaar inhoudelijk
onderwerp te zijn dat op de vergadertafel ligt. Het kan ook een actualiteit zijn, zoals nu de versoepelingen van de coronamaatregelen. U vindt
de Buitenplaats op onze website via www.brummen.nl/buitenplaats.

Alex van Hedel.
plekken binnen waar meer dan 500
mensen bij elkaar komen en hier geen
vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in
de nachthoreca of op festivals, moet
iedereen een negatieve testuitslag
laten zien. Dit geldt niet voor
doorstroomlocaties zoals beurzen en
congressen. Om kwetsbare mensen
de mogelijkheid te bieden om veilig te
reizen, blijft het ook vanaf 25 februari
nog verplicht om een mondkapje te
dragen in het openbaar vervoer en op
de luchthaven.
Samen verder: adviezen voor
iedereen
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona aanpak, hebben we geleerd hoe
moeilijk het is om met maatregelen
om te gaan die ons dagelijks leven
beperken. En met versoepelingen.
Daarom moeten we blijven opletten
en elkaar helpen zodat we elkaar
niet besmetten. Het virus is er nog
steeds. Dus het blijft voor iedereen
wel verstandig om u nog steeds aan
de adviezen te houden die de

verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen
wassen, hoesten en niezen in de
elleboog, geen handen schudden,
afstand houden of het dragen van
een mondkapje op plekken waar het
druk is, voldoende frisse lucht,
regelmatig een zelftest doen, testen
bij klachten en het halen van een
vaccin of boosterprik.
Isolatie
Het isolatieadvies wordt versoepeld
per vrijdag 18 februari. De isolatieduur wordt verkort van minimaal 7
dagen naar 5 dagen (indien 24 uur
klachtenvrij). Iedereen gaat nog
steeds in isolatie na een positieve
test. Ook als u een boosterprik heeft
gehad. Zo besmet u geen huisgenoten of andere personen. Als u
positief bent getest met coronaklachten begint de isolatieperiode vanaf
het moment dat u klachten kreeg.
Als u positief getest bent zonder
coronaklachten begint u met tellen
vanaf de datum van de test.

Kijk voor de actuele isolatie en
quarantaineregels met een persoonlijk advies op maat op: quarantainecheck.rijksoverheid.nl.
Reizen naar het buitenland
De coronasituatie in een land is niet
langer doorslaggevend voor de
kleur van het reisadvies van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen weer mee. Dat maakt
reizen naar landen buiten Europa op
korte termijn weer mogelijk. De
quarantaineplicht bij terugkomst in
Nederland vervalt vanaf 25 februari.
Het advies aan reizigers blijft: ga
goed voorbereid op reis. Corona is
niet weg. Er gelden nog altijd
maatregelen in het buitenland. Denk
aan testverplichtingen, QR-codes en
mondkapjes. Dus lees nog steeds het
hele reisadvies op Wijsopreis.nl of in
de Reisapp van Buitenlandse zaken:
voordat u boekt, vlak voor vertrek en
tijdens de reis.
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Zelftesten/mondkapjes voor minima
Inwoners van gemeente Brummen
met een minimum inkomen kunnen
binnenkort gratis zelftesten en
mondkapjes krijgen. Per persoon in
een huishouden verstrekt de
gemeente zes zelftesten en zes
mondkapjes.
Het kabinet stelt via gemeenten
zelftesten en mondkapjes beschikbaar aan mensen met een laag

inkomen. Hoewel veel maatregelen
in stappen worden afgebouwd, blijft
het ook na 25 februari verplicht om
een mondkapje te dragen in
bijvoorbeeld het openbaar vervoer
en op de luchthaven. Het advies
blijft om, waar mogelijk, ook op
andere plekken in de samenleving
afstand te houden of mondkapjes te
dragen.

Zodra de zelftesten en mondkapjes
beschikbaar zijn, ontvangen de
betreffende inwoners met een laag
inkomen een brief. Naar verwachting is dit in de eerste week van
maart. De brief bevat een kaart
waarmee de gratis zelftesten en
mondkapjes kunnen worden
opgehaald. Uiteraard staat in deze
brief ook aangeven waar het
opgehaald kan worden en wanneer.

GGD in Servicepunt
Onze regionale 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!

Kort nieuws
Raad besloot

Op donderdag 17 februari nam de gemeenteraad weer een groot aantal
belangrijke besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op
onze website. Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van
de vergadering te vinden op de pagina van de gemeenteraad op
brummen.nl.

Vervoersverbod door vogelgriep

Vanwege een uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Eefde,
geldt sinds vorige week een vervoersverbod. Ook in een gedeelte van
onze gemeente. Het vervoersverbod is een van de maatregelen om
verspreiding van dit virus te voorkomen. Het gaat om het gebied in een
zone van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf. Meer hierover is te
lezen op de website van de rijksoverheid of lees het nieuwsbericht op
onze website.

Bestemmingsplan Lendeweg 6a/6b

B&W hebben ingestemd met de Nota van beantwoording van zienswijzen voor het bestemmingsplan Lendeweg 6a en 6b in Hall. Het
ontwerpbestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Ter plaatse wordt
in het kader van functieverandering naar wonen 2450 m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en twee schuurwoningen in een
erfsetting gerealiseerd.

U kunt bij deze tijdelijke pop
up-locatie binnenlopen zonder
afspraak voor de eerste of tweede
vaccinatie. De boostervaccinatie is
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.

Veilig en gezond sporten centraal in Sportcafé
Eind vorig jaar heeft de gemeente Brummen samen met zo’n 20 andere
organisaties het lokaal preventieakkoord ondertekend. Belangrijkste doel:
het bevorderen van gezondheid van alle inwoners. Sport en beweging is
daarbij van belang. En dat dit plaatsvindt in een veilige en gezonde
omgeving. Reden voor Stichting Sportkompas om juist dit onderwerp
centraal te stellen bij het eerstkomende Sportcafé op 7 maart aanstaande.
Het gemeentebestuur hoopt dat veel sportbestuurders op deze uitnodiging ingaan.
Het creëren van een veilige en
gezonde sportomgeving bestrijkt
veel verschillende facetten. Tijdens
dit Sportcafé wordt vooral stilgestaan bij het gebruik van alcohol en
drugs. Met welke wetgeving heb je
als sportclub te maken? Wat weten
we over alcohol- en drugsgebruik in
de gemeente Brummen? Waar loop
je tegenaan binnen je vereniging?
Hoe gaan verenigingen hiermee
om? Aan welke knoppen kun je
draaien? Welke tools en ondersteuning is er beschikbaar? Allemaal
aspecten die tijdens de avond aan
bod komen.
Wethouder Ingrid Timmer, de
wethouder die binnen het college

verantwoordelijk is voor het thema
gezondheid en jeugd, steunt de keus
voor dit thema van het Sportcafé
van harte. “Sporten en bewegen is
belangrijk, zeker ook voor onze
jeugd. Niet voor niets maken we
met elkaar werk van het tegengaan
van overgewicht, het terugdringen
van roken en problematisch
alcoholgebruik. Samen zijn zij de
grootste veroorzakers van ziekten in
Nederland. Juist door een goede
samenwerking tussen allerlei
organisaties en verenigingen,
kunnen we ervoor zorgen dat onze
inwoners, jong én oud, zowel
lichamelijk als ook mentaal gezond
blijven.” Sportwethouder Sjerps vult

hierop aan: “Met bewegen en
sporten bouw je goede resultaten op
voor lichaam en geest. Het gebruik
van (te veel) middelen zoals alcohol
kan dit weer helemaal teniet doen.
Dat is een gemiste kans.”
Aanmelden
Sportaanbieders kunnen zich bij
Jacco Peelen, verenigingsondersteuner bij Stichting Sportkompas,
aanmelden voor de bijeenkomst op
maandag 7 maart 2022. Deze vindt
plaats in de kantine van Sportclub
Brummen en begint om 19.30 uur.
Naast informatie over (verantwoord)
alcoholgebruik en de risico’s van
middelengebruik binnen sportclubs
en -aanbieders is er ook voldoende
gelegenheid voor deelnemers om te
netwerken. Aanmelden voor het
Sportcafé kan via het e-mailadres
Jacco@stichtingsportkompas.nl.

Natuur Inclusieve Landbouw
Samen met de Gemeente Brummen heeft de Provincie Gelderland in
december drie bijeenkomsten georganiseerd als start van het gebiedsproces voor Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) in Brummen. Er waren korte
presentaties over de maatschappelijke opgaven, kansen, toepassing en
budgetten voor NIL in de komende jaren. De ruim 50 aanwezige boeren
reageerden overwegend positief.
Brummen ligt in de overgangszone
van Natura 2000 gebied en is
daarmee aangemerkt als NIL
kerngebied. Voor de realisatie van
het gebiedsplan komt in 2022
budget vrij onder andere vanuit het
programma Agrifood en vanuit de
Gelderse Maatregelen Stikstof. Dit
budget is bedoeld om agrariërs
financieel te ondersteunen om hun
bedrijfsvoering natuurinclusief te
maken.

Iets gevonden of verloren? Kijk op de
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken

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.

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.

Ook meedoen?
We nemen contact op met de
bezoekers en in een gesprek aan de
keukentafel wordt uitgenodigd tot
deelname. We gaan dan aan de slag
met een reeks werksessies om
samen tot een gebiedsplan te
komen.
Ook kunnen boeren deelnemen aan
een studiegroep om meer te leren
over werken op een natuurinclusieve manier. Bent u boer en wilt u
hieraan meedoen? Of wilt u eerst
een gesprek over hoe het werkt?
Mail dan naar het projectteam via
NILbrummen@gmail.com.

