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Beleidsplan gladheidsbestrijding
Welke uitgangspunten heeft de gemeente voor het strooien bij gladheid? Dat 

staat in het gladheidsbeleidsplan. Het oude plan was verlopen en daarom moet 

de gemeenteraad een geactualiseerd plan vaststellen. B&W stellen voor om 

verder te gaan met het oude beleid. Dat betekent dat bij gladheid de hoofdwe-

gen gestrooid worden. De strooiroute omvat ook belangrijke fiets- en school-

routes, routes voor bussen en nooddiensten en wegen naar zorginstellingen en 

huisartsen. Voor voetpaden bij seniorencomplexen stelt de gemeente zoutbak-

ken beschikbaar. Welke wegen precies gestrooid worden, staat in het uitvoe-

ringsplan gladheidsbestrijding. B&W stellen dit voor de winter vast. Elk voorjaar 

bespreken we de ervaringen van de winter en passen als het nodig is het 

uitvoeringsplan aan voor de volgende winter.  

Militaire oefening
Van 25 februari tot en met 1 maart is er een militaire oefening in het gebied 

tussen Zwolle, Ommen, Haaksbergen, Groenlo, Doesburg, Deventer en 

Elspeet. Op 28 februari en 1 maart oefent de Koninklijke Landmacht te voet en 

met (rubber)boten zonder motor op het Apeldoorns kanaal. Het gaat om het 

water langs Kanaal Zuid (Loenen) en de Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag 

Soeren). De organisatoren doen er alles aan om hinder zoveel mogelijk te 

voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld 

het bij de gemeente, dan spelen we uw klacht door.

Raad besloot
Gisteravond vond de eerste besluitvormende raadsvergadering van dit jaar plaats. 

Er zijn weer verschillende besluiten genomen. Op onze website leest u een 

verslag van de vergadering.

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

Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning
• aanleggen van een nieuwe inrit, ‘t 

Haagje 46 in Eerbeek (20-02-2019) 
• isoleren en constructief wijzigen van 

de woning, Buurtweg 38 in Brum-
men (20-02-2019) 

• kappen van 8 grove dennen, Gravin 
van Burenlaan 19 in Eerbeek 
(20-02-2019)

• kappen van een walnotenboom en 
een den, Dwarsweg 8 in Brummen 
(20-02-2019) 

• plaatsen van een hekwerk rondom 
een mestbassin, Lendeweg in Hall 
(kadastraal Brummen L 239) 
(20-02-2019)

Verleende reguliere 
omgevingsvergunning
• kappen van 1 treurwilg (de iep is  

vergunningsvrij omdat dit dunning 
betreft), op de locatie Empermolen 3, 
4, 6, 8 en 10 in Empe (20-02-2019)

• kappen van een Robinia pseudoaca-
cia, Burgemeester de Wijslaan 35 in 
Brummen (20-02-2019) 

• kappen van een zuileik op de locatie 
Julianalaan 6 in Brummen, Juliana-
laan 6 in Brummen (20-02-2019)

• opheffen van strijdig gebruik op de 
locatie Zutphensestraat 196A in 
Brummen (20-02-2019) 

• plaatsen van een woonwagen, 
Kattedoorn 8 Eerbeek (20-02-2019)

• voor het uitbreiden van een woon-
huis, Grolweg 4 in Hall (20-02-2019)

Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning
• kappen van 66x els, 4x eik, 1x es en 

20x wilg, langs de spoorlijn in 
Brummen (Brummen P 49) (20-02-
2019)

• kappen van 9 grove dennen op de 
locatie Gravin van Burenlaan 19 in 
Eerbeek (20-02-2019) 

Sloopmelding
• verwijderen van asbesthoudend 

materiaal op de locatie Klooster-
straat 87 in Eerbeek (20-02-2019) 

• verwijderen van asbesthoudend 
materiaal op de locatie Weg over 
het Hontsveld 17 in Empe (20-02-
2019) 

• Ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen en ontwerp omge-
vingsvergunning “Zonnepark 
Elzenbos” Brummen  
(13-02-2019)

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

40 dagen geen alcohol: doet u mee?
Iets kapot in uw buurt? Meld het 24/7 via Fixi! 

Duizenden mensen hebben in januari 
meegedaan met ‘Ik Pas’ en een maand 
geen alcohol gedronken. Wilt u dat 
ook proberen? Doe dan mee aan de 
40 dagen actie van Ik Pas. Deze start 
op 6 maart.

Neem een alcoholpauze
Veel mensen drinken alcohol. Op 
feestjes, na het sporten, tijdens het 
eten, na het werk of voor het slapen 
gaan. Er zijn allerlei redenen om te 
drinken. Uit gewoonte, omdat u het 
gezellig vindt, omdat u stress heeft of u 
eenzaam voelt. Maar alcohol drinken 
heeft ook nadelen. U slaapt bijvoor-
beeld minder goed en voelt zich minder 

fit. Ook kan alcohol de werking van 
medicijnen versterken of verminderen.

Waarom meedoen?
Landelijk onderzoek laat zien dat 
meedoen aan IkPas veel voordelen 
heeft. Het scheelt niet alleen geld. U 
gaat zich ook fitter voelen en u kunt 
beter (door)slapen. Misschien verliest u 
zelfs wat gewicht! Inschrijven voor de 
40 dagen actie kan op www.ikpas.nl. 
Door uzelf in te schrijven, vergroot u de 
kans dat u het volhoudt. U kunt dan 
advies krijgen van een IkPas coach en 
nieuwsbrieven met tips ontvangen. Ook 
kunt u via de website het bekende IkPas 
polsbandje aanvragen, zodat iedereen 
kan zien dat u meedoet. 

Gaat u de uitdaging ook aan? Kijk dan 
op www.ikpas.nl voor meer informatie.   

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u 
naar de stembus. Dan zijn de verkie-
zingen voor Provinciale Staten en de 
waterschapsverkiezingen. U kunt dus 
niet één, maar twee keer stemmen. 
De organisatie van de verkiezingen in 
onze gemeente is in handen van team 
Verkiezingen. Zij zorgen er weer voor 
dat u tijdig beschikt over uw stempas 
en de kandidatenlijsten. Op onze 
website is een speciale pagina met 
meer informatie. Uw stempas wordt 
op woensdag 27 februari bezorgd, de 
huis-aan-huisbiljetten worden op 7 
maart bij u bezorgd.

Als u uw stem gaat uitbrengen bij de 
komende verkiezingen, moet u naast 
uw twee stempassen ook een identi-
teitsbewijs tonen om te mogen 
stemmen. Het identiteitsbewijs mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Zonder 
identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) 
kunt u helaas niet stemmen. Houd hier 
rekening mee! 

Naar welk stembureau?
Als inwoner van onze gemeente mag 
u in onze gemeente stemmen in ieder 
stembureau van uw keuze. We 

hebben in de gemeente Brummen 
vijftien stembureaus. Wilt u zelf 
stemmen in een andere gemeente in 
Gelderland, dan moet u tijdig een 
kiezerspas aanvragen. Dit geldt alleen 
voor de verkiezing van de leden van 
Provinciale Staten. Voor de water-
schapsverkiezing geldt dat u alleen 
kunt stemmen binnen de grenzen van 
Waterschap Vallei en Veluwe.

En misschien lukt het u niet om op 20 
maart uw stem uit te brengen. 
Bijvoorbeeld omdat u op vakantie 
bent. Dan kunt u gebruik maken van 
een volmacht om uw stem uitbrengen. 
Er zijn twee vormen van volmacht: de 
onderhandse en de schriftelijke. Meer 
hierover vindt u ook op de genoemde 
websites. 

Informatie
Heeft u nog vragen over het stem-
men? Neem dan contact op met ons 
team verkiezingen. Stuur een mail 
naar verkiezingen@brummen.nl 
of bel ons via telefoonnummer: 
0575-568 233.

Kapotte lantaarnpaal, een losse 
stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en 
tips over de openbare ruimte geeft u 
eenvoudig door aan de gemeente. Dat 
kan via de Fixi app, www.brummen.nl 
of telefonisch via 0575 - 568 233. 
Ook rondslingerend afval, vernielingen 
of takken op de weg kunt u melden. 
We proberen alle klachten zo snel 
mogelijk op te lossen. Samen zorgen 
we voor een schone en veilige 
leefomgeving.

Digitaal of telefonisch
Via de Fixi app kunt u dag en nacht een 
melding doen. Wilt u de app gebruiken? 
Download deze dan in de Appstore of 
Google Playstore. Vul eenmalig uw 
gegevens in en maak uw melding. U 
kunt ook een foto van de situatie 
toevoegen. Ook op onze website kunt u 
24/7 terecht. Via www.brummen.nl/
melding komt u automatisch bij Fixi. Op 
een kaart ziet u een overzicht van de 
meldingen die al in zijn gedaan. Op 

werkdagen kunt u natuurlijk ook bellen 
met het klantcontactcentrum: 0575 
- 568 233. Wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van uw melding? 
Geef dan uw mailadres door. We 
gebruiken uw gegevens alleen voor de 
afhandeling van uw melding.

Vertrouwelijke meldingen
U kunt via Fixi ook vertrouwelijke 
meldingen doen. Zet dan eenvoudig het 
vinkje uit bij ‘deel mijn melding op de 
openbare kaart’. Zo kan niemand uw 
melding herleiden. 

De verkiezingen zijn in aantocht

Weet u nog niet wat u gaat stemmen? Bezoek dan de website: www.stemwijzer.nl  


