
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, het kappen van een 
Amerikaanse eik, Hallsedijk 46 Empe 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het verbouwen van 
een schuur, Boerenstraat 20 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het verbouwen van de 
woning, Den Texweg 2 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een zonnesysteem op land, 
Vosstraat 26 in Hall 

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, het brandvei-
lig gebruiken van de accommodatie, 
Soerense Zand Noord 4 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een dakkapel, Het Stroomdal 14 
in Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een hout/beton schutting, Blake 

20 in Brummen 
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van 7 grove dennen, Prinses Marian-
nelaan 4 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een tijdelijk kunstwerk 2e editie 
IJsselbiënnale Brummen I 135, 
coördinaten: 52.08109, 6.16803 in 
de bocht in het weiland 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een overkapping op het terras 
van de 1e verdieping, Radeland 16 in 
Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het uitbreiden van de 
werktuigberging en plaatsen mestvaalt, 
Oude Zutphenseweg 6 in Hall 

• Buiten behandeling gestelde aan-
vraag reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verplaatsen van een 
uitrit, Zutphensestraat 188 in 
Brummen 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het omzetten van een 
varkenshouderij naar een rundvee-
houderij, Loenenseweg 142 en 144 te 
Eerbeek 

Beschikkingen / afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning voor het kappen van een 
beuk op de locatie Hall E 6960 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van 2 woningen 
type Hofwachters in het plan Lombok 
Zuid, kavel 08A en 20 in Eerbeek 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning voor het kappen van een 
beuk op de locatie Hall E 4945 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen 8 woningen 
type Groenzicht (kavel 77-84) in het 
plan Lombok Zuid in Eerbeek 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen 6 woningen 
type Veldblick in het plan Lombok 
Zuid in Eerbeek, kavel 08B en 9, 12 
en 13, 18 en 19 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen 6 woningen 
type Veldblick in het plan Lombok 
Zuid in Eerbeek, kavel 10 en 11, 14 
en 15, 16 en 17 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het aanleggen van een 
paardenbak en het plaatsen van twee 
lichtmasten, Prof. Weberlaan 4 in 
Eerbeek

• Verleende Vergunning ingebruikname 
openbare grond voor bouwplaatsin-
richting, Trepkesweide in Empe. 

• Verleende Vergunning ingebruikname 

openbare grond voor bouwplaatsin-
richting, De Hilde en De Wimme in 
Brummen 

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Fietspad, Hallsepad Brummen” 

Beleidsregels 
• Regeling beheer en toezicht Basisre-

gistratie personen 
• Beveiligingsrichtlijn Basisregistratie 

Personen 

Overige overheidsinformatie  
• Gecombineerde forumvergadering 

5 maart 2020
• Besluitvormende raadsvergadering 

5 maart 2020  

Tip of aanbeveling over veiligheid?
Unaniem heeft de gemeenteraad vorige 
week donderdag het Integraal Veilig-
heidsplan 2020-2024 vastgesteld. Dit 
plan bevat de belangrijkste thema’s voor 
de komende jaren en is in nauw overleg 
tussen politie, Openbaar Ministerie en 
de burgemeesters van Lochem, Voorst, 
Zutphen en Brummen vastgesteld. Ieder 
jaar wordt dit plan uitgewerkt in een 
concreet jaarplan. Voordat het college 
deze vast stelt, wil het van inwoners 

nog weten welke aandachtspunten zij 
onder de aandacht willen brengen. Deze 
kunnen nog tot en met vrijdag 6 maart 
doorgegeven worden via mailadres 
a.wasseveld@brummen.nl Of bel 
0575-568233. Daarna wordt het plan 
afgerond en voorgelegd ter besluitvor-
ming aan het college van B&W.

Het is belangrijk dat inwoners inbreng 
hebben op het veiligheidsbeleid dat in 

een buurt, gemeente of regio wordt 
toegepast. Tijdens de behandeling van 
het Integraal Veiligheidsplan deed 
burgemeester Van Hedel de toezegging 
dat inwoners, organisaties en bedrijven 
bij een volgende editie van het veilig-
heidsplan actiever bij het maken ervan 
worden betrokken. Dit geldt ook voor 
het uitvoeringsplan 2021. Het uitvoe-
ringsplan voor dit jaar is in grote lijnen 
al gereed. Toch roept Van Hedel 
inwoners, bedrijven en andere betrok-
kenen op om eventuele belangrijke 
aandachtspunten aan te dragen. 

Speerpunten
Samen met de buurgemeenten, politie 
en OM geeft Brummen met het 
vastgestelde veiligheidsbeleid sturing 
aan de inzet van politieagenten en 
andere professionals die actief zijn voor 
veiligheid en openbare orde. Naast de 
meer vaste en reguliere werkzaamhe-
den zijn er de komende 4 jaar 3 centrale 
thema’s waar extra aandacht en inzet 
naar uit gaat: werken aan veilige wijken 
en buurten, de aanpak van ondermij-
ning en het bestrijden van digitale 
misdrijven (cybercrime). Naast deze 
3 concrete speerpunten wordt ook werk 
gemaakt van het versterken van 
onderlinge samenwerking en blijven de 
veiligheidspartners onverkort grote 
aandacht besteden aan woning-
inbraken, geweldsmisdrijven en andere 
criminaliteit die grote impact hebben. 
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Op 5 maart: forum en raad 
Volgende week donderdagavond 
5 maart vindt er één gecombineerd 
raadsforum plaats. Dit omdat het aantal 
onderwerpen beperkt is. Aansluitend op 
dit forum begint vervolgens de be-sluit-
vormende raadsvergadering. Omdat de 
besluitvormende raadsvergadering 
ditmaal direct na het forum plaats vindt, 
komt de geplande vergadering van 19 
maart hiermee te vervallen.

Op de agenda van het forum staat 
naast de vaste agendapunten slechts 
één concreet voorstel. Het is een 
informatienota waarin B&W de 
gemeenteraad op de hoogte stelt over 
het uitgevoerde haal-baarheidsonder-
zoek naar een multifunctioneel centrum 

(MFC) in Eerbeek. Op de agenda van 
de aansluitende besluitvormende 
raadsvergadering staan twee inhoudelij-
ke onderwerpen. Deze hebben te 
maken met de procedure voor de 
eventuele herbenoeming van burge-
meester Van Hedel. Op 27 maart 2021 
loopt de ambtstermijn van zes jaar van 
Van Hedel af. De gemeenteraad spreekt 
nu de spelregels af die gelden voor de 
voorbereiding voor een eventuele 
herbenoeming. 

De agenda en bijhorende stukken van 
zowel de forumvergadering als de 
besluitvormende raadsver-gadering zijn 
te vinden op de speciale raadspagina 
www.brummen.nl/gemeenteraad.

Raad besloot ook… 
Niet alleen stelde de gemeenteraad vorige week donderdag het Integraal 
Veiligheidsplan vast, ook was er unanieme steun voor de uitgangspunten die de 
regionale gezondheidsorganisatie GGD hanteert voor het opstellen van de 
begroting voor volgend jaar. Via een amendement van D66 en Democratisch 
Brummen werd de zienswijze die de raad indient bij de GGD uitgebreid met 2 
onderwerpen. Zo vraagt de raad extra aandacht van de GGD voor preventieve 
activiteiten gericht op het middelengebruik onder jongeren en is de indexering 
van de GGD-begroting geen automatisme. 

Het derde en laatste inhoudelijke onderwerp waarover een besluit werd 
genomen ging over ‘tijdelijke natuur’. Het was de GroenLinks-fractie die dit 
onderwerp via een zogenoemde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ op de 
agenda had laten plaatsen. De motie vraagt het college zich sterk te maken voor 
‘tijdelijke natuur’: het inzetten van braakliggende terreinen voor tijdelijke natuur. 
De motie kreeg unanieme steun uit de raad.

De vergadering begon overigens met de herbenoeming van de heer Otto 
Koedijk als raadslid. Hij vervangt ook de komende 16 weken mevrouw Rosanne 
van Herksen die vanwege persoonlijke omstandigheden gebruik maakt van de 
verlofmogelijkheid. De besluitenlijst is te vinden op de pagina van de gemeente-
raad. Daar is ook het audioverslag van de vergadering te horen.

Van Ooijen op De Buitenplaats
Een inwonersinitiatief om een lokaal pact te sluiten in de strijd tegen financieel 
misbruik onder ouderen. Dat heeft indruk gemaakt op wethouder Eef van 
Ooijen. Hij beschrijft dit in zijn eerste bijdrage op De Buitenplaats. ‘De 
Buitenplaats’ is een plek waar een lid van het college een specifiek onderwerp 
of actualiteit belicht. Een soort van column of weblog dus. Lezers hebben op 
De Buitenplaats ook de mogelijkheid om reacties onder de berichten te 
plaatsen. Lees de bijdrage van Van Ooijen op onze website.

Respectvolle herdenking V1-inslag Eerbeek
Zondag vond in het centrum van Eerbeek de herdenking van de V1-ramp 
plaats. Precies 75 jaar gelden stortte hier een V1-bom neer, met desastreuze 
gevolgen. Burgemeester Alex van Hedel was namens het gemeentebestuur bij 
deze bijzondere herdenking aanwezig. Een kort verlag van de bijeenkomst is 
te lezen op onze website. Daar is ook een speciale pagina te vinden met veel 
informatie over de komende activiteiten in onze gemeente vanwege de viering 
van 75 jaar vrijheid. Kijk hiervoor op www.brummen.nl/75jaarvrijheid.

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

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.

Bekendmakingen op overheid.nl


