
Sporten in tijden van corona
Vanaf woensdag 16 maart zijn de 
mogelijkheden om te sporten weer 
wat versoepeld. 

Bekijk hier in het overzicht 
meer over de regels die vanaf 
vandaag gelden. 

• Goedgeuring betekent een 
sportactiviteit die door of met 
goedkeruing vooraf van de 
gemeente is georganiseerd.

• Houd je bij alle sporten aan de 
landelijke maatregelen, het 
sportprotocol van NOC*NSF 
en de specifieke protocollen van 
elke bond.

Van alles te doen voor jongeren
De beperkingen vanwege corona blijven voorlopig nog van kracht. 
Daarom blijven we jongeren de komende tijd leuke activiteiten aanbieden 
in samenwerking met diverse verenigingen en organisaties. Kijk op de 
kalender op www.brummen.nl/brummenaanzet wat er te doen is. 

Heb je met je vrienden bijvoorbeeld 
de escape room Maria’s Villa al 
gespeeld? Je kunt nog tot eind 
maart je gratis tickets bestellen via 
Mariasvilla.nl. Of ga op zoek naar 
de schat! Geocaching is een 
avontuurlijk spel voor GPS en 
Smartphone gebruikers. Ga aan de 
hand van coördinaten op zoek naar 
caches (schatten) die ergens op de 
doorgegeven positie verstopt zijn. 
En heb je al eens een kijkje geno-
men op young055.nl? Dit is een 
platform voor jongeren uit de 
gemeente Apeldoorn. De vele 
activiteiten die er georganiseerd 

worden, zijn ook toegankelijk voor 
jongeren uit de gemeente Brum-
men. Voor bepaalde workshops 
wordt een bijdrage gevraagd en op 
de site staan ook items, interviews 
en tips voor jongeren. Elke dag 
wordt er nieuwe content geplaatst, 
verschijnen er nieuwe kijk- en 
luistertips, staan er nieuwe weetjes, 
nieuwsitems die je móet horen en 
andere activiteiten. Genoeg te 
doen, uiteraard binnen de geldende 
coronamaatregelen. Meld je gauw 
aan! En heb je zelf ideeën voor een 
leuke activiteit? Mail dan naar 
activiteiten@brummen.nl. 

NL-Alert ontvangen? Wees alert
De overheid zet NL-Alert steeds 
vaker in bij een noodsituatie. 
Bijvoorbeeld bij een grote brand. 
Ook in Gelderland wordt het 
alarmmiddel regelmatig ingezet. 
Ontvang je een NL-Alert? Lees het 
bericht meteen, kom in actie en 
help anderen. 

8 op de 10 mensen waardeert het 
wanneer een NL-Alert wordt 
ingezet bij een incident in hun 
omgeving, blijkt uit onderzoek1. 
Bijna driekwart (73%) vindt het 
daarnaast terecht als zij een 
NL-Alert ontvangen. Ook komen 
veel Gelderlanders in actie als zij een 
NL-Alert ontvangen. Bij een grote 
brand sluiten zij ramen en deuren 
en zetten zij de mechanische 
ventilatie uit. Ook informeren zij 
hun directe omgeving zoals buren, 
vrienden of familie. Bijvoorbeeld via 
de groepsapp van de buurt.

Rookoverlast*
Bouwvakker Alex was nog maar 
een uurtje aan het werk toen hij een 
brandlucht rook. Alex: “Een paar 
minuten later ontving ik een 
NL-Alert over een grote brand in de 
buurt. Mijn collega’s en ik volgden 
meteen het advies op en gingen de 
bouwkeet in. We sloten de ramen 
en deuren en zetten de ventilatie 
uit. Ook belde ik mijn vrouw om 
hetzelfde te doen. Om de tijd door 
te brengen, legden we maar een 
kaartje. Na twee uur ontvingen we 

bericht dat de situatie onder 
controle was en konden we weer 
aan de slag.”

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. 
Hiervoor hoef je niets te doen. Als er 
een NL-Alert op je mobiel binnen-
komt, hoor je een hard en doordrin-
gend alarmgeluid. Dat klinkt anders 
dan een normaal bericht. 

Ook zie je NL-Alert op steeds meer 
digitale reclameschermen en digitale 
reisinformatieschermen van het 
openbaar vervoer.

Wees alert bij een NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert 
je over noodsituaties, bijvoorbeeld 
bij een grote brand, gifwolk of 
noodweer. In een NL-Alert staat 
wat er aan de hand is, wat je moet 
doen en waar je meer informatie 
kunt vinden. Zie je een NL-Alert? 

Lees het meteen, kom in actie en 
help anderen.

Over de campagne
De campagne ‘Wees alert bij een 
NL-Alert is tot en met 21 maart te 
zien op TV en online media. Voor 
meer informatie over NL-Alert kijk 
je op nl-alert.nl. 

EU-subsidie
De publiekscampagne ‘Wees alert bij 
een NL-Alert’ is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een subsidie van 
het Fonds voor interne veiligheid van 
de Europese Unie in het kader van 
‘Balancing Security and Mobility’.

*  Disclaimer: Dit verhaal is fictief. 
Het is een voorbeeld van een 
situatie waarin NL-Alert kan 
worden ingezet.

1 IFV Rapport Burgerbeleving 
NL-Alert (2019)
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Ready. Set.

ESCAPE!ESCAPE!

We willen samen zijn, maar dat is momenteel niet mogelijk. 
Woon je in Brummen en ben je 15 jaar of ouder? 
Dan biedt de gemeente Brummen jou de mogelijkheid om een toffe 
online escape room te spelen met jouw team van 2-8 personen.

Pak die gratis code via
www.mariasvilla.nl/brummen

ONLINE
ESCAPE 
ROOM

Beperkt aantal beschikbaar.OP=OP

 

 

Sportmogelijkheden buiten vanaf 16 maart 2021 
 
 Binnen Officiële buitensport-

accommodaties 
Andere buitenlocaties 
met goedkeuring  
gemeente 

Overige buitenlocaties 
zonder goedkeuring  
gemeente 

Voorbeeld Sporthal, fitnesscentrum Sportpark Cruyff Court, eigen terrein bij 
fitnesscentrum 
 

Parken en bossen 

Kinderen  
0 t/m 17 

In principe niet, behalve:  
• Gymlessen basis en 
voortgezet onderwijs  
• Onder voorwaarden medisch 
 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijden 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijden 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijden 

Jongvolwassenen 
18 t/m 26 jaar 

In principe niet, behalve:  
• Onder voorwaarden medisch 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijden 

Sporten mag:  
• In teamverband  
• Binnen 1,5 meter  
• Met onderlinge wedstrijden 

Sporten mag:  
• Max. 2 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijden  
• Geen groepslessen 
 

Volwassenen  
27 jaar en ouder 

In principe niet, behalve:  
• Onder voorwaarden medisch 

Sporten mag:  
• Met max. 4 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijden 
• Geen groepslessen 
 

Sporten mag:  
• Met max. 4 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijden 
• Geen groepslessen 

Sporten mag:  
• Met max. 2 personen  
• Op 1,5 meter  
• Met meerdere groepjes op 
meer dan 1,5 meter afstand  
• Geen wedstrijden  
• Geen groepslessen 

 
• Goedkeuring betekent een sportactiviteit die door of met goedkeuring vooraf van de gemeente is georganiseerd.  
• Houd je bij alle sporten aan de landelijke maatregelen, het sportprotocol van NOC*NSF en de specifieke protocollen  

van elke bond.  
 

  

Verkiezingen goed verlopen
In de gemeente Brummen zijn de Tweede Kamerverkiezingen goed 
verlopen. U kunt de voorlopige uitslag voor onze gemeente raadplegen 
op onze website. 

Burgemeester Van Hedel onder-
tekende met tevredenheid het 
procesverbaal van de verkiezingen. 
“Trots, omdat veel inwoners hun 
stem hebben uitgebracht. Dit 

komt tot uiting in een opkomst-
percentage van 81 procent. Trots 
ook omdat de verkiezingen in 
onze gemeente uitstekend zijn 
verlopen. En dat heeft in 

belangrijke mate te maken met 
de enorme inzet van een groot 
aantal medewerkers én inwoners 
van de gemeente. Gelet op de 
hoge opkomst is het voor de 
leden van de stembureaus echt 
nachtwerk geworden. Dank allen 
voor het enthousiasme, discipline 
en inzet.”



Geen compostactie in 2021
Vanwege de maatregelen van de rijksoverheid om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan, gaat de landelijke Compostdag ook 
dit jaar niet door. U kan ook in de gemeente Brummen dit jaar geen 
compost afhalen. De landelijke Compostdag is een evenement dat 
al jarenlang wordt georganiseerd. Tijdens deze dag verstrekken 
gemeenten gratis compost aan inwoners, als blijk van waardering 
voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval. Jaarlijks maken 
veel inwoners hier gebruik van. 

Gemeenteraad besloot
Op donderdag 18 maart nam de gemeenteraad weer een aantal 
besluiten. Welke dat zijn leest u op de website brummen.raadsinfor-
matie.nl. Daar zijn ook de videopnames én het audioverslag van de 
vergadering te vinden.

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 
vernieuwen en vergroten van de 
schuilstal, hoek Den Texweg / 
Soerense Zand Zuid in Eerbeek, 
kad. HALL, sectie C, nummer 
2270

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbouwen van de woning, 
Doornbosch Hofstede 85, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de overkapping/
afdak bij de voordeur, Grut-
tostraat 2A, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de 
instandhouding van de buiten-
plaats ‘Rhienderstein - Brummen’ 
en Rijksmonument, Rhienderstein 
1, Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het gebruiken van 
een bijgebouw als “Bed and 
Breakfast”, Heerweg 1, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het uitbouwen van 

de woning, Doornbosch Hofstede 
85, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
productiehal met kantoren, 
Loubergweg 21, Eerbeek

• Melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen, voor 28 gesloten 
bodemenergiesystemen, aan de 
Lombok Zuid, Eerbeek.

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbest op een schuur, 
Eerbeekseweg 32, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een uitweg van de Hammelerweg 
2B naar de Hammelerweg, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 15 
bomen (2x Amerikaanse eik, 8x 
beuk, 5x inlandse eik) op de 
Loubergweg 21, Eerbeek. De 
overige 4 aangevraagde bomen 
zijn vergunningsvrij en ingetrok-
ken (2x Abies, 1x grove den en 
1x Thuja)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
bedrijfshal op de locatie Mercuri-
usweg 45, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, voor een termijn van 
maximaal 10 jaar, voor het 
realiseren van een uitweg en het 
gebruik van de tuin als vijver/
zwembad op de locatie Oudeweg 
51, Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
reclame en het aanbrengen van 
een afzuigkanaal en een kozijn-
wijziging op de locatie Stijven-
burchstraat 44a, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het constructief wijzi-
gen van de woning op de locatie 
Thorbeckestraat 37, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het renoveren van 
het rioolgemaal en het realiseren 
van een uitweg op de locatie 
Voorsterweg 178, Empe. De 
uitweg is voor de percelen K361, 
K363 naar de Voorsterweg, Empe

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van 2 
onderdoorgangen bij de N345 in 
Brummen

Overige overheidsinformatie
• Verkiezing van de leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal op 17 maart 2021

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Wethouder Van Burgsteden in gesprek  
met ondernemers 

De coronacrisis biedt voor sommige lokale ondernemers kansen, maar 
voor veel anderen ook onverwachte zorgen. Een gesprek kan in deze 
tijden daarom goed doen. 

Wethouder economie en finan ciën 
Ine van Burgsteden nodigt 
ondernemers daarom uit om 
contact met haar op te nemen. 
“Door met elkaar te beeldbellen 
ben ik benieuwd om te horen hoe 
u het ondernemen in coronatijd 
ervaart. Maar bovenal wil ik met 

u kijken naar de tijd ná deze  
crisis. Laten we elkaar inspireren 
bij onze zoektocht naar goede 
voorbeelden.” U kunt wethouder 
Van Burgsteden daarvoor 
benaderen door een reactie te 
sturen naar het mailadres 
bijeenkomsten@brummen.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

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

Colofon

Stages voor jong talent in de buitendienst
Het is voor veel studenten nu vaak erg moeilijk om een stageplek te 
vinden. Toch biedt de buitendienst van de gemeente Brummen kans aan 
jonge talenten. Want ons werk gaat gewoon door, natuurlijk met de 
geldende coronamaatregelen.

Sanne bijvoorbeeld loopt dit 
schooljaar stage in de groenonder-
houdsploeg. Zij volgt een groenop-
leiding in het praktijkonderwijs. Ook 
Glenn en Ryan doen deze opleiding, 
ze zijn allebei bezig met hun laatste 
jaar. Dit voorjaar starten ze met hun 
stage. Deze duurt tot aan de zomer-
vakantie. Vervolgens kijken we of 
we Glenn en Ryan via WerkFit hun 
eerste baan kunnen bieden in de 
buitendienst. 

Anouk is gestart met de opleiding 
‘natuur en milieu onderzoeker’ 
MBO niveau 4. Zij loopt fulltime 

stage van februari tot en met april. 
Af en toe loopt ze een dagdeel mee 
in de buitendienst om te 
ervaren hoe het er in de praktijk aan 
toegaat.

Het is fantastisch om als erkend 
leerbedrijf te investeren in de 
vakmensen van de toekomst! 
Benieuwd naar de stagemogelijkhe-
den bij de gemeente Brummen? 

Kijk voor vacatures voor alle 
MBO-niveaus op  websites  
zoals www.stagemarkt.nl en  
www.leerbanenmarkt.nl.

Buurtgesprek het 
Graaf van Limburg 
Stirumplein
Op het terrein van de voormali-
ge Julianaschool en de panden 
van Vérian en de bibliotheek 
zien wij een belangrijke kans 
voor woningbouw.

Er is nog ruimte om samen met 
buurtbewoners uw mening te 
geven over deze ontwikkeling. 
Dit doen we op dinsdagavond 
23 en donderdagavond 
25 maart om 19.30 uur. 
Dit is een online vergadering 
via Microsoft Teams.

Aanmelden
Heeft u interesse? Stuur in een 
mail naar bijeenkomsten@
brummen.nl uw naam, adres, en 
de avond die uw voorkeur heeft. 
Vooraf krijgt u, bij aanmelding, 
een uitnodigingsmail met een 
link naar de vergadering voor 
één van de avonden.
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