
Militaire oefening
Op 19 en 20 maart 2020  is er een oefening van militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in rubber boten zonder motor op 
het Apeldoorns kanaal; kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg 
(Eerbeek, Laag Soeren). 

De organisatoren doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. 
Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij de 
gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het 
Ministerie van Defensie.

WerkFit Brummen beleeft een succesvol eerste jaar
“We kunnen met elkaar met een goed 
gevoel terugkijken op het eerste jaar van 
WerkFit Brummen. Dit geeft ook 
vertrouwen met het oog op de forse 
ambities die we nog hebben om mensen 
mee te laten doen in onze samenle
ving.” Aan het woord is wethouder Ine 
van Burgsteden, binnen het Brummense 
college verantwoordelijk voor arbeids
participatie. Deze week heeft het college 
de raad de vierde kwartaalmonitor over 
het jaar 2019 aangeboden. Deze 
monitor bevat de resultaten van de 
werkorganisatie WerkFit Brummen. 
“Juist zo’n vierde kwartaalmonitor is 
een mooi moment om met elkaar een 
eerste balans op te maken. Bereiken we 
de doelen die we ons vooraf gesteld 
hebben? Het antwoord is wat betreft het 
college bevestigend.” 

Het gemeentebestuur van Brummen 
heeft gekozen voor een slagvaardige en 
samenhangende uitvoering van alle 
taken op het gebied van participatie, 
sociale werkvoorziening en arbeidsmati-
ge dagbesteding. WerkFit Brummen, 
gevestigd aan de Kollengang 14 in 
Eerbeek, is de centrale plek waar dit 
sinds 1 januari 2019 gebeurt. “Onder 
begeleiding van gedreven en deskundi-
ge medewerkers proberen we mensen 
die tijdelijk niet bij een reguliere 
werkgever aan de slag kunnen (weer) 
werkfit te maken. Dit met het doel dat 
zij zoveel mogelijk bij reguliere werkge-
vers aan de slag gaan. En daarmee niet 
meer afhankelijk zijn van een uitke-
ring,” aldus de wethouder. “Ook zijn er 
bij WerkFit Brummen beschutte 
werkplekken voor mensen met een 
Wsw-indicatie die (tijdelijk) niet bij 
reguliere werkgevers kunnen werken.“ 

Meer mensen aan het werk
Uit de cijfers over 2019 blijkt dat er 
afgelopen jaar meer mensen aan het 
werk zijn gegaan. Van Burgsteden 
hierover: “Ondanks de nieuwe 
instroom, is het aantal mensen dat een 
uitkering ontvangt gedaald tot 295 
mensen. Een fikse daling van 12 
procent waarmee we het (landelijk 
gezien) bovengemiddeld doen. Van de 
mensen die geplaatst worden bij een 
werkgever, blijkt dat de helft daadwer-
kelijk langdurig uit de uitkeringssituatie 
geraakt.” Deze prestatie is volgens de 
wethouder ook bijzonder omdat juist in 
zo’n eerste jaar een nieuwe werkorgani-
satie te maken heeft met opstartactivi-

teiten en het goed in beeld krijgen van 
de inwoners met wie ze aan de slag 
gaan. “De volledige groep uitkeringsge-
rechtigden is in 2019 in kaart gebracht 
en in alle gevallen is er een plan van 
aanpak op maat gemaakt.” De 
inschatting is dat 40 procent van de 
mensen die nu in de bijstand zit binnen 
een jaar werkfit is te maken. Ongeveer 
20 procent zal tot en met de pensioen-
gerechtigde leeftijd afhankelijk blijven 
van een participatiewet-uitkering. 

Van Burgsteden vervolgt: “We streven er 
op termijn naar dat minder dan 200 
inwoners gebruik hoeven te maken van 
deze vangnetvoorziening. We weten dat 
er jaarlijks ongeveer 100 nieuwe mensen 
een aanvraag voor een uitkering doen. 
Dus dat betekent dat we voor de 
komende jaren nog een flinke klus 
hebben te doen. Maar we liggen op 
koers.” De wethouder heeft zelf gemerkt 
dat er veel betrokken en tevreden 
ondernemers in onze gemeente zijn, die 
goed uit de voeten kunnen met het 
aanbod van WerkFit Brummen. “Het zijn 
ondernemers die banen creëren. Als 
overheid kunnen we hen daarin 
ondersteunen.” Ze prijst ook de samen-
werking in de regio. “We proberen onze 
inwoners zoveel mogelijk te plaatsen bij 
lokale werkgevers. Maar we kijken ook 
over gemeentegrenzen heen. Binnen de 
regio werken we samen, bijvoorbeeld via 
FactorWerk. Dit betekent dat ook 
inwoners succesvol geplaatst worden in 
omliggende gemeenten.” 

Wsw’ers in ontwikkeling
Ook de in 2019 behaalde resultaten met 
inwoners met een Wsw-uitkering zijn 
overwegend positief. Deze groep is in 
2019 gedaald met 4 personen naar 75. 
Bijzonder is dat de gemiddelde loon-

waarde van deze groep met 12 procent 
is gestegen. Dat betekent dat deze men-
sen in staat zijn een groter deel van hun 
inkomen zelf te verdienen. Ze hebben 
dus minder financiële aanvulling vanuit 
de gemeente nodig. En veel belangrij-
ker: deze mensen voelen zich thuis op 
hun werk. De begeleiding van deze 
groep mensen werpt dus ook zijn eerste 
vruchten af. Bijna 72 procent van deze 
groep heeft een werkplek bij een 
reguliere werkgever.

Van evaluatie naar reguliere taak
Hoewel dit voorjaar het functioneren 
van WerkFit Brummen nog officieel 
wordt geëvalueerd, vindt het college 
het belangrijk de resultaten over 2019 
alvast met de gemeenteraad te delen. 
“Het gemeentebestuur voelt zich 
verantwoordelijk voor onze inwoners, 
zeker ook voor hen die wat extra 
ondersteuning nodig hebben. De 
gemeenteraad is danook zeer betrokken 
bij dit onderwerp. Maar ook willen we 
als gemeente zelf het goede voorbeeld 
geven en laten zien dat ook meer 
kwetsbare inwoners goed kunnen 
functioneren in organisaties,” aldus de 
wethouder. Er zijn een groot aantal 
mensen vanuit WerkFit Brummen actief 
in de gemeentelijke organisaties. Denk 
aan inwoners met een Wsw-uitkering 
die werken bij de gemeentelijke 
buitendienst. Maar ook aan inwoners 
die inmiddels in verschillende soorten 
dienstverbanden actief zijn voor het 
klantcontactcentrum, de bodedienst en 
bij WerkFit Brummen zelf. Van Burgste-
den sluit af: “Als organisatie staat 
WerkFit Brummen er goed voor. Klaar 
om in 2020 en volgende jaren kwetsba-
re mensen in onze gemeente werkfit te 
maken en te helpen zo veel mogelijk 
zelfstandig hun inkomen te verdienen.”

Geslaagde integrale handhavingsactie 
Woensdag 11 maart vond in de 
gemeente Brummen weer een breed 
opgezette handhavingsactie plaats. 
Gemeente, politie, brandweer, water
schap, Liander en omgevingsdienst 
OVIJ deden hier aan mee. De keus voor 
deze breed opgezette en niet aangekon
digde controle was gevallen op een 
aantal bedrijfspanden in het dorp 
Brummen. Onder andere gelegen op De 
Hazenberg en Rhienderstein. De 
samenwerking tussen de verschillende 
diensten verliep goed. De ondernemers 
die onverwacht bezoek kregen werkten 
ook goed mee aan dit onderzoek. Over 
het algemeen hadden zij de zaken op 
orde. Door veel ondernemers werd de 
controle ook gewaardeerd.
 
Vanuit verschillende invalshoeken 
proberen allerlei (overheids)diensten er 
voor te zorgen dat belangrijke regels 
goed worden nageleefd. Of het nu gaat 
om bijvoorbeeld eisen op het gebied 
van milieu en gezondheid, bouwtechni-
sche aangelegenheden of arbeidsrech-
telijke of fiscale zaken. Het is goed dat 
deze diensten elkaar goed kennen, 
informatie uitwisselen en ook goed met 
elkaar optrekken. Ook biedt zo’n 
grootschalige en integrale controle door 
diverse diensten tijdwinst voor onderne-
mers en eigenaren. In één keer wordt 
alles doorgelicht in plaats van meerdere 
keren afzonderlijk door controleurs.
 
In een tijdsbestek van zo’n vier tot vijf 
uur zijn veel gevestigde bedrijven en 
opstallen bezocht. Grote overtredingen 

waren niet aan de orde, maar een 
aantal zaken vielen wel op. Zo werd 
geconstateerd dat sommige situaties 
niet voldeden aan brandveiligheidsvoor-
schriften. Ook op het gebied van opslag 
en afval waren er een aantal overtredin-
gen. Ook werden er activiteiten 
geconstateerd die niet in lijn waren met 
de geldende bestemming. Al deze 
overtredingen worden door de diverse 
instanties op de gebruikelijke wijze 
opgepakt en samen met de betreffende 
ondernemer opgelost. Maar ook 
werden er woensdag direct enkele 
verkeersboetes uitgeschreven. 

Wees alert
Inwoners of ondernemers die – of het 
nu in een bedrijf of elders is – verdachte 
situaties zien of een  vermoeden 
hebben van criminele activiteiten 
(vormen van ondermijning), adviseren 
we dit te melden. Dit kan heel concreet 
bij bijvoorbeeld de wijkagent of het 
telefoonnummer 0900-8844. Maar het 
kan ook altijd anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000). Bij de 
gemeente is Renee Swarts aanspreek-
punt. Zij is bereikbaar via het centrale 
telefoonnummer 0575-568 233 en 
mailadres r.swarts@brummen.nl. 

Word deelnemer van Burgernet
Werk samen met gemeente en politie 
aan veiligheid in uw directe omgeving. 
Elke deelnemer maakt de buurt een 
stukje veiliger. Want hoe meer mensen 
meedoen, hoe sneller een persoon of 
voertuig wordt gevonden.

Samen voor een veilige buurt
Al meer dan 27% van de inwoners in 
onze gemeente doet mee aan Burger-

net. In heel Nederland doen al meer 
dan 2,4 miljoen mensen mee.

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet werkt heel eenvoudig. Als 
deelnemer ontvangt u een kort bericht 
met de vraag om uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. Vaak gaat het om 
een vermissing, diefstal, een overval of 
een verdachte situatie. Als u iets ziet, 
kunt u rechtstreeks bellen met de 
meldkamer van politie. U krijgt altijd 

een afloopbericht waarin het resultaat 
van de actie wordt vermeld, ook als 
iemand nog niet is gevonden.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt kiezen voor de Burgernetapp, 
voor sms- of spraakberichten, voor 
Twitter en voor Facebook Messenger. 
Burgernetacties worden namelijk 
verspreid via verschillende kanalen. Kijk 
voor meer informatie en aanmelden op 
www.burgernet.nl. 
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Wat kan ik doen om verspreiding van 
het nieuwe coronavirus (COVID-19)  
te voorkomen? 
 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, zijn heel simpel. 
 
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid  
kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen. 
 

Was je handen regelmatig. 
 
 
Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. 
 
 
Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 
Geen handen schudden. 
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Wethouder Van Burgsteden informeerde dinsdagavond de gemeenteraadsleden over 
de prestaties van Werk Fit Brummen.
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Save the date: inloopavonden RES
Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, 
onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties, en andere 
belanghebbenden, heeft de Cleantech Regio input opgehaald, nagedacht en 
gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Wij zijn 1 van de 30 regio`s 
die allemaal een RES moeten opstellen. De conceptversie van de RES is bijna 
klaar. Daarom organiseren we op dinsdagavond 31 maart in Brummen en op 
maandagavond 6 april een inloopavond over de concept RES. 
Geïnteresseerd? Houdt dan een van deze avonden vrij. Binnenkort volgt hier 
meer informatie over.

Principeverzoek uitbreiding Bloemendaal
Houtverwerkingsbedrijf Bloemendaal VOF in Eerbeek heeft kenbaar gemaakt 
een  droogcabine te willen realiseren voor het drogen van hout en een 
verruiming van de opslagmogelijkheden. Met een principebesluit heeft het 
college deze week aangegeven, onder voorwaarden, bereid te zijn medewer-
king te verlenen aan het eerste deel van het voorstel: de bouw van de 
droogcabine. Eén van deze voorwaarden is bijvoorbeeld dat de bebouwings-
hoogte wordt beperkt tot 5 meter.

Onderzoek dagbesteding Wmo 
De Rekenkamercommissie, een onafhankelijke adviescommissie van de 
gemeenteraad, heeft vorige week een onderzoeksrapport gepresenteerd. 
Daarbij staat de vraag centraal of de dagbesteding in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Brummen goed geregeld is. 
En of de raad haar sturende en controlerende taak goed kan vervullen. 
Tijdens het openbare raadsforum op donderdag 9 april geeft de commissie 
een toelichting op het rapport. Het rapport en ook de eerste reactie van B&W 
hierop is te lezen op onze website. 

Gratis cliëntondersteuning
Inwoners die een (keukentafel)gesprek hebben met een medewerker van 
Team voor Elkaar, WerkFit Brummen of UWV kunnen gratis gebruik maken 
van een deskundige ondersteuner. Het gaat om Annemieke Spijker, werkzaam 
bij Adviespunt Zorgbelang Gelderland. Zij is onafhankelijk en handelt alleen in 
het belang van u als inwoner. We vinden het immers erg belangrijk dat een 
inwoner zichzelf goed voorbereidt op dit gesprek. Hulp van iemand die met u 
meedenkt en samen met u het gesprek voorbereidt kan prettig voor u zijn. 
Dat kan een familielid of een goede bekende van u zijn, maar dus ook de 
cliëntondersteuner. Annemieke is bereikbaar via (026) 384 28 26.

Principeverzoek functieverandering Empe 
Twee eigenaren van agrarische bedrijven in Empe (Plagweg 20 en  IJsselstraat 
6) willen gezamenlijk een functieveranderingstraject van agrarisch naar wonen 
doorlopen. Met een principebesluit heeft het college deze week aangegeven, 
onder voorwaarden, bereid te zijn medewerking te verlenen aan het in 
procedure brengen van een bestemmingsplan voor functieverandering. Eén 
van de voorwaarden voor functieverandering naar wonen is dat omliggende 
(agrarische) bedrijfsfuncties niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 
beperkt. Ook wordt de initiatiefnemers gevraagd om in dit kader in contact te 
treden met omwonenden en hen te informeren over de plannen. Als initiatief-
nemers een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken hebben 
opgesteld wordt deze getoetst en volgt de formele behandeling door college 
en gemeenteraad. 

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 bouwen 
van een bedrijfsverzamelgebouw 
Bedrijventerrein De Hazenberg, 
Brummen E 4314

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanleggen 
van een uitrit, Primulastraat 2, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van een kantoor, Stuijvenburchstraat 
20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een parasol, Stuijvenburchstraat 
50, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding voor het verwijderen 

van een asbesthoudend golfplaten 
dak, Apeldoornseweg 1, Eerbeek

• Sloopmelding, het slopen van de aan- 
bouw, Cortenoeverseweg 6, Brummen

• Sloopmelding, het saneren van diverse 
asbesthoudende materialen uit een 
woning, Willem de Merodestraat 3, 
Eerbeek

• Sloopmelding voor het verwijderen 
van een asbesthoudend dak, Slatweg 
13, Hall

• Sloopmelding voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen, 
Soerense Zand Zuid 11, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren van een 
veldopstelling met zonnepanelen op 

de locatie Holthuizerweg (RWZI)
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het bouwen van 7 wonin-
gen type “Zusje”, kavel 37 tot en met 
43 plan Lombok Zuid, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van 7 wonin-
gen type “Zusje” kavel 44 tot en met 
50 in het plan Lombok Zuid, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een es, 
Brummen I 1245, in de berm langs de 
provinciale weg, ter hoogte van 
Zutphensestraat 203, Brummen

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband met 
vergunningvrij, voor dunning van het 
eikenlaantje (5 eiken) op de locatie 
Emperweg 76, Empe

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Voorbereiding herbenoeming burgemeester 
Vorige week donderdag heeft de 
gemeenteraad de eerste stappen gezet 
die moeten leiden tot de herbenoeming 
van burgemeester Van Hedel volgend 
jaar. Dit deed de raad door twee 
besluiten te nemen. Zo heeft de raad in 
een verordening een aantal spelregels 
vastgesteld. Daarnaast zijn de leden 
van de zogenoemde vertrouwens
commissie benoemd. 

Op 27 maart 2015 is Van Hedel 
geïnstalleerd als burgemeester van onze 
gemeente. Dit voor de duur van zes 
jaar. Een burgemeester kan voor een 
zelfde periode nogmaals (her)benoemd 
worden. De gemeenteraad moet 
hiervoor dan wel een voordracht doen 
bij de Commissaris van de Koning. 

Uiteindelijk beslist de Minister over 
herbenoeming. In de besluitvormende 
vergadering vorige week donderdag is 
officieel de voorbereiding voor een 
herbenoeming gestart. De gemeente-
raad stelde een verordening vast waarin 
de spelregels zijn opgenomen. Ook 
benoemde de gemeenteraad een aantal 
raadsleden als lid van de vertrouwens-
commissie voor de (her)benoeming van 
de burgemeester.

Een ander besluit dat de gemeente-
raad nam was de benoeming van 
raadslid Van As van D66 als lid van de 
werkgeverscommissie. Dit is een 
commissie vanuit de raad waarin de 
taken zijn ondergebracht die te maken 
hebben met het werkgeverschap van 

de raad voor de raadsgriffie (de 
medewerkers die specifiek de gemeen-
teraad ondersteunen). De benoeming 
van Van As was nodig vanwege een 
ledenwisseling binnen de D66-fractie. 
Met de benoeming voldoet de 
samenstelling van de werkgeverscom-
missie weer aan de eisen zoals die in 
de Verordening Werkgeverscommissie 
zijn opgenomen.

Het (audio)verslag en de besluitenlijst 
van de raadsvergadering van 5 maart 
zijn zoals gebruikelijk weer te vinden op 
de speciale raadspagina www.brum-
men.nl/gemeenteraad. Vanwege het 
ontbreken van agendapunten gaat de 
geplande raadsvergadering van 
19 maart niet door.

Informatieavond cursus ‘moestuin’
Bij een gezonde leefstijl gaat het niet 
alleen om sporten en bewegen. Ook 
gezonde voeding is belangrijk. Verse 
groente uit eigen tuin is niet alleen 
gezond, maar het smaakt ook erg 
lekker! Daarom organiseert de gemeen
te in samenwerking met Derk Huizinga 
van ‘Eigen moestuin, eigen voorraad’ 
een cursus over het verbouwen van je 
eigen groente èn over het inmaken en 
bewaren daarvan.  

De informatieavond vindt plaats op 

dinsdag 24 maart aanstaande in het 
gemeentehuis in Brummen en begint 
om 19.30 uur (inloop om 19.15 uur). 
Iedereen is welkom! 

Jaarrond programma 
Tijdens deze avond ontvangt u meer 
informatie over de cursus. De cursus 
bestaat uit twee werkochtenden 
moestuin aanleggen in het voorjaar, drie 
vervolgochtenden (in elk volgend 
seizoen één ochtend) en een workshop 
groente conserveren in de zomer. Zo 

wordt dus duidelijk wat er gedurende 
het hele jaar in een moestuin moet 
gebeuren.

Samenwerking

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. 
Dankzij een bijdrage van de gemeente 
Brummen en provincie Gelderland zijn de 
kosten voor de cursus beperkt tot € 
110,00 per persoon voor 6 bijeenkomsten 
van 2 tot 2,5 uur, inclusief zaaigoed en 
plantgoed, en de kookfaciliteiten van de 
workshop groente conserveren.

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

Vragen over afval? 
Kijk dan op www.circulus-berkel.nl


