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Sinds vorige week donderdag bestaat 
het bestuur van Stichting Sportkom-
pas weer uit 6 leden. Naast 2 be-
stuursleden die deel uit blijven maken 
van de stichting, heeft het stichtings-
bestuur 4 nieuwe leden benoemd. 
Over deze voordracht heeft het 
college begin vorige week een positief 
oordeel uitgesproken. Het bestuur van 
Sportkompas is hiermee weer op volle 
kracht. “Wij hebben er alle vertrou-
wen in dat deze 6 bestuurders in de 
komende maanden een stevige 
bijdrage gaan leveren om van 
Stichting Sportkompas een stabiele 
organisatie te maken,” liet sportwet-
houder Margriet Wartena bij aanvang 
van de raadsvergadering weten. 

Het bestuur bestaat nu naast Marion 
van Wieringen en Pouwel Inberg ook 
uit Ingrid de Pagter, Trix van der 
Linden, Marius Werker en Ria Aartsen. 
“Deskundige personen die aan de ene 
kant binding hebben met onze 
gemeente en anderzijds ook volop 
bestuurlijke ervaring met zich mee-
brengen,” aldus wethouder Wartena. 
Met de benoeming van de nieuwe 
bestuursleden, is het aftreden van 
Wessel van Soest, Mark Donatz, 
Willem Elshof en Natale David nu 
definitief. Wethouder Wartena:  
“Het gemeentebestuur is hen dank-
baar voor hun jarenlange inspanning 
voor Rhienderoord en recent ook 
Sportkompas.” Wartena benadrukt 

ook dat met de benoeming van de 4 
nieuwe bestuursleden er nog geen 
definitief bestuur is gevormd. “Vooral 
de 4 nieuw benoemde leden gaan 
deze functie tijdelijk invullen. Eén van 
hun taken is werk te maken van het 
formeren van een definitief bestuur.” 

Notitie over toekomst
Een belangrijke taak in de komende 
periode is het opstellen van een notitie 
om te komen tot een stabiele organi-
satie bij de Stichting Sportkompas. 
Zowel financieel, bestuurlijk als 
organisatorisch. Nu er weer een 
vernieuwd bestuur is bij Stichting 
Sportkompas, kan het college deze 
taak samen met dit bestuur verder 
oppakken. Wethouder Wartena liet 
namens het college weten de hoop te 
hebben dat deze notitie eind april 
gepresenteerd kan worden. De 
gemeenteraad kan deze notitie dan 
nog betrekken bij de besluitvorming 
over bijvoorbeeld de eerste bestuurs-
rapportage over 2019 en de perspec-
tiefnota voor 2020-2023. 

Sportkompas
Vanaf 2018 is Sportkompas verant-
woordelijk voor het beheer van 3 
sportaccommodaties in onze gemeente 
(De Bhoele, Rhienderoord en gymzaal 
Kloosterstraat) en het stimuleren van 
sport, beweging en gezondheid. 

Meer weten? Bezoek dan:
stichtingsportkompas.nl. 

Een financieel gezonde gemeente, 
gladheidbestrijding, begraafplaatsen 
en overeenkomst met de accountant. 
Dat zijn de vier onderwerpen die op 
de agenda staan van het raadsforum 
van donderdag 14 maart. Omdat het 
aantal onderwerpen beperkt is, is er 
één gecombineerd forum. Tijdens dit 
forum wordt de besluitvormende 
vergadering van twee weken later 
voorbereid. Iedereen is van harte 
welkom om het forum bij te wonen en 
eventueel over een onderwerp mee te 
praten. 

De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis in Brummen en begint 
om 20.00 uur. De agenda met de 
bijhorende voorstellen vindt u op de 
pagina van de gemeenteraad op onze 
website. Ook kunt u dan een gratis 
exemplaar afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis en het Servicepunt in 
Eerbeek. Als inwoner kunt u meepra-
ten tijdens het forum. Dit kan over 

onderwerpen of voorstellen die op de 
agenda staan. Maar ook kunt u een 
onderwerp aan de orde stellen dat niet 
op de agenda van het forum staat. 
Wilt u gebruik maken van de mogelijk-
heid om mee te praten, dan vragen wij 
dit u  vooraf te melden bij de griffie 
van de gemeenteraad. Doe dat via 
mailadres griffie@brummen.nl of 
telefoonnummer 0575-568 531. 

Gemeentelijke financiën
Een belangrijk onderwerp dat de raad 
gaat bespreken is de financiële situatie 
van de gemeente. Een van de speer-
punten van het gemeentebestuur is om 
een financieel gezond huishoudboekje 
te hebben. Hiervoor is het nodig om 
keuzes te maken. Het college presen-
teert hiervoor een pakket aan mogelij-
ke maatregelen. Denk daarbij aan 
concrete bezuinigingen, voorstellen om 
beleid bij te stellen of om inkomsten te 
verhogen. Dit met de bedoeling om in 
financieel opzicht meer “vet op de 

botten” te krijgen. Over de concrete 
bezuinigingen neemt de raad met de 
Perspectiefnota in juni pas een besluit. 
Nu wil de raad vast meepraten over en 
inzicht krijgen in de mogelijkheden. 

Drie raadsvoorstellen
Op de agenda staan drie raadsvoor-
stellen, waaronder het voorstel voor 
een actueel gladheidsbeleidsplan. Dit 
nieuwe plan gaat uit van het vertrouw-
de uitgangspunt om bij gladheid vooral 
de hoofdwegen te strooien, evenals 
belangrijke fiets- en schoolroutes, 
routes voor bussen en nooddiensten en 
wegen naar zorginstellingen en 
huisartsen. Voor voetpaden bij 
seniorencomplexen stelt de gemeente 
zoutbakken beschikbaar. De raad buigt 
zich tijdens het forum ook over een 
nieuwe beheerverordening voor de 
gemeentelijke begraafplaatsen. 
Eveneens bespreekt de raad het 
voorstel om de overeenkomst met de 
accountant voor een jaar te verlengen. 

Gelderland maakt één front in de 
discussie over luchtvaart. Provincie en 
alle Gelderse gemeenten, RECRON, 
GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe 
hebben gezamenlijk gereageerd op de 
plannen van de minister met Lelystad 
Airport (het luchthavenbesluit). Een 
paar weken terug presenteerden ze een 

gezamenlijke kijk op de toekomst van 
de luchtvaart. Wat Lelystad Airport 
betreft blijft de Gelderse lijn duidelijk: 
een onverkort ‘nee’ tegen laagvliegen 
en een goede monitoring en handha-
ving van de gevolgen van de luchtvaart 
op het woon- en leefklimaat. Want dat 
laatste staat voor Gelderland centraal.

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) 
is een officieel adviesorgaan van de 
gemeente Brummen. De MAR adviseert 
over het beleid in het sociale domein. Zij 
doet dit gevraagd en ongevraagd. Het 
gaat om beleidsadviezen over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de 
Participatiewet en Jeugdzorg. De MAR 

bestaat uit 9 leden. Het college benoemt 
deze op voordracht van de MAR zelf. 
Vorige week zijn drie nieuwe leden 
benoemd: mevrouw Breuer uit Brum-
men, de heer Van Gessel uit Leuvenheim 
en de heer Van Beusekom uit Brummen. 
Meer weten over het werk van de MAR? 
Kijk op www.margemeentebrummen.nl. 

Nieuwe samenstelling bestuur Stichting Sportkompas Fietsen maximaal 4 weken stallen bij station
Regelmatig zijn de fietsenstallingen bij de stations Brummen en Empe-Voorst 
helemaal vol. Dit komt vooral door fietsen die er wekenlang zonder onderbreking 
staan. Er is dan geen plek meer voor de (brom)fietsen van dagelijkse reizigers. 
Daarom is het voortaan verboden om bij deze stations je fiets of bromfiets langer 
dan vier weken in de stalling te laten staan. Dat hebben burgemeester en wethou-
der vorige week besloten. Minimaal eens per jaar kijkt de gemeente of een 
‘schoonmaakactie’ nodig is. Elke (brom)fiets krijgt dan een sticker of bandje met de 
datum en een waarschuwing dat hij wordt weggehaald als hij er over vier weken 
nog staat. Je kunt een verwijderde fiets tegen vergoeding ophalen.

Test uw politieke 
voorkeur op

stemwijzer.nl

Gemeenteraad besloot… 

Raadsforum op donderdag 14 maart 

Eén front in luchtvaartdiscussie Nieuwe leden Maatschappelijke Adviesraad

Actualiseren van de woonvisie, financië-
le kaders om een financieel gezonde 
gemeente te worden en geld beschik-
baar stellen voor het laten uitvoeren van 
een haalbaarheidsonderzoek naar een 
multifunctioneel centrum in Eerbeek. 
Een greep uit de besluiten die de 
gemeenteraad vorige week donderdag 
nam tijdens de besluitvormende 
vergadering in deze februarimaand. 

Tijdens de ruim twee uur durende 
vergadering werd het langst gesproken 
over het voorstel voor financiële 
uitgangspunten voor het gemeentelijk 
huishoudboekje. De gemeente staat er 
wat betreft de financiën niet goed voor. 
“De gemeente heeft wel duidelijke 
ambities, maar helaas geen vet op de 
botten”, omschreef wethouder Financi-
en Steinweg de situatie duidelijk. Reden 
om dit voorjaar keuzes te maken om 
weer een financieel gezonde gemeente 
te worden. Voordat zo’n periode van 
herbezinning van start gaat, is het 
belangrijk te weten welke financiële 
kaders en uitgangspunten de gemeente-
raad belangrijk vindt. Hoeveel vet moet 
er op de botten komen? De raad stemde 
unaniem in met de door het college 
voorgestelde kaders. Wel werd het 
voorstel op twee punten aangescherpt 
en werden er twee moties aangenomen. 

Mede op basis van deze uitgangspunten 
komt het college binnenkort met een 
eerste inventarisatie van mogelijke 
voorstellen. Dit kan gaan om bezuinigin-
gen, het bijstellen van beleid of het 
verhogen van de inkomsten. 

Woonvisie herijken
Alle fracties in de raad zijn voorstander 
om de woonvisie actueel te maken. De 
starnotitie die aangeeft op welke wijze 
dit wordt opgepakt, kreeg steun van de 
raad. De raad stelde ook een bedrag van 
maximaal 15.000 euro beschikbaar voor 
het laten uitvoeren van een haalbaar-
heidsonderzoek naar een MFC in 
Eerbeek. De raad besloot dit bedrag te 
betalen uit de bestemmingsreserve voor 
het programma Ruimte voor Eerbeek. 
De raadsleden zijn ook enthousiast over 
de pilot waarbij de stichting Visit 
Brummen Eerbeek het lokaal gastheer-
schap verzorgd. De raad kiest nu voor 
een vaste samenwerkingsvorm en stelt 
daar een instandhoudingssubsidie voor 
beschikbaar. Tot slot besloot de raad ook 
in te stemmen met een zienswijze op de 
bestuursagenda 2019-2023 van de 
GGD Noord- en Oost Gelderland. 

De besluitenlijst en ook een uitgebreider 
verslag van de vergadering is te vinden 
op onze website.

Het vernieuwde bestuur van Sportkompas.

Auto’s op aardgas of elektriciteit, e-laadpunten en het onderzoeken van duurzame 
transportmogelijkheden. Het zijn enkele punten uit de Verklaring Schone Mobiliteit, 
die wethouder Peter-Paul Steinweg en Oscar Roelofs van de Cleantech Regio vorige 
week ondertekenden. Ook neemt de gemeente het woon-werkverkeer onder de loep. 
Hiermee onderstrepen we de ambitie om werk te maken van slimmer en schoner 
reizen. Dat doen we in een netwerk met partijen zoals Engie, Tauw, Politie Eenheid 
Oost-Nederland en de gemeente Heerde. En onder de vlag van de Cleantech Regio. 

Netwerk voor schone en bereikbare regio
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CycloMedia maakt foto’s
In maart en april kunt u op de wegen in en om Brummen auto’s zien rijden met 

een camera op het dak. Ze zijn van CycloMedia, een bedrijf dat 360 graden 

foto’s maakt om de omgeving in beeld te brengen. Ze doen dit voor bedrijven 

en overheden. Wij gebruiken deze foto’s bijvoorbeeld voor inspectie en beheer 

van de openbare ruimte en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De auto’s 

van CycloMedia rijden op de openbare weg. De foto’s komen niet op internet 

en worden ook niet op een andere manier openbaar gemaakt. CycloMedia 

heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten? Kijk op www.cyclomedia.com.

Vaccinatie Meningokokkenziekte
Zo’n 37.000 tieners tussen de 14 en 18 jaar in Noord- en Oost-Gelderland 

krijgen een uitnodiging om een vaccinatie te halen tegen Meningokokken 

ACWY. Tieners uit onze gemeente, geboren in 2001, 2002 of de eerste 

maanden van 2004 kunnen op dinsdag 5 maart de prik onder andere halen in 

Sporthal Rhienderoord in Brummen. Tieners uit 2003 en 2005 krijgen nog een 

oproep. Op ggdnog.nl/meningokokken staat meer informatie en data en 

locatie van de vaccinatiedagen.

Bijeenkomst wijkraden ‘Eerbeek‘ 
Op 7 maart organiseren Dorpsraad Eerbeek-Hall en Wijkraad Eerbeek-Zuid een 

speciale bijeenkomst over het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek. De 

bijeenkomst maakt onderdeel uit van de ambitie van het gemeenbestuur om dit 

jaar concrete plannen te maken voor zowel deze beek als het dorpscentrum. Om 

inwoners uit Eerbeek goed te informeren en hun invloed aan te laten wenden, 

organiseren de beide wijkraden een extra ‘ophaalsessie’ voor hun achterban. 

Deze vindt plaat in De Korenmolen in Eerbeek. De bijeenkomst duurt van 20.00 

tot circa 22.30 uur. De zaal gaat om 19.45 uur open.

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

Beschikkingen
• Melding Activiteitenbesluit milieube-

heer, voor het veranderen van een 
materialen en grondopslag, Arnhem-
sestraat 53 Leuvenheim (27-02-
2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het realiseren van een 
foliebassin, Lendeweg ongenummerd 
te Hall (27-02-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het herbouwen van een 
stal en het houden van 14 stuks 
vrouwelijk jongvee extra, Oude 
Zutphenseweg 4 en 6 te Hall 
(27-02-2019)

• Melding Besluit mobiel breken bouw 
- en sloopafval, voor de Eerbeekse-
weg 3 te Brummen (27-02-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het het 
plaatsen van een schutting, De Dèle 
34 in Brummen (27-02-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een carport, Doornbosch 
Hofstede 85 in Eerbeek (27-02-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 3x berk (1 dunning) 4x 

tsuga (dunning) en 1x larix (dunning), 
Juliana van Stolberglaan 27 in 
Eerbeek (27-02-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een extra uitrit, 
Kerkpad 15 en 17 in Eerbeek  
(27-02-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 3 eiken op de locatie 
Loenenseweg 116 in Eerbeek  
(27-02-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een carport, Oude 
Eerbeekseweg 21 in Brummen 
(27-02-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor een termijn van acht 
jaar voor het plaatsen van een 
schaftunit, Coldenhovenseweg 85a in 
Eerbeek (27-02-2019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
een asbesthoudende buismateriaal uit 
een woning, Enkweg 24 in Eerbeek 
(27-02-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Gruttostraat 43 in Brummen 

(27-02-2019)
• Sloopmelding, voor uitvoeren van 

sloopwerkzaamheden ten behoeve 
van onderhoudswerkzaamheden, 
Karekietstraat 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 
16, 20, 22, 24 en 26, De Savornin 
Lohmanstraat 14, 16, 18, 20 en 22 en 
de Piersonstraat 20, 22, 24 en 26 te 
Brummen (27-02-2019)

• Sloopmelding, voor het slopen en 
asbesthoudende materialen verwijde-
ren op de locatie Voorsterweg 81 in 
Brummen (27-02-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het vergroten van de 
woning en plaatsen van een dakka-
pel, Weg door de Plas 14 in Brummen 
(27-02-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Weverweg 2 
in Eerbeek (27-02-2019)

Verordeningen
• Overgangsregeling peuterspeelgroep 

(27-02-2019)

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerde Forumvergadering 14 

maart 2019 (28-02-2019) 

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

Campagne voor Beter lezen en schrijven

11 en 12 maart: bijeenkomsten WaardeVOL Brummen

Bestrijden eikenprocessierups

Veel mensen hebben moeite 
met lezen en schrijven. In 
Nederland 1 op de 10 volwas-
senen met Nederlands als 
moedertaal. Dat zijn ruim 
200.000 Gelderlanders. De 
provincie Gelderland werkt er 
samen met onder andere 
gemeenten en bibliotheken 
aan om deze Gelderlanders te 
leren lezen en schrijven. Dit 
doen we met de campagne 
Gelderland Geletterd. Zo 
willen we mensen stimuleren 
om gebruik te maken van 
bijvoorbeeld cursussen en 
taalprojecten.

Taalhuis
Er zijn veel mogelijkheden voor 
volwassenen om beter te leren 
lezen en schrijven. In onze 
gemeente gebeurt dit onder de 
naam Taalhuis: een samenwerking van 
de bibliotheek Brummen|Voorst met 
onder andere welzijnsorganisaties en 
de gemeenten Brummen en Voorst. 
Elke week is er een taalgroep in de 
bibliotheek voor mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven. Op 
maandag is dit van 10.00 tot 11.00 in 
de bibliotheek Brummen, op dinsdag 

op hetzelfde tijdstip in Eerbeek. 
Daarnaast houdt taaldocent Caroline 
Sparenburg elke week een taalspreek-
uur in de bibliotheek. Hier kun je 
terecht met vragen over taal. Elke 
woensdag van 10.30 tot 12.00 uur 
kun je binnenlopen bij Caroline, in de 
oneven weken in Brummen, in de even 
weken in Eerbeek. 

Het leefgebied Voorstonden-Hall-Broek 
is bijzonder voor mensen, dieren en 
planten. Onder de noemer WaardeVOL 
Brummen zoekt de gemeente Brummen 
naar oplossingen voor de gevolgen van 
klimaatverandering en verbetering van 
leefomgeving en natuur. Dit doen we 
samen met de provincie Gelderland, 
waterschap Vallei en Veluwe én 
inwoners en bedrijven. Eind november 
waren er bijeenkomsten voor bewoners. 
Deze krijgen een vervolg op maandag 
11 en dinsdag 12 maart a.s. in De 
Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51 in 
Brummen. De bijeenkomsten beginnen 

om 19.30 uur. U kunt zelf kiezen welke 
avond voor u het beste uitkomt. 

Samenwerken aan klimaat
Tijdens de vorige bijeenkomsten 
benoemden bewoners de gewenste en 
ongewenste gevolgen van klimaatver-
andering. Daarnaast hadden ze 
verschillende vragen, wensbeelden en 
ideeën over de inrichting van het 
gebied. Belangrijke uitkomst: bewoners 
en organisaties willen graag iets doen 
aan droogte, wateroverlast en de 
afname van biodiversiteit. Klimaat is 
daarmee een verbindend thema tussen 

natuur, landschap, landbouw, wonen en 
ondernemen. Op 11 en 12 maart 
vertalen we dit naar een toekomstbeeld. 
Dat doen we door informatie met u te 
delen en samen gewenste oplossings-
richtingen te benoemen voor een 
klimaatbestendige omgeving. 
 
Aanmelden
Per avond kunnen maximaal 60 mensen 
meedoen. Aanmelden is daarom vereist. 
Dit kan tot 9 maart via het formulier op 
www.vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen. 
Op deze website vindt u ook meer 
informatie over WaardeVOL Brummen.

Vorig jaar heeft de gemeente een proef 
uitgevoerd met mezenkastjes. Dit om 
te kijken of de natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups (de mees) een 
bijdrage kan leveren aan het tegengaan 
van overlast door de rups. Dit jaar krijgt 
deze werkwijze geen vervolg.  
Ondanks de proef was het in 2018 
toch noodzakelijk om ruim 600 
rupsennesten in deze lanen door een 
bedrijf weg te laten zuigen. In totaal 
zijn in de hele gemeente bijna 6.000 
duizend rupsennesten verwijderd. 
Omdat B&W de volksgezondheid 

belangrijk vinden, 
kiest het college 
ervoor om bij 
overlastsituaties door 
de rups op belangrij-
ke openbare plekken, 
deze adequaat te 
bestreden. De rupsen 
worden dus door een 
vakkundig bedrijf ver-
wijderd. Er worden 
géén chemische 
bestrijdingsmiddelen 
gebruikt.

WAT ER IN JE BLAUWE ENVELOP  
STAAT, WIL JE TOCH NIET  
AAN DE BUREN VRAGEN?

BETER LEZEN EN SCHRIJVEN?
DAARHEBJERECHTOP.NL  |  0800 - 023 4444


