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Negentien zetels verdeeld over zes politieke partijen 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. In totaal 49,0 
procent van de kiesgerechtigde inwoners brachten deze week hun stem 
uit. Tijdens een gezellige en spannende verkiezingsavond in het gemeen-
tehuis maakte burgemeester Alex van Hedel woensdagavond bekend dat 
op Lokaal Belang uiteindelijk de meeste stemmen zijn uitgebracht. 
Aanstaande maandag wordt de officiële verkiezingsuitslag door het 
Centraal Stembureau vastgesteld. Deze is dan te lezen op onze website. 

Van Hedel prees de vele mensen die 
achter de schermen ervoor hebben 
gezorgd dat de verkiezingen in onze 
gemeente, ondanks de coronaperi-
kelen afgelopen periode, vlekkeloos 

zijn verlopen. Hij doelde hiermee 
onder andere op alle vrijwilligers bij 
de stembureaus en de vele gemeen-
telijke medewerkers die actief zijn bij 
de organisatie. 

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Online kaart over biodiversiteit in onze gemeente
Weet u wat er allemaal door uw tuin kruipt of over uw huis vliegt? Of wat 
u kunt doen om meer vogels in de straat te krijgen? Raadpleeg de 
biomorfologische kaart van de gemeente Brummen!

De natuur in Nederland staat onder 
druk. Ook in de gemeente Brum-
men is de afname van de hoeveel-
heid planten en dieren merkbaar. De 
gemeente wil deze terugval stoppen 
en stelt daarom een biodiversiteits-
plan op. De bijzondere natuurwaar-
den moeten behouden blijven en 
waar mogelijk verbeteren. “Onder 
andere IVN en Landschapsnetwerk 
Brummen hebben meegedacht en 
aangeboden mee te helpen bij het 
opstellen van het biodiversiteitsplan. 
Hen wil ik graag bedanken voor hun 
inzet, want samen maken we een 
goede basis voor ons toekomstige 
beleid”, aldus wethouder Inberg.

Deelgebieden
Een eerste stap naar zo’n biodiversi-
teitsplan is het inzichtelijk maken 

van de aanwezige biodiversiteit. De 
gemeente Brummen heeft dit 
gedaan door een biomorfologische 
kaart te laten opstellen. Een moeilijk 
woord voor een kaart waarin per 
deelgebied de landschappelijke 
kenmerken en de voorkomende 
planten en dieren beschreven zijn. 
De deelgebieden, in totaal 22 stuks, 
vormen vanuit ecologisch oogpunt 
gezien een eenheid. 

Help de natuur
Op de kaart kunt de informatie 
vinden voor uw woonomgeving. 
Niet alleen wat er aan soorten 
voorkomt maar ook wat u kunt 
doen om de biodiversiteit te 
verbeteren. Wij nodigen u graag uit 
een kijkje te nemen op de kaart van 
uw woonomgeving. U kunt dat 

doen op onze website www.
brummen.nl/biodiversiteit.
Klik vervolgens op de kaart op uw 
woonomgeving en open dan de 
PDF door op “informatie” te 
klikken. En misschien wordt u dan 
wel enthousiast om de natuur in uw 
gebied een handje te helpen door 
een rommelhoekje in uw tuin te 
maken of een nestkast op te 
hangen.

Veiliger fietsen op ‘t Hallsepad
Het Hallsepad is een veelgebruikt fietspad in onze gemeente. Een 
gedeelte van het fietspad was te smal om voldoende veiligheid voor de 
gebruikers te garanderen. In samenwerking met grondeigenaar ASR en de 
Provincie Gelderland, is het gelukt het gehele Hallsepad te verbreden. 
Deze is vrijdag 11 maart symbolisch in gebruik genomen door wethouder 
Inberg, de rentmeester van ASR, de heer Kramer en oud-wethouder 
Tuiten. Laatstgenoemde is als wethouder begonnen met de verbredings-
plannen die afgelopen week zijn afgerond.

Veilig fietsen
Het Hallsepad was erg smal, wat 
zorgde voor onveilige verkeerssitua-
ties. De gemeente Brummen wilde 
de verkeersveiligheid verbeteren en 
zorgen voor meer comfort voor 
gebruikers van het Hallsepad. Dit 
hebben we bereikt door het 

verleggen van het fietspad en deze 
te verbreden naar 2,5 meter. 
Daarnaast is er betonverharding 
toegepast. “Dit was ons niet gelukt 
zonder medewerking van de 
grondeigenaar ASR en een subsidie 
van de Provincie Gelderland” aldus 
Wethouder Inberg. 

Wethouder Inberg, gemeentelijk projectleider Joost Bloemendaal, 
oud-wethouder Tuiten en Rentmeester Kramer.

Koninklijke onderscheiding voor 
Felix Dikken uit Tonden   
Donderdag 10 maart is Felix Dikken uit Tonden koninklijk onderscheiden. 
Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het bijbeho-
rende lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel tijdens 
een minisymposium dat ter ere van zijn afscheid georganiseerd werd in 
Gelre Ziekenhuizen in Zutphen.

Belastingheffing door Tribuut
Elk jaar verstuurt de gemeente Brummen zelf ongeveer 12.000 aanslagbil-
jetten voor het heffen van de gemeentelijke belastingen. Zoals de 
onroerendzaakbelasting (OZB), rioolheffing en toeristenbelasting. Het 
college van burgemeester en wethouders vraagt de raad om toestemming 
voor het uitbesteden van deze werkzaamheden aan het regionale belas-
tingcentrum Tribuut.

Waarom Tribuut?
Tribuut is nu al een samenwerking 
van de gemeenten Apeldoorn, Epe, 
Voorst, Zutphen en Lochem. Voor 
deze gemeenten voert Tribuut al 
een aantal jaren de belastingwerk-
zaamheden uit. De gemeente 
Brummen wil daar nu ook bij 
aansluiten. Dit idee past bij de 
bestuurskrachtmeting van adviesbu-
reau Berenschot. Daarin is geadvi-
seerd om te onderzoeken voor 
welke uitvoerende taken de 
samenwerking gezocht kan worden 
met buurgemeenten of regionale 
organisatie. De omvang van de 
werkzaamheden en de personele 
bezetting maakt dat de uitvoering 
kwetsbaar is geworden. Met de 
voorgenomen samenwerking kan dit 

toekomstbestendig georganiseerd 
worden. Gemeente Brummen blijft 
zelf verantwoordelijk voor het 
maken van beleid en het bepalen 
van de tarieven.

Er verandert weinig
Voor inwoners verandert er weinig. 
Ze zullen vooral merken dat er op de 
aanslagen van 2023 een ander logo 
en telefoonnummer staat. Begin 
2023, als de aanslagen worden 
verzonden door Tribuut, worden alle 
inwoners van de gemeente Brum-
men uitgebreid geïnformeerd over 
de nieuwe werkwijze.

Overeenkomst
De gemeenteraad behandelt het 
verzoek om toestemming in de 

raadscyclus van april. Wanneer de 
raad instemt met dit voorstel, is de 
verwachting dat rond de zomerpe-
riode tot een overeenkomst met 
Tribuut kan worden gekomen. Dit 
alles met als doel dat Tribuut dan 
op tijd de voorbereidingen voor de 
aanslagen van 2023 kan oppakken.

16 maart 2022 21 maart 2018

Aantal % Zetels Aantal % Zetels

Lokaal Belang 2109 25,0 5 2099 22,91 % 4

VVD 1621 19,2 4 1846 20,15 % 4

PvdA 1314 15,6 3 1424 15,54 % 3

GroenLinks 1505 17,8 3 1422 15,52 % 3

CDA   921 10,9 2 1410 15,39 % 3

D66  980 11,6 2  961 10,49 % 2

TOTAAL 8450 100,00 % 19 9062 100,00 % 19

Opkomstperc. 49,0 % 54,4 %
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Omgevingsvergunning
• Geweigerde reguliere omgevings-

vergunning, het kappen van een 
kastanjeboom, Harderwijkerweg 
35, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
berk, Ginkgo biloba en een 
Cryptomeria japonica, Charlotte 
van Bourbonlaan 20, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanpassen van de 
woning voor het gebruik als B&B 
op de locatie Dorpsstraat 54, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
douglasspar, Gravin van Burenlaan 
31, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
eik, Ringlaan 19 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 
bedrijfsgebouw op de locatie De 
Voortweg 1, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het vernieuwen van 
de kap van een bijgebouw op de 
locatie ‘t Zaaibroek 3, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een uitrit, Papier-
molen 72, Eerbeek

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, het 
brandveilig gebruiken van de 
kinderopvang, Saturnusweg 8, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 kastanjebomen, 
Voorsterweg 149, Tonden

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schuur met 
overkapping en een schutting, 
Wheemekamp 12, Hall

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
blokhut met overkapping, Gravin 
van Burenlaan 7, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het realiseren van een 
paardenbak met omheining, 
Haarweg 4, Tonden

• Ontwerp omgevingsvergunning 
en ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen ‘Natuurontwikkeling 
Leusveld Noordwest’

• Ontwerp omgevingsvergunning 
en ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen ‘Natuurontwikkeling 
Berkendijke’

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband 
met vergunningvrij, het kappen 
van een esdoorn, gasstation naast 
W. Einthovenstraat 18, Eerbeek

Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, voor Lichtenbeltweg 
3, Leuvenheim

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verzamelverordening Participatie-

wet, IOAW en IOAZ

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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Bekendmakingen op overheid.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.

Kort nieuws

Raad besloot 
Op donderdag 17 maart nam de gemeenteraad weer een aantal 
belangrijke besluiten. De laatste besluiten in deze vierjarige bestuurspe-
riode. In een nieuwsbericht op onze website leest u welke beslissingen 
de raad heeft genomen. Binnenkort is ook de besluitenlijst én het 
audioverslag van de vergadering te vinden op de pagina van de 
gemeenteraad op brummen.nl.

Rondje Cultuur
De Culturele Stichting in onze gemeente organiseert op zondag 11 
september een gratis cultureel evenement in de buitenlucht. Dit onder 
de naam ’Rondje Cultuur’. De gemeente ondersteunt dit initiatief met 
een financiële bijdrage. Doel is om na twee jaar ‘stil stand’ het culturele 
leven in de gemeente weer te laten opbloeien. Iedereen die op cultureel 
gebied actief is in onze gemeente kan zich aanmelden om deel te 
nemen aan ‘Rondje Cultuur’. Kijk hiervoor op rondjecultuur.nl. 

Elzenbosweg 16, Brummen
B&W hebben besloten in principe mee te werken aan het wijzigen van 
de bestemming van ´Agrarisch met landschapswaarden A´ naar ´Wonen´ 
op locatie Elzenbosweg 16 in Brummen. Dit door gebruik te maken van 
de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 25 van bestemmings-
plan ´Buitengebied 2008´.

Informatieavond ‘stort Doonweg’ 
Vorige week is de gemeenteraad bijgepraat over de actuele situatie van 
de oude stortlocatie aan de Doonweg in Eerbeek. Ook voor direct 
aanwonenden wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd dor de 
eigenaar van deze locatie. Deze vindt komende maandag 21 maart 
plaats in De Korenmolen in Eerbeek. Vooraf aanmelden is verplicht en 
kan via info@stortdoonweg.nl. Meer inwoners in aanmerking voor gratis bespaaradviezen 

Nog tot 1 juli dit jaar maakt de gemeente Brummen gebruik van de 
VoorzieningenWijzer. Hét hulpmiddel waarmee uzelf meer inzicht krijgt in 
uw uitgaven. U krijgt concrete tips waarmee u ook daadwerkelijk geld 
kunt besparen. De groep inwoners die hiervoor in aanmerking komt is 
eerder dit jaar verruimd. Alle inwoners met een inkomen tot maximaal 
150% van de bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking. Dat percenta-
ge bedroeg tot dusver 130%. Met dit raadsbesluit kunnen dus meer 
gezinnen en inwoners tot 1 juli aanstaande gratis gebruik maken van de 
VoorzieningenWijzer. 

Komt u in aanmerking voor deze 
gratis bespaaradviezen? Kijk dan 
snel op de speciale website www.
datgeldtvoormij.nl. Als u zich 
aanmeldt, krijgt u een afspraak met 
een onafhankelijk adviseur. Dit is 
gratis en vrijblijvend. De gemeente 
betaalt de kosten voor het advies. 

Onafhankelijke adviseur
Aan de hand van de Voorzieningen-
Wijzer kijkt een onafhankelijke 
deskundige samen met u naar uw 
persoonlijke situatie. Maakt u 
gebruik van alle lokale en landelijke 
toeslagen en regelingen? Zijn er 
mogelijkheden om kosten te 
besparen, bijvoorbeeld als het gaat 
om een zorgverzekering of de 
energierekening? 

Met hulp van de VoorzieningenWij-
zer ondersteunt de gemeente 

inwoners hierbij 
weloverwogen keuzes 
te maken. Resultaat is 
dat een inwoner soms 
wel tot 500 euro per 
jaar kan besparen op 
vaste kosten of extra 
tegemoetkomingen kan 
ontvangen via regelin-
gen. En u weet na het 
gesprek dat de 
financiële basis op orde 
is en dat u niet te veel 
betaalt aan vaste 
lasten. Dit geeft ruimte 
en rust in het hoofd om 
mee te blijven doen in 
onze samenleving! Dit 
sluit naadloos aan op 
het minimabeleid van 
de gemeente, dat de 
slogan heeft: iedereen 
doet mee in Brummen!

Vragen?
Heeft u vragen over de Voorzienin-
genWijzer? Kijk dan eens op 
www.datgeldtvoormij.nl/brummen. 
Of mail naar contact@devoorzienin-
genwijzer.nl om u aan te melden. U 
kunt ook bellen met Team Voor 
Elkaar: (0575) 568 568. Dit kan op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

DATGELDTVOORMIJ.NL
CHECK WAT VOOR JOU GELDT EN VRAAG 
EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN OP

DAT GELDT
VOOR MIJ

 GEMEENTELIJKE 
REGELINGEN
TOESLAGEN EN 
BELASTINGTERUGGAVE 
 PASSENDE 
ZORGVERZEKERING
LAGERE ENERGIEREKENING 
HUURBEVRIEZING

“Ik wist niet dat we 
daar recht op hadden!”

Elektrische inzamelwagen bezoekt Brummen
Afvalbedrijf Circulus heeft sinds kort twee gloednieuwe elektrische 
inzamelwagens in gebruik. Chauffeur Glenn Kamphuis leegde op vrijdag 
11 maart voor het eerst met de elektrische zijlader de containers in 
Eerbeek. Wethouder Cathy Sjerps reed een stuk met hem mee. 

Van 7 tot en met 13 maart was het 
de Week van de Afvalhelden. 
Tijdens deze week worden mede-
werkers die ervoor zorgen dat het 
afval wordt opgehaald in het 
zonnetje gezet. Het gaat om werk 
dat is nodig is om de samenleving 
draaiende te houden. Nuttig werk, 
waarvoor kennis en professionaliteit 
nodig zijn. Ook wethouder Cathy 
Sjerps sprak haar waardering uit: 
´De mannen en vrouwen die dit 
werk doen zijn onmisbaar en 
verdienen een compliment!´

Schoon en stil
Speciaal voor de week van 
de Afvalhelden bezocht een 
van de twee elektrische 
zijladers de gemeente 
Brummen. Circulus kiest 
steeds meer voor schonere 
wagens en alternatieve 
brandstoffen. Dat past bij 
de duurzaamheidsambities 

van het bedrijf, waar negen 
gemeenten, waaronder Brummen, 
aandeelhouder van zijn. De schone 
en stille elektrische inzamelwagens 
zijn een primeur voor Gelderland en 
zijn voorzien van opvallende, 
vrolijke stickers met de tekst: ‘Laad 
maar in! Ik ben opgeladen’.
Binnenkort wordt een speciale 
laadpaal op het Recycleplein in 
Zutphen geïnstalleerd. Zodra deze 
gereed is, zal de elektrische 
inzamelwagen vaker in de gemeen-
te te zien zijn. 

Wethouder Cathy Sjerps en chauffeur Glenn 
Kamphuis voor de nieuwe afvalwagen



Centrum Brummen 
in ontwikkeling

Invulling van de brandlocatie

Reuring op het Marktplein

Herontwikkeling Graaf van Limburg Stirumplein

Vertraging in presentatie modellen

De reuring op het Marktplein komt weer terug. De bakker is na de 
brand weer terug op zijn oude stek, de Blokker is heropend en ook 
de gesprekken met de weekmarkt verlopen goed.  

De oude locatie van de Blokker blijft helaas nog wat leeg. Hier is de 
eigenaar aan zet voor her/nieuwbouw. Planvorming hiervoor zien we 
graag tegemoet! 

 
Koppelplein

Rond de Sint-Pancratiuskerk   
(parkeerplaatsen Kerkstraat / Marten Putstraat)

Burgemeester Dekkerplein
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3  

Medewerkers Bewoners/bezoekers

3

Beleefdheidsverzoek parkeren

Parkeren aan het Marktplein 
en de Ambachtstraat
Bij de bewoners en ondernemers van het Marktplein en de 
Ambachtstraat is een beleefdheidsverzoek op de mat gevallen. 
Een moreel appel op hen om de parkeerplekken aan het 
Marktplein en Ambachtstraat vrij te houden voor het korte 
parkeren van bezoekers.

Momenteel ondervinden we dat veel van deze parkeerplekken overdag 
worden bezet door langparkeerders. Voor de klantvriendelijkheid van 
onze winkelstraten is het fijn als bezoekers hier kunnen parkeren. Met 
de brief is ook een kaartje toegezonden waar het langparkeren wel 
mogelijk is. Het beleefdheidsverzoek is opgesteld in overleg met de 
Dorpsraad, OVB en de marktcommissie. 

Bouw woningen gestart

Woningen op de voormalige 
schoollocaties 
De voormalige schoollocatie aan de Troelstralaan wordt 
momenteel volop bebouwd. Ook aan de Sperwerstraat zijn we 
gestart met het bouwrijp maken van de locatie, zodat de 
woningen gebouwd kunnen worden.

De huurwoningen aan de Savornin Lohmanstraat worden in maart 
opgeleverd. Aansluitend zijn de koopwoningen aan de Troelstralaan 
aan de beurt. De woningen aan de Meengatstraat staan in de verkoop. 

Voor de woningen aan de Sperwerstraat ligt het plan nog bij de Raad 
van State. Op dit moment is het dan ook nog niet duidelijk wanneer de 
bouw van deze woningen start.

Met het Plan van Aanpak voor het 
centrum van Brummen wordt 
richting gegeven aan de ontwik-
kelingen in het centrum. Als 
eerste zijn we aan de slag gegaan 
met de opzet voor de herontwik-
keling van het Graaf van Limburg 
Stirumplein. Vanwege corona 
konden de bewonersbijeenkom-
sten niet fysiek plaatsvinden, 
maar zijn er twee digitale avon-
den georganiseerd voor omwo-
nenden, ondernemers en belang-
stellenden. Deze beide avonden 
zijn goed bezocht. Het derde 
buurtgesprek zou in oktober 
gepland worden, maar is tot op 
heden nog niet doorgegaan.

Met alle opmerkingen is bureau LOS 
Stadomland achter de tekentafel 
gaan zitten om een concept-
ontwerp te schetsen voor het plein. 
Dit concept-ontwerp was gereed, 
waarna het is doorgerekend. Dit 
leverde helaas een zeer negatief 
resultaat op, waardoor het concept-
ontwerp niet uitvoerbaar is. LOS is 
daarom verder gaan tekenen, met 
alle kaders en opmerkingen vanuit 
de belangstellenden. 

Op korte termijn zullen we een 
derde buurtgesprek organiseren en 
het aangepaste concept-ontwerp 
toelichten. Hiervoor ontvangt u 
uiteraard een uitnodiging!

Wij houden u graag op de hoogte van het project ´Centrumplan Brummen´. Middels deze pagina, maar ook via onze website: 
www.brummen.nl/centrumplanbrummen. Voor vragen neem contact met ons op via 0575-568 233 of gemeente@brummen.nl.


