
Wonen met zorg: van inzicht naar visie
De gemeente Brummen speelt in op veranderingen op het gebied van wonen 
en zorg. Hiervoor maken we een Woonzorgvisie. Deze komt tot stand in 
overleg met partners zoals zorg- en welzijnorganisaties en woningcorpora-
tie. Maar ook de gemeenteraad en inwoners. Het onderzoeksrapport Wonen 
met Zorg vormt de basis. De Woonzorgvisie moet in juni 2021 klaar zijn.

Mensen willen of moeten steeds 
vaker zelfstandig wonen. Ook als ze 
ouder worden en bij ziekte of met 

een beperking. Door vergrijzing en 
veranderende wetgeving neemt hun 
aantal toe. Hiervoor zijn voldoende 

passende woningen en zorg nodig. 
Maar ook bijvoorbeeld de aanwe-
zigheid van winkels en medische 
voorzieningen in de buurt. 

Wonen en zorg in de toekomst
De gemeente Brummen staat 
hiermee voor een aantal opgaven:
• er moeten voldoende betaalbare 

woningen zijn;
• we moeten ons voorbereiden op 

een grotere zorgvraag;
• er is steeds vaker complexe zorg 

en ondersteuning nodig bij 
inwoners thuis

• die zorg en ondersteuning moet 
24 uur per dag gegarandeerd zijn

Inzicht
De Woonzorgvisie moet richting 
geven aan deze opgaven. Hiervoor 
is eerst inzicht nodig in de huidige 
en toekomstige woonzorgopgaven. 
Het rapport Wonen met Zorg geeft 
dit inzicht. Er staat bijvoorbeeld in 
dat de opgave rondom de ouderen-
zorg verreweg de grootste is. Er 
dreigt tekort aan voldoende 
personeel en de beschikbaarheid 
van voldoende mantelzorg staat de 
komende jaren sterk onder druk.

Interactief 
Het rapport is tot stand gekomen in 
een interactief proces met diverse 
partijen.  Zoals zorg- en welzijnsor-
ganisaties, woningcorporatie Veluw-
onen , woonzorgaanbieders, 
huisartsen, ouderenbond PCOB en 
het zorgkantoor. Ook inwoners zijn 
betrokken: via een vragenlijst van 
het inwonerspanel ‘Brummen 

Spreekt’  konden zij hun mening 
geven. Op basis van het rapport 
Wonen met Zorg stelt de gemeente 
de Woonzorgvisie op.

Planning 
Het rapport Wonen met Zorg is nu 
gereed. De gemeenteraad krijgt 
donderdag 11 maart een toelich-
ting. Daarna gaat de gemeente in 
gesprek met de betrokken partners 
om het rapport en de cijfers te 
duiden. Hier volgt een verslag van. 
De gemeenteraad kan met dit 
verslag op 15 april aangeven welke 
richting we inslaan met de Woon-
zorgvisie. In mei moet de Woon-
zorgvisie dan klaar zijn. De gemeen-
teraad stelt de visie vast in de 
vergadering van 24 juni. 
Kijk voor meer informatie op  
www.brummen.nl/woonzorgvisie. 
Hier vindt u ook een samenvatting 
van het rapport ‘Wonen met zorg’.

Extra mogelijkheden om te stemmen
Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. De gemeente Brummen vindt 
het belangrijk dat iedereen mee kan doen, want elke stem telt. Daarom 
zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Vooral 
voor risicogroepen gaat in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open 
op 15 en 16 maart. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En 
heb je coronaklachten? Dan kun je een andere kiezer machtigen om voor 
jou te stemmen.

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 
maart 2021 kan in een aantal 
stemlokalen vervroegd worden 
gestemd.  Vervroegd stemmen is 
bedoeld voor kiezers die extra risico 
lopen door besmetting met het 
coronavirus. Wilt u weten wie tot de 
corona-risicogroepen behoren, kijk 
dan op de website van het RIVM.

maandag 15 maart:
• Wagenloods gemeentehuis, 

Engelenburgerlaan 31, Brummen               
• Concordia, Engelenburgerlaan 1, 

Brummen

dinsdag 16 maart:
• Cultuurhuis Pater Dekker, H.A. 

Lorentzstraat 20, Eerbeek
• Sporthal De Bhoele, Händelstraat 

45, Eerbeek

Briefstemmen voor kiezers 70+
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u 
ook per brief stemmen. U heeft 
hierover een brief ontvangen waarin 
wordt uitgelegd hoe het briefstem-
men in zijn werk gaat. Behalve de 
brief heeft u onderstaande papieren 
ontvangen:
• het briefstembiljet
• een envelop met de tekst 

‘briefstembiljet’
• de retourenvelop

Heeft u niet alles ontvangen? Neem 
contact op met uw gemeente via 
e-mail verkiezingen@brummen.nl of 
via telefoonnummer 0575-568 233.
Wilt u meer informatie over het 
stemmen per brief, dan kunt u 
contact opnemen met het landelijk 
meldpunt. Bel gratis 0800-1351 
(7 dagen per week geopend van 
8.00 tot 20.00 uur) of kijk op  
www.elkestemtelt.nl.

Machtigen
Heb je tijdens de verkiezing 
corona klachten, of zit je in quaran-
taine? Kom dan niet naar het 
stemlokaal, maar machtig een ande-
re kiezer om jouw stem uit te 
brengen. Kijk op de achterkant van 
je stempas hoe je dat doet. Je hebt 
een kopie van je ID-bewijs nodig. 
Dat kan ook een goed leesbare 
afbeelding hiervan zijn op een 
smartphone of tablet. 

Wilt u liever stemmen op een 
stembureau?
Dat kan. Neem uw stempluspas 
en uw legitimatiebewijs mee naar 
een stembureau in de gemeente 
Brummen en breng daar uw 
stem uit. De briefstempapieren 
kunt u thuislaten. Op onze 
website vindt u een overzicht 
van de stembureaus. 

Corona
De stembureaus zijn coronaproof 
ingericht (desinfectiemiddelen, 
kuchschermen, looproutes en 
stemhokjes op afstand van elkaar). 
De stembureauleden dragen de 
voorgeschreven beschermingsma-
terialen. Om voldoende afstand te 
kunnen houden in de stemlokalen 
laten we een beperkt aantal 
personen tegelijk toe. Het kan zijn 
dat u hierdoor even buiten het 
stembureau moet wachten. Houd 
rekening met de weersomstandig-
heden! Werkt u thuis? Kom dan 
overdag stemmen, zodat de kans 
groter is dat het rustig is. Er zijn 

ook grote stembureaus met meer 
capaciteit, bijvoorbeeld in De 
Bhoele in Eerbeek en de wagen-
loods in Brummen. Kijk op de 
website voor een overzicht. 
Uiteraard kunt u zelf kiezen waar 
u gaat stemmen. 

Avondklok tijdens de  
verkiezingsdagen
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing 
is de avondklok nog steeds van 

kracht. Ben je na 21.00 uur 
onderweg naar huis vanaf een 
stemlokaal? Of wil je na 21.00 uur 
kijken bij het tellen van de stem-
men? Dat kan. Je hebt hiervoor 
geen verklaring nodig. Zo kan de 
verkiezing doorgaan, ook tijdens 
de avondklok. 

Kijk voor meer informatie  op  
www.brummen.nl/verkiezingen of 
www.elkestemtelt.nl
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Brummen Spreekt over ‘wonen met zorg’ 
Via het inwonerspanel Brummen Spreekt hebben 618 inwoners hun mening gegeven over ‘wonen met zorg’. 
Bijvoorbeeld over wonen in onze gemeente als je ouder wordt of (meer) zorg nodig hebt. En over de aanwezigheid 
van kwetsbare mensen in de eigen buurt. De uitkomsten van het onderzoek betrekt de gemeente bij het opstellen 
van de Woonzorgvisie. 

Gemeentelijke dienstverlening
Het inwonerspanel kreeg daarnaast enkele vragen over de gemeentelijke dienstverlening. Deze vragen keren jaarlijks 
terug, zodat een vergelijking mogelijk is. Het panel waardeert de dienstverlening met het rapportcijfer 6,7. De 
gemeentelijke communicatie en informatie krijgen hetzelfde cijfer. Het cijfer voor de samenwerking met inwoners en 
organisaties toont nog steeds een stijgende lijn: van een 6,0 in 2018 naar een 6,4 in 2019 en nu een 6,6. De 
rapportage biedt weer waardevolle informatie om te sturen op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. 

Inwonerspanel
De panelleden kregen ook vragen over hun ervaringen met het panel. Dit levert het rapportcijfer 7,2 op (tegen 7,1 in 
2019). Steeds meer panelleden hebben het gevoel dat er ook echt iets met de uitkomsten van onderzoeken gebeurt 
(40% nu tegenover 30% in 2019). In 2019 vond nog 25% dat er niets mee gedaan wordt, nu is dit gedaald naar 
19%.  De resultaten van de onderzoeken staan op www.brummenspreekt.nl.

Aanmelden
Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1200 panelleden. Iedere inwoner 
vanaf 16 jaar kan zich aanmelden. Ongeveer driemaal per jaar kunt u dan uw mening geven over een actueel 
onderwerp. Meedoen? Schrijf u dan in via www.brummenspreekt.nl.

Tellocaties en Briefstembureaus
Vroeg-stembureaus
De stemmen die zijn uitgebracht op de stembureaus die op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart geopend 
zijn, worden geteld op woensdag 17 maart 2021 vanaf 08.30 uur op het gemeentehuis in Brummen:

Briefstembureaus
Er zijn 3 briefstembureaus aangesteld voor de verwerking van de briefstembescheiden. De verwerking van 
briefstembescheiden is in twee fasen: de eerste fase is de vooropening van de retourenveloppen en de tweede 
fase is de telling van de briefstembiljetten.
Hieronder volgt een overzicht wanneer wat plaatsvindt:

 Vooropening Telling

Briefstembureau 1 Dinsdag 16 maart vanaf  08.30 u. Woensdag 17 maart vanaf 09.00 u.
 Locatie: gemeentehuis Brummen Locatie: gemeentehuis Brummen

Briefstembureau 2 Woensdag  17 maart vanaf 16.00 u. Woensdag 17 maart aansluitend op vooropening
 Locatie: gemeentehuis Brummen Locatie: gemeentehuis Brummen

Briefstembureau 3 Woensdag 17 maart vanaf 21.00 u. Woensdag 17 maart aansluitend op vooropening
 Locatie: gemeentehuis Brummen Locatie: gemeentehuis Brummen

Reguliere stembureaus
De stembureaus die op 17 maart geopend zijn, tellen de stemmen vanaf 21.00 uur op hun eigen locatie, met 
uitzondering van de locatie “tent op speelveld nabij Schaepmanstraat”. De stemmen die daar zijn uitgebracht, 
worden geteld op het gemeentehuis in Brummen.



Raad vergadert op 18 maart
Donderdagavond 18 maart vindt er weer een besluitvormende raadsverga-
dering plaats. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaat-
regelen digitaal plaats. Via onze website en het televisie kanaal van RTV 
Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen. 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. 

Herdenking ramp  Japan
Donderdag 11 maart was het 10 jaar geleden dat er in Fukushima in Japan 
een natuur- en kernramp plaatsvond. Ook onze partnergemeente 
Koriyama heeft hevig te leiden gehad onder deze heftige gebeurtenis. Op 
www.brummen.nl vindt u een videoboodschap van onze burgemeester 
gericht aan Koriyama en video uit onze Japanse partnergemente. Koriya-
ma is aan Brummen verbonden door de Nederlandse wateringenieur 
Cornelis van Doorn. Dankzij zijn inspanningen is Koriyama  enorm 
gegroeid. Cornelis van Doorn (1837-1906) komt oorspronkelijk uit het 
dorp Hall en was zoon van de dominee. 

Werkzaamheden Vitens en Liander
Maandag 15 maart wordt in opdracht van Vitens en Liander gestart met 
het vervangen van de gas- en waterleidingen in de gemeente Brummen.  
Gaat de aannemer bij in uw straat aan de slag? Dan wordt er persoonlijk 
contact met u opgenomen.  Meer informatie is ook te vinden op www.
onderhoudindestraat.nl/brummen. Om onnodige overlast te voorkomen, 
zijn de werkzaamheden van Vitens en Liander afgestemd met de gemeen-
te en de provincie. De aannemer voert het werk uit met inachtneming van 
de coronaregels zoals die vanuit RIVM zijn opgesteld.

Tweede ambts termijn voor Alex van Hedel
Koning Willem Alexander heeft Alex van Hedel 
benoemd voor een tweede ambtstermijn als 
burgemeester van de gemeente Brummen. 
Deze benoeming is voor een periode van zes 
jaar. Zijn herbenoeming gaat in met ingang 
27 maart 2021. Op 25 maart legt Van Hedel 
de voorgeschreven eed af bij de Commissaris 
van de Koning van de provincie Gelderland.

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 
esthetisch aanpassen van een 
bestaande gevel, Coldenho-
venseweg 122 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het run-
nen en uitbreiden van een 
B&B, Hallsedijk 48 in Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schuur, 
Lichtenbeltweg 3 in Leuven-
heim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 1 dode els en het 
knotten van 3 elzen, Loenense-
weg 128 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 1 linde, Meengats-
traat 24 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Rentmeesterstedeweg 8 in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

plaatsen van kozijnen, Ro-
zenstraat 28 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een veranda met 
schuur, Veldkantweg 65 in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een inlandse eik, 
Prof. Weberlaan 6 in Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het knotten van 
een wilg, Eerbeekseweg 1, 
Brummen

• Ingediende en beëindigde 
behandeling reguliere aan-
vraag, in verband met vergun-
ningvrij, het kappen van een 
berk, esdoorn en den, Eerbeek-
seweg 32, Hall

• Intrekking aanvraag omge-
vingsvergunning, het kappen 
van 1 linde en 3 platanen, 
Meengatstraat 24,  Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 
een woning, Papiermolen 20, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 1 
spar en 2 coniferen, Rijksweg 
5, Empe

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 2 
kastanjebomen, Smeestraat 20, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 2 
grove dennen, 2 fijnsparren en 
2 coniferen, Juliana van 
Stolberglaan 5, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 
twee agrarische bijgebouwen, 
De Voortweg 7, Tonden

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 2 
dode essen en 1 esdoorn, 
Windheuvelstraat, BRUMMEN, 
sectie P, nummer 129

• Geweigerde reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen 
van een eikenboom Buurtweg 
3, Brummen

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsver-

gadering op donderdag 
18 maart 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Ondernemers zetten in op versterking van winkelhart Eerbeek
Winkelketens Action, Jumbo en Plus zien potentie in het dorp Eerbeek. Al 
deze ondernemingen hebben plannen om hun huidige onderneming te 
vernieuwen en uit te breiden. Daarbij zet de Action in op een verhuizing 
van het Oranje Nassauplein naar De Wasacker. Het college staat positief 
tegenover deze ontwikkelingen en ziet de plannen als een belangrijke 
impuls voor Eerbeek met meer winkelend publiek in het centrumgebied. 
Later dit voorjaar worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over 
het concept van de uitwerking en ideeën en wensen naar voren te brengen. 

Wethouder economische zaken en 
Eerbeek Ine van Burgsteden juicht 
de initiatieven toe: “Deze onderne-
mers willen investeren in het 
centrum van Eerbeek. Daarmee 
leveren ze een belangrijke bijdrage 
aan de vitaliteit van het dorp. Ook 
passen de ideeën goed bij ons 
streven naar een compact kernwin-
kelgebied met het Stuijvenburch-
plein als middelpunt.” Aan de 
daadwerkelijke uitvoering stelt het 
college wel enkele voorwaarden. 
Deze richten zich op verkeer, 
parkeren, groen en ontwerp van de 
panden. Daarnaast moet er een 
Zoals een passende nieuwe locatie 
worden gevonden voor de 
ondernemers waar de Action 

gepland is. We willen zo recht doen 
aan deze ondernemingen. Voor het 
pand dat vrijkomt aan het Oranje 
Nassauplein moet ook een goede 
oplossing worden gevonden, één 
die bijdraagt aan de leefbaarheid 
van Eerbeek.” 

Meedenken
De plannen worden nu eerst verder 
uitgewerkt om daarna beeld te 
hebben hoe het eruit zou kunnen 
zien. Naar verwachting worden 
deze beelden later dit voorjaar 
gedeeld. Er is dan gelegenheid om 
mee te denken over het concept 
van de uitwerking en ideeën en 
wensen naar voren brengen. Op 
welke wijze u betrokken kunt zijn 

staat nu nog niet vast. Dat is vooral 
afhankelijk van de coronarichtlijnen 
op dat moment. Uiteindelijk neemt 
de gemeenteraad een beslissing 
over deze plannen. 

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. 
Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de 
maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al 
bestaande maatregelen. 

Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan 
is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen 
gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. 
Deze aanpassing gaat per direct in. Het kabinet doet 
verder een aantal kleine correcties op de al bestaande 
maatregelen die per dinsdag 16 maart gelden.

Zwemles
Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, 
zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Winkelen op afspraak
Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er 
straks één klant per 25 vierkante meter winkelopper-

vlak binnen mag komen. Allemaal op 1,5 meter afstand 
van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in 
de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is.

Sporten
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op 
sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. 

Theorie-examens
Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen 
worden georganiseerd gericht op het besturen of 
onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen 
voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen 
van hun beroep of voor hun bedrijf.
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