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Tweede Kamerverkiezingen: elke stem telt!
De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart.
Vanwege corona kunt u ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart
stemmen. Onlangs heeft u hiervoor al uw stempas of stem(plus)pas
ontvangen.
Stemmen in Blaricum?
Een aantal van u heeft bij de
stempas een brief van de burgemeester van Blaricum ontvangen.
Dit is helaas niet goed gegaan.
Onze welgemeende excuses
hiervoor. Burgemeester Van Hedel
ziet u uiteraard graag hier in
Brummen stemmen!

Wanneer ontvang ik mijn
stem(plus)pas?
U heeft via de post uw stempas of
stem(plus)pas (voor kiezers van
70+) ontvangen. Bewaar deze
goed. U heeft uw stem(plus)pas en
uw legitimatiebewijs nodig als u
gaat stemmen.
De kiezers die per brief mogen

Waar kan ik stemmen?
Op maandag 15 maart
Wagenloods gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31, Brummen
Concordia, Engelenburgerlaan 1, Brummen




Op dinsdag 16 maart
Cultuurhuis Pater Dekker, H.A. Lorentzstraat 20, Eerbeek
Sporthal De Bhoele, Händelstraat 45, Eerbeek




Op woensdag 17 maart
Wagenloods gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31, Brummen
Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2 a, Eerbeek
Concordia, Engelenburgerlaan 1, Brummen
*Cultuurhuis Pater Dekker, H.A. Lorentzstraat 20, Eerbeek
Bronckhorsthoeve, Bronckhorsterweg 1 3, Brummen
*Sporthal De Bhoele, Händelstraat 45, Eerbeek
Tent, locatie: speelveld aan de Schaepmanstraat, Brummen
Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13, Eerbeek
Buurthuis Leuvenheim, Arnhemsestraat 117, Leuvenheim
Servicepunt Eerbeek, Stuyvenburchstraat 66, Eerbeek
Kantoorpand ‘Onder de Linden’ Buurtweg 33, Oeken
Personal Sports Brummen, Mercuriusweg 11, Brummen
Buurtcentrum Oortveld, Emperweg 41, Empe
Verenigingsgebouw De Wheme, Dorpsstraat 37, Hall















*Op deze locaties zijn twee stemlokalen ingericht

stemmen, krijgen uiterlijk 11 maart
nog een zending. Hierin zit de rest
van de bescheiden die u nodig hebt
om per brief te kunnen stemmen,
zoals een retourenveloppe en een
stembiljet. Ook treft u daarbij de
verdere uitleg hoe u uw briefstem
kan uitbrengen.
Stempas niet ontvangen? Of kwijt?
Heeft u geen stem(plus)pas
ontvangen of u bent uw stem(plus)
pas kwijtgeraakt? Vraag dan een
nieuwe aan. Dit kan tot en met
12 maart vóór 17.00 uur aan de
balie in het gemeentehuis. Vergeet
daarbij niet uw legitimatiebewijs
mee te nemen. U kunt een nieuwe
stem(plus)pas ook digitaal aanvragen via www.brummen.nl/
verkiezingen.
Kan ik stemmen in een andere
gemeente?
Kunt u niet in de gemeente
Brummen stemmen? Dan kunt u
een kiezerspas aanvragen. Met een
kiezerspas kunt u in heel Nederland
stemmen. U kunt tot en met
12 maart vóór 17.00 uur een kiezerspas aanvragen aan de balie in het
gemeentehuis. Neem voor de
aanvraag uw stem(plus)pas en uw
legitimatiebewijs mee. U kunt de
kiezerspas ook digitaal aanvragen
via www.brummen.nl/verkiezingen.
Kan iemand anders voor mij
stemmen?
Via de achterzijde van uw
stem(plus)pas kunt u iemand anders
machtigen om voor u te stemmen.

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen,
zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor
iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van
de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor
het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het
toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het
aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of
zelfs toeneemt. Een derde golf lijkt onvermijdelijk. Tegelijkertijd is nu de
fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen.
Het aantal besmette mensen neemt
minder snel af. En stijgt zelfs een
beetje. Daarom is het nog steeds
druk in ziekenhuizen. En blijft de
lockdown nodig tot en met 15
maart. De avondklok blijft nodig tot
en met 15 maart 04.30 uur.
Onderwijs voor een deel open,
buitenschoolse opvang blijft dicht
Middelbare scholen en het MBO
gaan vanaf 1 maart weer open.
Voor middelbare scholen is dat
minimaal 1 dag in de week. Voor
het MBO is dat 1 dag in de week.
Op 1 maart stopt de avondklok
voor studenten en leraren die
praktijklessen volgen. De
avondklok stopt ook voor

examenleerlingen in het volwassenonderwijs.
Leraren mogen zich nog steeds met
voorrang laten testen. Het is
belangrijk dat leraren en ouders
weinig andere mensen zien. Dan
verspreidt het virus zich minder snel.
De buitenschoolse opvang blijft
dicht.
Kappers en masseurs mogen
weer starten
Vanaf 3 maart mogen sommige
contactberoepen weer starten. Het
gaat om beroepen zoals kapper en
masseur. Ook rijinstructeurs mogen
beginnen met werken. Daardoor zijn
er vanaf 3 maart weer rijlessen en

De gemachtigde mag in totaal 3
volmachten aannemen. Via de
achterzijde van uw stempas kunt u
iemand tot en met 17 maart
machtigen.
Is de persoon die u wilt machtigen
als kiezer in een andere gemeente in
Nederland geregistreerd? Dan kunt
u deze persoon tot en met 12 maart
vóór 17.00 uur via een schriftelijke
volmacht machtigen. Hiervoor kunt
u formulieren aanvragen aan de
balie in het gemeentehuis of laten
toesturen via de e-mail (verkiezingen@brummen.nl). U kunt uw
verzoek ook digitaal indienen via
www.brummen.nl/verkiezingen.
Waar kan ik stemmen?
Op uw stem(plus)pas staat ‘bij het
stemlokaal bij u in de buurt’ een
verwijzing naar deze site. Hier leest
u de actuele lijst met stembureaus in
de gemeente Brummen. Vanwege
corona is een deel van de stembureaus voor deze verkiezingen
gewijzigd. Bij deze verkiezing
worden er geen stembureaus in
verzorgings- en verpleeghuizen en
scholen ingericht. Hiervoor zijn een
groot aantal nieuwe locaties
aangewezen. U mag uw stem
uitbrengen in elk willekeurig
stembureau in de gemeente
Brummen.
Op maandag 15 maart zijn er 2

stembureaus open in Brummen en
op dinsdag 16 maart zijn er 2 in
Eerbeek open. Deze dagen zijn
vooral bedoeld voor kiezers die
behoren tot de risicogroepen en
daardoor extra kwetsbaar zijn voor
het coronavirus.
Hieronder vindt u het actuele
overzicht van alle stembureaus en
de dagen dat ze geopend zijn. De
stembureaus zijn op alle dagen van
7.30 tot 21.00 uur geopend.
Denkt u aan uw legitimatiebewijs?
Om te kunnen stemmen, of iemand
te kunnen machtigen (via uw
stempas), dan moet u in het bezit
zijn van een legitimatiebewijs
(identiteitskaart, paspoort of
rijbewijs). Deze mag voor de
verkiezingen 5 jaar verlopen zijn,
LET OP; Bij ‘geldig tot’ moet
18 maart 2016 of een latere datum
staan, en niet geldig tot 18 maart
2015, wat in de brief van uw
stempas staat.
Bent u uw legitimatiebewijs kwijt?
Maak dan een afspraak bij de
gemeente om een nieuw document
aan te vragen.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over
de komende verkiezingen op
www.brummen.nl/verkiezingen

Vervoer naar de GGD-vaccinatielocatie
praktijkexamens mogelijk. Sekswerkers mogen nog niet starten. Er
gelden regels voor een afspraak:
• maak vooraf een reservering;
• blijf thuis als u klachten heeft;
• houd een mondkapje op;
• en houd 1,5 meter afstand
waar dat kan.
Mensen tot en met 26 jaar
mogen samen buiten sporten
Vanaf 3 maart mogen sommige
mensen weer samen buiten sporten.
Dit geldt voor mensen tot en met
26 jaar. Sporten mag alleen met het
eigen team binnen de eigen club.
Winkelen op afspraak
Vanaf 3 maart mogen winkels op
afspraak klanten ontvangen. Per
verdieping mogen maximaal
2 klanten tegelijk zijn. Klanten
moeten minimaal 10 minuten in de
winkel zijn. Om te voorkomen dat
ze elkaar te snel afwisselen. En met
elkaar in contact komen. Daarnaast
moeten zij zich 4 uur voor een
bezoek melden. Blijf thuis als u
klachten heeft.

Het vaccineren van thuiswonende 60-plussers is gestart. Zit u in deze
doelgroep? Dan heeft of krijgt u een oproep om u te laten vaccineren op
een van de GGD-vaccinatielocaties. Als u zelf geen vervoer heeft naar de
GGD-vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan iemand die u kent zoals
familieleden, buren, vrienden of kennissen. Is dit niet mogelijk? Dan zijn
er verschillende andere mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken.
Zo kunt u bijvoorbeeld met
PlusOV reizen op afroep naar de
GGD-vaccinatielocatie. Meer
informatie over reizen op afroep is
te vinden op www.plusov.nl. Voor
het reserveren van een rit belt u
met 088-758 76 54.
Wmo vervoersindicatie
Heeft u een Wmo vervoersindicatie
van de gemeente? De gemeente
heeft besloten dat inwoners met
een Wmo vervoersindicatie geen
eigen bijdrage hoeven te betalen
voor het PlusOV vervoer van en
naar de GGD-vaccinatielocaties.
Ook worden de kilometers niet van
uw kilometerbudget afgehaald.
Vrijwilligersvervoer
U kunt ook gebruik maken van
vrijwilligersvervoer via de vervoersdienst van Handsaam. U belt
daarvoor minimaal één dag van
tevoren met het Centraal Meldpunt
via 0575-565666 (op werkdagen
van maandag tot en met vrijdag

tussen 9.00 uur en 11.00 uur). Aan
dit meldpunt geeft u uw gewenste
rit en tijdstip door. Voor de
gemaakte onkosten betaalt u een
kilometervergoeding (€0,30 per
kilometer) aan de chauffeur, plus
eventuele aanvullende kosten zoals
bijvoorbeeld parkeergeld.
Openbaar vervoer
Maakt u liever gebruik van het
openbaar vervoer? Een reis met het
openbaar vervoer kunt u plannen
via www.9292.nl. U kunt voor het
plannen van de reis ook bellen met
0900-9292.
Valys
De Valys is een optie als uw rit meer
dan 25 kilometer bedraagt voor een
enkele reis. Voor het reserveren van
een rit belt u met 0900-9630 of
boekt u de reis via www.valys.nl/
een-reis-boeken. Let op: u kunt
alleen gebruik maken van dit vervoer
als u een mobiliteitsbeperking heeft
en beschikt over een Valys pas.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een woning, Arnhemsestraat
157 in Leuvenheim
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van bedrijfsgebouwen,
De Voortweg, BRUMMEN, sectie
O, nummer 43
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een uitweg,
Hammelerweg in Leuvenheim
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning,
Hammelerweg, BRUMMEN,
sectie G, nummer 6178, kavel 4
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakopbouw,
Knoevenoordstraat 50 in
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een uitrit, Lichten-

beltweg in Leuvenheim, BRUMMEN, sectie H, nummer 2983
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
uitbreiden van de school,
Meengatstraat 23 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, RECTIFICATIE - het aanbrengen van een
stalen balk ten behoeve van een
muurdoorbraak tussen de
voormalige keuken en bestaande
woonkamer, T.M.C. Asserstraat
24 in Eerbeek
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woonboerderij,
Voorstondensestraat 5 in Hall
Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen
van asbest op een schuur,
Doornbosch Hofstede 25 in
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanbrengen van
een stalen balk ten behoeve van

5 voorstellen bij online raadsforum
een muurdoorbraak tussen de
voormalige keuken en bestaande
woonkamer, T.M.C. Asserstraat
24 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbinden van
het bakhuis met de woning door
middel van een tussenlid,
Knoevenoordstraat 67 in
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, de aanleg van een
uitweg van de locatie Loenenseweg 118 naar de Loenenseweg
in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk gebruiken (voor een periode van 10
jaar) van het landhuis als
recreatiewoning voor 10 personen en het koetshuis als recreatiewoning voor 6 personen,
Rhienderensestraat 22-24 in Hall
Overige overheidsinformatie
• online forum op donderdag
4 maart 2021

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.

Onderzoek naar alternatieven Logistiek Centrum Eerbeek
Met het project Eerbeek-Loenen
2030 werken Provincie Gelderland, gemeente Brummen samen
om van Eerbeek een economisch
gezond en vitaal dorp te maken.
Voor het project Mayr-Melnhof
zijn onlangs al de alternatieven
voor een verbeterde ontsluiting
van het vrachtverkeer gepresenteerd. Inmiddels is ook het
alternatievenonderzoek voor de
locatie van het Logistiek Centrum
Eerbeek (LCE) in concept beschikbaar. Dit onderzoek is te lezen via
www.eerbeekloenen2030.nl. De
provincie gaat graag met u in
gesprek over dit onderzoek.
Tot 9 november 2020 was het
voor iedereen mogelijk om
voorstellen in te dienen voor
geschikte locaties in (de buurt
van) Eerbeek voor een nieuw
logistiek centrum. Met de
ingediende voorstellen is bepaald
welke alternatieve locaties, naast
het voormalig Burgersterrein,
realistische opties zijn voor een
logistiek centrum. Daarbij is
gekeken naar doelbereik (voldoet
het aan de eisen), haalbaarheid
(financieel en juridisch) en
effecten op milieu en omgeving

(op hoofdlijnen). Dit alternatievenonderzoek wijst uit dat naast
het voormalig Burgersterrein ook
twee locaties nabij het bedrijventerrein Kollergang verder kunnen
worden onderzocht.
Wilt u over de stukken in gesprek?
Mocht u naar aanleiding van deze
documenten vragen hebben, of u
wilt de provincie Gelderland nog
iets meegeven richting besluitvorming, dan horen zij dit graag.
Via www.eerbeekloenen2030.nl
kunt u zich aanmelden voor een
(beeld)belafspraak. Het is daarbij
ook mogelijk om met een grotere
groep, bijvoorbeeld uw buren of
mensen uit de straat het gesprek
aan te gaan.

Vervolg
Zowel de locatie van het voormalig
Burgersterrein als die bij de Kollergang worden nu verder onderzocht
met behulp van een milieueffectrapport. Wanneer de onderzoeksresultaten van dit rapport bekend zijn en
de keuze richting een voorkeurslocatie wordt voorbereid, vraagt de
provincie u weer om mee te
denken. De resultaten van de
onderzoeken zijn, naast het
participatieproces met de omgeving,
de eigendomssituatie en de
financiële haalbaarheid, een
belangrijke bouwsteen voor de
uiteindelijke keuze voor de voorkeurslocatie. Vóór vaststelling van
het provinciale inpassingsplan volgt
er nog een formele inspraakronde.

Op donderdag 4 maart vindt een gecombineerd raadsforum plaats.
Deze vergadering kan gezien worden als voorbereiding op de
besluitvormende raadsvergadering van 18 maart. In totaal staan er
ditmaal 5 inhoudelijke onderwerpen op de agenda van het forum.
Vanwege de maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, komt de gemeenteraad digitaal bijeen. Dit betekent dat ook nu
de oproep is aan inwoners om eventuele inspraakreacties vooraf
schriftelijk bij de griffie in te dienen. De griffie bespreekt dan met u
de wijze waarop u de inspraak aan de gemeenteraad gebeurt. Het
raadsforum is voor iedereen live te volgen via www.brummen.nl en
via het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom (KPN/Xs4All kanaal 1468 en Ziggo kanaal 36).
U vindt de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken op brummen.
raadsinformatie.nl. In overleg met de raadsgriffier kunt u tijdens een
forumvergadering schriftelijk of mondeling uw mening of een inspraakreactie geven. Dit kan gaan over een onderwerp op de agenda.
Maar ook over een kwestie die niet op agenda staat. Wilt u hier
gebruik van maken? Neem dan uiterlijk 2 maart 2020 contact op met
de griffie. Dit kan via het telefoonnummer (06) 40814728 of mailadres
griffie@brummen.nl. Vermeldt daarbij uw telefoonnummer, zodat de
raadsgriffier met u kan overleggen.

Zelfstandigheid voorop voor cliënten
beschermd wonen
Volgend jaar is niet langer centrumgemeente Apeldoorn verantwoordelijk
voor het thema Beschermd Wonen, maar komen de taken en verantwoordelijkheden bij alle gemeenten in de regio (Brummen, Epe, Hattem,
Heerde, Voorst en Apeldoorn) zelf te liggen. Met deze wijziging wordt de
beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis ingezet. Dit
betekent dat straks mensen zoveel als mogelijk, al dan niet met ondersteuning aan huis, zelfstandig wonen. Nu moeten mensen met een
psychische kwetsbaarheid hiervoor vaak verhuizen naar een andere
gemeente dan waar zij wonen. Dit is eigenlijk heel ongewenst, want
mensen komen het best tot hun recht in hun eigen omgeving omringd
door hun eigen sociale netwerk.
Omdat de visie op ondersteuning
verandert van Beschermd Wonen
naar Beschermd Thuis heeft de regio
gewerkt aan nieuw beleid. Dit beleid
wordt nu voorgelegd aan de
gemeenteraden van alle gemeenten
in de regio. Het beleid met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 februari
2021 tot en met 23 maart 2021 ter
inzage in het gemeentehuis en op

www.brummen.nl. Tijdens bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder
schriftelijk of mondeling zijn of haar
reactie op dit beleidsadvies kenbaar
maken. Kijk voor meer informatie
daarvoor op www.brummen.nl. Na
eventuele aanpassingen wordt dit
beleid naar verwachting voor de
zomer aan de raden voorgelegd ter
besluitvorming.

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.

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

