
Vragen over coronavirus? Bezoek www.rivm.nl!
Ook in ons land is het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Wilt u meer 
weten over dit virus of heeft u concrete vragen? Op de website van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is alle actuele 
 informatie én advies te vinden. Ook de site van de GGD bevat waardevolle 
informatie en tips, bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne-instructies. Heeft u 
een specifieke vraag, ook dan kunt u contact opnemen met het RIVM. Doe dit 
via de website of bel 0800-1351. 

Het belangrijkste dat u kunt doen om besmetting met of verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen is het volgen van de gebruikelijke hygiëne-maatre-
gelen. Deze gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid 
kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
•  Was je handen regelmatig en goed
•  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•  Gebruik papieren zakdoekjes

De wijkagent: het aanspreekpunt van de politie in de buurt
De gemeente Brummen wil een veilige 
en leefbare gemeente zijn. Belangrijk 
daarbij is dat ook de politie voor 
inwoners zichtbaar is en makkelijk 
bereikbaar. De wijkagenten vervullen 
hierin een cruciale rol. “De wijkagenten 
zijn in wezen de ogen en oren van de 
politie in onze gemeente,” benadrukt 
burgemeester Van Hedel, die regelma-
tig met de drie wijkagenten en coördi-
nator Frans van Dijk om tafel zit. “We 
bespreken dan samen hoe het gaat en 
welke bijzonderheden of knelpunten 
we tegenkomen. Omdat ik verantwoor-
delijk ben voor openbare orde en 
veiligheid is dit contact voor mij erg 
belangrijk en waardevol.”

De gemeente Brummen  is een 
uitgestrekte gemeente. De drie 
wijkagenten nemen ieder een deel van 
de gemeente voor hun rekening als 
wijkagent. Zo is sinds dit jaar Gerben 
Schuppers de wijkagent voor het dorp 
Eerbeek, neemt Nienke Gebbink het 
dorp Brummen voor haar rekening en 
doet Henk Mulder dit voor het hele 
buitengebied. “De wijkagent is 
verantwoordelijk voor de totale 
politiezorg binnen een wijk of dorp. De 
wijkagent richt zich op de aanpak van 
sociale problemen, maar ook op zaken 
als overlast, criminaliteit, milieu en 
verkeer,” legt burgemeester Van Hedel 
uit. “Dit doet hij of zij natuurlijk in 
nauwe samenwerking met collega’s van 
de surveillancedienst, recherche, milieu 
en jeugd. Het verbeteren en vergroten 
van de veiligheid in uw wijk of buurt 
staat daarbij voortdurend voorop.” 

Maar de wijkagent onderhoudt ook 
contacten met externe partners, zoals 
gemeente en maatschappelijke 
organisaties. Met deze organisaties wor-
den problemen besproken en wordt 
overlegd hoe deze goed  aangepakt 
kunnen worden, en door wie. Ook dan 
is informatie uit de buurt belangrijk. 

Eenvoudig contact
Heeft u vragen, tips of opmerkingen 
over de veiligheid in uw buurt of wijk, 
neem dan gerust contact op met uw 
wijkagent. Deze is te bereiken via het 
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal 
tarief). Als een wijkagent niet aanwezig 
is, kunnen buurtbewoners een bericht 

voor hem of haar achterlaten. Op de 
website www.politie.nl (onder het kopje 
Mijn buurt) is informatie te vinden over 
dorpen en wijken in onze gemeente en 
de wijkagenten die daar actief zijn. 

Politiepost
De politie is ook voor vragen bereikbaar 
via de politiepost in het Servicepunt aan 
de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. 
De politiepost is op maandag geopend 
van 13.00 tot 16.00 uur en op woens-
dag en donderdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Na het maken van een afspraak via 
0900-8844 kunt u tijdens deze 
openingstijden aangifte doen. Bel voor 
spoedgevallen met 112. 

Felicitaties voor wielrenner Sam Ligtlee
Woensdagmiddag bracht sportwethou-
der Ingrid Timmer samen met burge-
meester Van Hedel een bezoek aan de 
22-jarige Sam Ligtlee. Vrijdag verover-
de hij bij de Wereldkampioenschappen 
baanwielrennen in Berlijn een gouden 
medaille op het onderdeel 1 kilometer 
tijdrit. Voor het college alle reden om 
de Eerbekenaar persoonlijk te feliciteren 
met deze bijzondere sportprestatie.

Sam Ligtlee rijdt al jaren in de top van 
het Nederlands baanwielrennen. In 
2013 werd Sam al Nederlands kampi-
oen bij de junioren op de onderdelen 
sprint en de kilometer tijdrit. Sinds 2017 
komt hij uit bij de senioren, waarbij hij 
in 2018 tijdens de Europese kampioen-
schappen baanwielrennen de bronzen 
medaille op de kilometer tijdrit op zijn 
naam schreef. Afgelopen weekend, 
tijdens de Wereldkampioenschappen 
baanwielrennen in Berlijn, stuntte hij 

dus door de sterke concurrentie te snel 
af te zijn en wereldkampioen te worden 
op dit zelfde onderdeel. De gouden 
medaille ging dus mee naar Eerbeek. 

Samen met burgemeester Van Hedel 
bracht sportwethouder Ingrid Timmer 
de felicitaties van het gemeentebestuur 
over aan Sam. Dit vergezeld van een 
bos bloemen en een attentie. Sam liet 
weten zich nu te gaan voorbereiden op 
een mogelijk startbewijs voor de 
Olympische Spelen in Tokio dit jaar. Het 
fietsen zit Sam trouwens in het bloed, 
want voor het baanwielrennen was hij 
in zijn jeugdjaren ook al succesvol in de 
BMX-sport. En niet alleen Sam is in de 
familie Ligtlee een succesvol wielrenner. 
Ook zijn zus Elis heeft in het verleden 
grote successen geboekt tijdens allerlei 
kampioenschappen, met een gouden 
medaille tijdens de Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro in 2016.

Help mee in de strijd tegen de eikenprocessierups
We maken ons op voor de bestrijding 
van de eikenprocessierups in eikenbo-
men dit jaar. Om de volgende plaag 
van de eikenprocessierups te voorko-
men kunt u zelf ook een steentje 
bijdragen. Breng de balans terug door 
natuurlijke vijanden een handje te 
helpen. Dat doet u door uw tuin 
vriendelijk in te richten voor vogels en 
insecten en veel soorten planten en 
bomen te planten. Biodiversiteit zorgt 
voor balans en houdt plagen in toom.

Koolmezen eten in de lente en zomer 
vooral insecten, spinnen, larven en 
rupsen. Hang daarom vogelhuisjes op 
om koolmezen aan te trekken. Zet 
waterbakjes in de tuin waar ze kunnen 
badderen en drinken, vervang wekelijks 
het water en zorg voor voedsel. 

Vogelhuisje kopen? Let dan op: 
•  Zorg dat je het huisje kan openmaken 

om het schoon te houden. 
•  Koop een stevig vogelhuisje met een 

stevige ophanghaak. 
•  De beste houtdikte voor een vogel-

huisje is minimaal 1,5 centimeter. 
•  Verschillende soorten vogels hebben 

verschillende ‘woonwensen’. Koolme-
zen hebben een opening van 32 
millimeter nodig. 

Waar moet ik op letten met het 
ophangen?
•  Rustige plek waar ze zich veilig 

voelen. 
•  Niet in de volle zon en beschut tegen 

de wind. 
•  Het liefst de invliegopening op 

noordoosten gericht.
•  Een vrije en veilige aanvliegroute, dus: 

o  geen takken voor de opening.
o  uit de buurt van katten. 

•  Hang de vogelhuisjes stevig op, zodat 
ze niet gaan slingeren of kunnen 
vallen. 

•  Maak het huisje elk jaar in september 
of oktober weer schoon. Er kunnen 
brandharen in het huisje achterblijven. 
Trek zelf handschoenen aan en zet 
een mondkapje op. Doe vervolgens 
de inhoud van het huisje in een plastic 

zak en knoop de zak dicht. Spoel het 
huisje uit met kokend water. Laat de 
huisjes hangen zodat vogels er in 
kunnen overwinteren.

•  Afstand tussen vogelhuisjes: 
o  Minimaal 2 meter boven de grond. 
o  Dezelfde vogelsoort? Tenminste 10 

meter. 
o  Verschillende soorten? 3 meter. 

Wat kan ik nog meer doen? 
Buiten de koolmezen zijn er nog meer 
natuurlijke vijanden. Door simpele 
aanpassingen in je tuin, help je mee om 
het aantal eikenprocessierupsen te 
verminderen. Verschillende natuurorga-
nisaties hebben tips. Kijk hiervoor op 
www.brummen.nl/eikenprocessierups.

Waarom kan je beter geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken? 
Gebruik geen chemische bestrijdings-
middelen, want dan verdwijnen ook 
andere rupssoorten. Bovendien kunnen 
de natuurlijke vijanden het bestrijdings-
middel opeten. De Vogelbescherming 
Nederland vermoedt dat het spuiten 
van insectendodend middel op buxus-
planten de toenemende sterfte onder 
koolmezen veroorzaakt. De mezen eten 
de (bespoten) rupsen uit die planten. En 
zo nemen de mezen het rupsengif in.
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Afdichten stortplaats Doonweg april gereed
De werkzaamheden waarbij de 
voormalige stortplaats aan de Doonweg 
wordt afgedicht zijn naar verwachting 
eind maart afgerond. De afdichting is 
een wettelijke verplichting. Brummen-
Energie realiseert op de voormalige 
stortplaats aan de Doonweg Zonnepark 
Eerbeek met ruim 15.500 zonne-
panelen. Ook zonder de realisatie van 
een zonnepark hadden deze werkzaam-
heden plaats moeten vinden. 

Eind maart is de afdichting met staalslak-
ken naar verwachting gereed. Staalslak-
ken is een steenachtige en korrelige 
materiaal soort, afkomstig van hoogovens 

en officieel erkend als bouwmateriaal. 
De voormalige stortplaats, het grond-
water en de huidige werkzaamheden 
worden voortdurend gemonitord. Stort 
Doonweg BV is als eigenaar van de 
voormalige stortplaats opdrachtgever 
van de huidige werkzaamheden. De 
provincie Gelderland heeft vergunning 
verleend voor deze werkzaamheden. 
De provincie heeft bevestigd dat de 
werkzaamheden geen gevaar opleveren 
voor de volksgezondheid, dat de 
werkzaamheden passen binnen de 
vergunning en voldoen aan de gestelde 
normen. Kijk voor meer informatie over 
dit project op www.brummenenergie.nl.

Burgemeester Van Hedel te midden van zijn wijkagenten Henk Mulder, Nienke 
Gebbink, Gerben Schuppers en coördinator Frans van Dijk.



Gemeenteraad besloot
Gisteravond nam de gemeenteraad een aantal besluiten. Welke dat zijn leest u 
in een nieuwsbericht op onze website. Binnenkort is ook de besluitenlijst én 
het audioverslag van de vergadering te vinden op de pagina van de gemeen-
teraad op brummen.nl. De geplande besluitvormende raadsvergadering van 
19 maart gaat niet door. 

Seismisch onderzoek aardwarmte vertraagd
Het seismisch onderzoek van SCAN is tot nader order  stilgelegd in verband 
met de aanhoudende regen. Wanneer dit kan worden hervat hangt af van het 
weer. Meer informatie kunt u lezen op www.scanaardwarmte.nl.

Bestemmingsplan Sophia van Württemberg laan 
Het bestemmingsplan Sophia van Württemberglaan wordt binnenkort 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de vaststelling van dit bestemmings-
plan wordt een grondeigenaar die tot 2012 beschikte over een bouwkavel op 
het Wilheminapark te Eerbeek in de gelegenheid gesteld om een wegbestem-
de bouwmogelijkheid alsnog te benutten.  Namens de grondeigenaar is vorig 
jaar aangegeven dat er de bereidheid is om in gesprek te gaan met omwonen-
den over deze invulling. Waar mogelijk kan op die wijze rekening gehouden 
worden met wat men in de omgeving wil.

Nieuwe nieuwsbrief WaardeVOL Brummen
Er is weer een nieuwsbrief verschenen over WaardeVOL Brummen. Deze editie 
staat onder andere in het teken van de enquête en metingen die onlangs zijn 
verricht, een avond over natuur inclusieve landbouw en een interview met 
inwoner Rini Küchler-Jürgens. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een 
e-mail te sturen naar waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl. Kijk ook op de 
website van het waterschap Vallei en Veluwe via www.vallei-veluwe.nl.  

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het aanbou-
wen van een veranda/schuur, De 
Bozem 26, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning met kelder, Papier-
molen kavel 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een berging, Schaepmanstraat 
25, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een oprit Voorsterweg 39, 
Brummen

• Rectificatie, ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning van reguliere 

naar uitgebreide procedure, het 
renoveren van het dak (van pannen 
naar riet), Ringlaan 19, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde aan-

vraag reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van een 
Hollandse linde, kadastrale locatie 
Brummen H 3098 ter hoogte van 
Arnhemsestraat  153, Leuvenheim

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband 
met vergunningvrij, het kappen van 
een spar, Slatweg 13, Hall

• Verleende evenementenvergunning, 
Eerbeekse MTB Veldtoertocht, start 
en finish aan de Händelstraat 49, 
Eerbeek.

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het renoveren van 23 woningen, 
De Hilde 21 t/m 33 oneven, De 
Wimme 2 t/m 32 even, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het uitbreiden en aanpas-
sen van de woning op de locatie 
Hoevesteeg 29, Tonden

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
overkapping op de locatie Hooimate 
19, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verbreden van de uitrit 
op de locatie Vermeerstraat 7, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een 
lindeboom Zwarteweg 12, Hall

Laadpalen voor uw elektrische auto 
Steeds meer mensen kiezen voor een 
elektrische auto en dat is natuurlijk 
een stuk beter voor het milieu. 
Elektrisch rijden willen we  toegan-
kelijker maken door het plaatsen van 
openbare laadpalen. Dat zijn 
oplaadpalen waar iedereen gebruik 
van kan maken. Elke paal heeft  twee 
oplaadpunten. 

In de gemeente Brummen zijn er 
inmiddels 10 openbare laadpalen om 
elektrische auto’s op te laden. Opladen 
bij een e-laadpaal kan met een e-laad-
pas. De pas kunt u aanvragen via de 
website www.e-laad.nl.

Locaties openbare plekken met 
e-laadpalen 
Binnen de gemeente Brummen zijn dit 
openbare plekken waar u uw elektrische 
auto kunt opladen:
•  Brummen: Brunheim 38
•  Brummen: Burgemeester Dekkerstraat 

36 in Brummen (achter de Jumbo)
•  Brummen: L.R. Beijnenlaan 24 

(parkeerplaats Rhienderoord)
•  Brummen: Parkeerplaats gemeente-

huis, achter de Brandweerkazerne aan 
de Oude Eerbeekseweg 44

•  Brummen: Prins Bernardlaan 30
•  Eerbeek: Beekpad
•  Eerbeek: Handelstraat 88
•  Eerbeek: J.D. van der Waalstraat 3
•  Eerbeek: Oranje Nassauplein
•  Eerbeek: Rembrandtlaan 60

Laadpaal aanvragen
Wilt u zelf op openbaar terrein een laad-
paal laten plaatsen voor uw elektrische 
voertuig? De firma Allego plaatst en 
exploiteert in heel Gelderland de 
openbare laadpalen. Voor u als aanvra-
ger zijn er geen kosten voor het laten 
plaatsen van de laadpaal of van het 
laadpunt. De investering wordt gedaan 
door Allego. Heeft u behoefte aan een 
laadpaal dan kunt u deze aanvragen via 
de www.openbaarladen.nl/brummen. 
Ook vindt u op deze website meer 
informatie en eisen waaraan de 
aanvraag moet voldoen.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Binnenkort weer jaarlijkse vaccinatieronde
Op maandag 6 april vindt in sportzaal 
Rhienderoord weer de jaarlijkse 
vaccinatieronde plaats. Het gaat daarbij 
om drie inentingen, namelijk tegen 
BMR/DTP, meningokokken ACWY 
HPV. De uitvoering van deze vaccinatie-
ronde is in handen van onze gezond-
heidsdienst GGD. Betrouwbare 
informatie over vaccineren en de 

afzonderlijke vaccinaties is te vinden op 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Ook 
kun je elke werkdag tussen 8 en 12 uur 
bellen met de afdeling Jeugdgezond-
heid van de GGD. Het telefoonnummer 
is 088-4433100 (over vaccinatie voor 4 
tot 18-jarigen). Voor vaccinaties voor 0 
tot 4 jarigen kun je bellen met Verian 
via 088-1263126. 

Een vaccinatie beschermt een kind 
tegen ernstige en besmettelijke 
infectieziektes. Veel van deze ziektes 
komen nu bijna niet meer voor, zoals 
bof en difterie. Met een vaccinatie 
bescherm je niet alleen jezelf, maar 
ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig 
zieken en baby’s die (nog) niet 
gevaccineerd kunnen worden. Zo 
zorgen we er samen voor dat 

infectieziekten geen kans krijgen in 
Nederland.

Jeugdigen die dit jaar 9 zijn of 
worden krijgen een uitnodiging om 
een vaccinatie tegen BMR/DTP te 
halen. Zij die dit jaar de leeftijd van 
14 bereiken krijgen een uitnodiging 
om een vaccinatie tegen menin-
gokokken ACWY te halen. En meisjes 
die in 2020 13 worden ontvangen 
een uitnodiging voor de inenting 
tegen HPV. Ook krijgen meisjes uit 
verschillende geboortejaren die nog 
geen vaccinatie tegen HPV gehaald 
hebben, een herhalingsoproep. Dit 
geldt ook voor jongeren uit verschil-
lende geboortejaren die de vaccinatie 
tegen meningokokken ACWY nog 
niet gehaald hebben.

Lentewandeling Cortenoever op 25 maart
Na de succesvolle avondwandelingen 
vorig jaar, organiseert Rijkswaterstaat 
wederom een wandeling in het 
projectgebied Cortenoever. Deze keer 
trekken we er overdag op uit: de 
wandeling is op woensdag 25 maart, 
van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

Tijdens de wandeling wordt verteld over 
de ingrepen in de omgeving. In 
Cortenoever betekent dit de aanplan-
ting van extra bos en het uitdiepen van 

de geulen. Dit draagt op den duur bij 
aan verbetering van de waterkwaliteit 
en een toename van soorten planten en 
dieren in het gebied. 

In verband met het broedseizoen is een 
route uitgestippeld waarbij de vogels 
niet worden gestoord. Maar ook vanaf 
de randen is er veel te zien en te 
beleven! Aan het eind van de wande-
ling staat bij Boerderijcamping de Hank 
een kopje koffie of thee voor u klaar.

Datum en tijdstip: woensdag 25 maart 
van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur
Start en eindpunt: Boerderijcamping de 
Hank, Piepenbeltweg 27, 6971 JH 
Brummen / Cortenoever.

Er kunnen maximaal 30 personen 
meedoen. Wilt u er bij zijn, dan 
ontvangt Rijkswaterstaat graag uw 
aanmelding op Cortenoever@rws.nl

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


