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Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen?

Raad neemt besluiten op 18 maart
Donderdagavond 18 maart vindt er weer een besluitvormende
raadsvergadering plaats. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege
de coronamaatregelen digitaal plaats. Via onze website en het
televisiekanaal van RTV Veluwezoom is de vergadering voor iedereen
vanaf 20.00 uur te volgen.

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing
ook per brief stemmen. Alle documenten die u daarvoor nodig hebt,
ontvangt u thuis. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.
• Zet uw handtekening op de
stempluspas.

Wat ontvangt u thuis?
Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft
u uw stempluspas ontvangen.
Let op: heeft u uw stempluspas niet
ontvangen of bent u deze kwijt?
Vraag dan voor vrijdag 12 maart
17.00 uur een vervangende
stempluspas bij ons aan.

Stap 3 - Stop in de retourenvelop:
• De dichtgeplakte envelop met uw
briefstembiljet.
• De stempluspas.
• Plak de retourenvelop dicht. Een
postzegel is niet nodig.

Tussen vrijdag 26 februari en
donderdag 11 maart ontvangt u de
documenten waarmee u per brief
kunt stemmen:
• het briefstembiljet;
• een envelop met de tekst
‘briefstembiljet’;
• de retourenvelop;
• een stapsgewijze uitleg.
Let op: heeft u op donderdag
11 maart nog niet alle documenten
ontvangen? Neem dan contact met
ons op.
Wat moet u doen?
Stap 1 - Maak op het briefstembiljet
uw keuze.
• Dit mag met elke kleur.
• Doe alléén het briefstembiljet in
de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
• Plak de envelop dicht.

Stap 2 - Pak nu uw stempluspas
erbij, die u eerder ontving.

Stap 4 - Zorg dat uw briefstem
voor woensdag 17 maart
21.00 uur aankomt:
• Doe uw briefstem vóór vrijdag 12
maart 17.00 uur op de post.
• Óf lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op
werkdagen open van woensdag
10 maart tot en met dinsdag 16
maart van 09.00 tot 17.00 uur en
op woensdag 17 maart van
07.30 tot 21.00 uur. Er is een
afgiftepunt in het gemeentehuis
in Brummen en in de bibliotheek
in Eerbeek.
Voorkom fouten!
Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen juist uitvoert. Dan wordt
uw stem meegeteld. Dus:
• Vergeet uw stempluspas niet.
• Vergeet uw briefstembiljet niet.
• Doe uw stempluspas niet in de
briefstembiljetenvelop.

U kunt de vergaderstukken raadplegen via www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van
de agenda met de bijbehorende stukken klaar bij de receptie in het
gemeentehuis.

• Gebruik de voorgeadresseerde
retourenvelop om de briefstem
op te sturen.
Tip
• Bent u slecht ter been? Maak het
uzelf gemakkelijk, ook andere
mensen kunnen uw briefstem
voor u op de post doen.
Betrouwbaarheid briefstemmen
Stemmen per brief is veilig en
betrouwbaar. Meerdere maatregelen zorgen daar voor. Zo ontvangt u
uw briefstempakket apart van de
andere documenten die u nodig
heeft om te stemmen. Zo kunnen
anderen niet zomaar uw stempapieren onderscheppen. Ook slaan we
briefstemmen veilig op.
Heeft u nog vragen?
• U kunt bellen met 0800-1351
(dagelijks bereikbaar van 08.00
tot 20.00 uur).
• Kijk ook op www.elkestemtelt.nl.
Daar vindt u meer informatie en
een instructiefilmpje.
• Neem contact op met de gemeente
• Duidelijke uitleg vindt u ook op
www.hoewerktstemmen.nl.

Afstudeeronderzoek naar herinrichting
Zutphensestraat
Dit voorjaar start een groep studenten van de HAS Hogeschool uit Den
Bosch met een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om de
inrichting van de Zutphensestraat in de kern Brummen aan te passen. In
de Zutphensestraat wordt 30 km de nieuwe maximum rijsnelheid. De
gemeente heeft aan de HAS Hogeschool gevraagd om het wegvak in
beeld te brengen, in gesprek te gaan met aanwonenden om ideeën op te
halen en uiteindelijk een ontwerp te presenteren.
De studenten starten met het
opstellen van een plan van aanpak
en pas daarna volgen ook de
concrete stappen (en contactmomenten). Het eindresultaat van dit
afstudeeronderzoek kan een
belangrijke basis zijn voor besluiten
die nog genomen moeten worden
over de investeringen en het
beschikbaar stellen van budgetten.
Dit afstudeeronderzoek loopt daar
dus op vooruit.

30 km wordt de norm
De Zutphensestraat in de kern
Brummen maakt onderdeel uit van
het besluit dat het college van B&W
eind 2020 heeft genomen om 30
km in te stellen als rijsnelheid in de
gehele bebouwde kom van
Brummen en een gedeelte van de
Arnhemsestraat in Leuvenheim. Dat
ontwerpverkeersbesluit is eind 2020
bekendgemaakt en naar verwachting volgt op korte termijn het
definitieve verkeersbesluit.

Nieuwe bijeenkomsten WaardeVOL
Brummen

Op 17 maart is de
Tweede Kamerverkiezing
Ook in deze coronatijd zorgen
we ervoor dat iedereen kan
stemmen. Want elke stem telt.

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra
mogelijkheden om je stem uit te brengen:
• Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten
een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en
dinsdag 16 maart.
• Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De
briefstem kan per post worden verstuurd of worden
afgegeven bij een gemeentelijk afgiftepunt. Kijk op de
website van de gemeente waar de afgiftepunten zijn.
70+ en vragen over briefstemmen? Bel 0800-1351.

Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvang je je stempas thuis.
Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kun je op
woensdag 17 maart je stem uitbrengen in een stemlokaal.
In het stemlokaal gelden coronamaatregelen.

• Kun je niet zelf komen stemmen in het stemlokaal,
bijvoorbeeld doordat je coronaklachten hebt? Dan
kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen.
Kijk op de achterkant van je stempas hoe je dit doet.

Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze ontvang je bij

Stempas kwijt of niet ontvangen?

je stempas.

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij je gemeente.
Dat kun je schriftelijk of mondeling doen voor vrijdag

Kijk op waarismijnstemlokaal.nl waar je kunt stemmen.

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl
of op de website van je gemeente.

12 maart 17:00 uur.

Het project WaardeVOL
Brummen is klaar voor de
volgende stap. Samen met inwoners en agrariërs voorstellen
worden voorstellen gemaakt,
zodat het gebied toekomstbestendig kan worden ingericht.
Deze voorstellen komen tot stand
via vijf zogenaamde deelgebiedbijeenkomsten en gebiedsateliers.
Ieder deelgebied heeft zijn eigen
bijeenkomst. Het programma is op
hoofdlijnen steeds hetzelfde. De
bijeenkomsten worden digitaal
gehouden. De aanvang is telkens
om 20.00 uur, het einde om 21.00
uur. Na aanmelding via www.
waardevolbrummen.nl, ontvangt
u tijdig bericht. Vragen hierover
kunnen gesteld worden via
waardevolbrummen@vallei-veluwe.
nl of via 055 – 5 272 600.
Data
De data waarop de vijf deelgebieden besproken worden zijn:
• 9 maart: Tussen Vosstraat en
Rhienderensestraat
• 16 maart: Oekense Beek
• 23 maart: Rhienderense Beek
– omleiding
• 30 maart: Haarsloot
• 8 april: Rhienderense Beek
– herinrichting
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een dakopbouw,
Coldenhovenseweg 23, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van gas- en waterleidingen, omgeving Cortenoeverseweg 69, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
knotten van een wilg, Eerbeekseweg 1, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
restaureren van de buitengevels
van de jachtopzienerswoning,
Hammelerweg 2, Leuvenheim
• Gemeente Brummen - Ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het verplaatsen van de
oprit naar de voorkant van het
perceel, Ringlaan 56, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een vrijstaande
schuur, Maria Stuartlaan 17,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 2 douglassparren,

Juliana van Stolberglaan 30,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een tuinhuis,
Zegerijstraat 16, Brummen
Beschikkingen | afhandeling
• Geweigerde reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 1 eik,
Charlotte van Bourbonlaan 29,
Eerbeek
• Ingediende en beëindigde
behandeling reguliere aanvraag, in
verband met vergunningvrij, het
kappen van een esdoorn,
Illinckstraat 11, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van 4
woningen type Buytenhof,
Lombok-Zuid kavel 109 t/m 112,
kad. HALL, sectie C, nummer
3873
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
schuilstal, Pongeweg kad.
BRUMMEN, sectie M, nummer
347
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
bijgebouw, Metelerkampweg 45,
Leuvenheim

De helden in het afval en het groen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
carport, Papiermolen 56, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2
eiken, Soerense Zand Noord 4,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
eik, Soerense Zand Noord 16,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 16
huurwoningen, Valkstraat-Lindenhof in Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verharden van het
terrein, Veldkantweg 10, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen een
woning, Voorstondensestraat 5,
Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het constructief
wijzigen van de woning, Zonnedauw 9, Eerbeek

Van 1 tot en met 7 maart is het de landelijke week van de Helden in het
Afval en het Groen. Geeft u ons deze week ook een duimpje omhoog?
Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis uitten bewoners vaak
waardering voor het inzamelwerk van de mensen in de sector.
Er werd gezwaaid en kaartjes en tekeningen sierden de containers. Het
was hartverwarmend. Om het signaal niet eenmalig te laten zijn
organiseerden de brancheorganisaties deze landelijke week. Daar doen
wij graag aan mee!
Trots op alle medewerkers van onze buitendienst en Circulus-Berkel!
Ook iedereen die werkt aan een schone en mooie leefomgeving,
verdient deze week een dikke pluim. Net als alle planners, monteurs,
klantenservicemedewerkers en alle andere mensen die dit prachtige en
belangrijke werk mogelijk maken! We zijn trots op deze mensen!
Oproep: geef ze een duimpje omhoog!
Komt u onze collega’s tegen op straat, in het groen of op het Recycleplein? Geef ze deze week een duimpje omhoog of zwaai even, dat
waarderen we!

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpwijzigingsplan “Kom
Brummen, de Pothof – Oude
Eerbeekseweg” 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.

Wie is uw Brummense Bikkel van 2021?
In 2021 willen we graag voor het 10e jaar
het jeugdlintje de Brummense Bikkel uitreiken aan kinderen die iets bijzonders
hebben gedaan voor een medemens of de
maatschappij. Ruim 30 Bikkels uit Brummen, Eerbeek en Leuvenheim hebben in
voorgaande jaren lintjes mogen ontvangen.
Voor dit jaar roept de jury uw hulp online in
om genomineerden te kunnen ontvangen.
Kent u zelf een potentiele bikkel? Dan kunt
u hem/ haar uiteraard zelf nomineren. Kijk
op www.welzijnbrummen.org/brummense-bikkel en vul het formulier in.
Aanmelden kan tot en met 31 maart
aanstaande. Er zijn 2 categorieën: 4 t/m 12
jaar en 13 t/m 17 jaar.
Stuur het nominatieformulier ingevuld naar
bikkel@welzijnbrummen.nl. We hopen
opnieuw kinderen en jongeren op een
positieve manier te stimuleren, meer te doen
voor elkaar en voor de omgeving.
Vragen?
Neem dan contact op met Hennita
Benjamins van SWB. Zij is bereikbaar
via h.benjamins@welzijnbrummen.nl
of bel 0575 - 72 84 30.

De landschapsbiografie is bijna klaar!
Op 2 maart rolde het eerste exemplaar van ‘Brummen - de Landschapsbiografie’ van de band. Dat gebeurde bij WerkFit Brummen in Eerbeek.
De landschapsbiografie bestaat uit een box met 6 boekjes, een spel,
een kaart, een fietsroute en twee brochures. En dat 5000 keer!
Brummen - de Landschapsbiografie
is een cadeau van het Landschapsnetwerk Brummen aan alle inwoners van de gemeente en mede tot
stand gekomen met steun van de
provincie Gelderland en gemeente
Brummen. Omdat ons mooie

landschap er ook voor u is. Vanaf
10 april kunt u een exemplaar
ophalen op verschillende locaties in
onze gemeente.
Binnenkort meer informatie. Zie ook
www.landschapsnetwerkbrummen.nl

Foto door Chantal van Genderen

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

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.

