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Groen licht woningen ‘De Veldkant’
Deze week heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan over de bouw 
van 16 woningen op het perceel naast Sportpark De Veldkant in Eerbeek. 
Hiertegen zijn twee bezwaarschriften ingediend. Beide bezwaarschriften 
zijn aangevuld met een verzoek om de opgestarte werkzaamheden stil te 
laten leggen. De rechter heeft dinsdag in een uitspraak laten weten dat de 
gemeente de werkzaamheden mag voortzetten. 

De rechter is van oordeel dat de 
gemeente in redelijkheid heeft 
kunnen besluiten de omgevingsver-
gunning voor deze woningen te 

verlenen. In deze 16 woningen 
worden de circa 60 Oekraïense 
ontheemden gehuisvest. Zij zijn nu 
nog ondergebracht in het ABK-huis 

in Hall. Burgemeester Alex van 
Hedel, die vorige week namens de 
gemeente aanwezig was bij de 
hoorzitting van de voorzieningen-
rechter, is tevreden met de uit-
spraak. “De rechter onderschrijft de 
urgentie voor deze woningen, maar 
ook het zorgvuldige traject dat het 
gemeentebestuur heeft doorlopen,” 
laat Van Hedel weten. Hij is blij dat 
de werkzaamheden door kunnen 
gaan, zodat de geplande verhuizing 
van de Oekraïners op 19 april 
gehaald kan worden. 

Burgemeester Van Hedel realiseert 
zich heel goed dat de bezwaarschrif-
tenprocedure nog loopt. “Deze 
wordt zorgvuldig en voortvarend ter 
hand genomen,” laat hij weten. De 
verwachting is dat in april of mei het 
college een besluit kan nemen op de 
ingediende bezwaarschriften. 

Meer informatie is te vinden op de 
themapagina www.brummen.nl/
wonendeveldkant. 

Nieuwe wet voor minder CO-vergiftiging
Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, 
treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk 
CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde 
bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. 
Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbran-
dingsinstallatie is vanaf die datum verboden. 

Gecertificeerde bedrijven te vinden in register 
CO-vrij gecertificeerde bedrijven herken je aan het CO-vrij-logo en zijn te 
vinden in het ‘registergasverbrandingsinstallaties’. Een installateur draagt 
bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor 
een gecertifieerd bedrijf te werken. Bedrijven die na 1 april 2023 niet in het 
register staan, mogen geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasver-
brandingsinstallaties totdat zij het CO-vrij-certificaat behalen.

Koolmonoxidevergiftiging
Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het 
niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten 
krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien 
tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuis opnames. Veelal 
komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of 
onderhouden gasverbrandingsinstallatie, zoals een cv-ketel, geiser, gaska-
chel, gashaard of rookgasafvoer. Dit bleek uit onderzoek van de Onder-
zoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is daarom 
de nieuwe wetgeving gemaakt.

Meer info:
• www.rijksoverheid.nl/Koolmonoxide
• www.Co-wijzer.nl
• www.co-vrijregister.nlVolgende week: raad neemt weer besluiten 

De besluitvormende raadsvergadering van volgende week donderdag telt 8 raadsvoorstellen waarover de raadsle-
den een besluit gaan nemen. Deze bijeenkomst begint om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is 
voor belangstellenden bij te wonen. Ook kunt u de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale 
omroep. Van de 8 voorstellen zijn er 6 een hamerstuk. Over 2 concrete voorstellen wordt eerst gedebatteerd, 
voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. 

Tijdens de raadsfora van vorige 
week donderdag 9 maart bleek dat 
raadsleden het over een aantal 
voorstellen met elkaar eens zijn. 
Deze 6 voorstellen staan daarom als 
hamerstuk op de agenda. Dit 
betekent dat er geen debat over 
plaats zal vinden. Twee voorstellen 
hebben te maken met het onttrek-
ken van een stuk grond aan de 
openbaarheid. Het gaat om een 
perceel bij De Wasacker in Eerbeek 
en bij de Empermolen in Empe. Ook 
2 voorstellen van financiële aard 
staan op de agenda als hamerstuk, 
namelijk de ‘Nota investeringen en 
afschrijvingen’ en de ‘Nota reserves 
en voorzieningen’. 
Unaniem positief zijn de raadsleden 
ook over het voorstel voor het 
paraplubestemmingsplan ‘land-
schapselementen Buitengebied’. Dit 
plan biedt grondeigenaren de 

mogelijkheid om zonder vergunning 
landschapsversterkende elementen 
aan te leggen. Het zesde voorstel 
waar de raad eensgezind over is, is 
het voorstel om zonnepanelen op de 
parkeerplaats bij het gemeentehuis 
te plaatsen. De raad is van plan een 
verklaring van geen bedenkingen 
hiervoor af te geven. Ook de lijst 
van ingekomen en te verzenden 
stukken staat onder het kopje 
‘hamerstukken’ op de agenda. 

Politiek debat 
Volgens de agenda gaat de raad 
over 2 raadsvoorstellen wel eerst 
debatteren, voordat stemming 
plaatsvindt. Zo bespreken de 
raadsleden op 23 maart de nota 
weerstandsvermogen en risicobe-
heersing. Met dit besluit legt de raad 
de spelregels vast om voldoende 
weerstandsvermogen te hebben, 

met name gelet op mogelijke 
financiële risico’s waar een ge-
meente mee te maken kan krijgen. 
Het tweede voorstel dat de 
raadsleden eerst bespreken is het 
plan om de gemeentelijke gebou-
wen versneld van het aardgas af te 
halen en daarmee sneller duurza-
mer te maken. Het college vraagt 
de raad hiervoor geld beschikbaar 
te stellen.

Vergaderstukken 
De vergaderstukken voor deze 
besluitvormende raadvergadering 
vindt u op brummen.nl/gemeente-
raad. Beschikt u niet over een 
computer, dan kunt u een gratis 
exemplaar van de stukken afhalen bij 
het gemeentehuis in Brummen of het 
Servicepunt in Eerbeek. Ook kunt u 
de stukken inzien bij de bibliotheek in 
Eerbeek en Brummen. 

Wilt u de raadsvergadering bijwonen als speciale gast? Dat kan! Kijk op www.brummen.nl/gastvanderaad

Hou jij van klussen en van anderen helpen? 
Word klushulp!  
Gordijnen inmeten en ophangen, tochtstrips of een infraroodpaneel 
aanbrengen. Ben jij handig en vind je het leuk mensen te helpen energie te 
besparen? Heb je één of meer dagdelen per week beschikbaar? Brummen-
Energie zoekt van maart tot en met december 2023 een medewerker! Bekijk 
de vacature op www.brummenenergie.nl
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Kort nieuws

IJsselvallei gaat voor LEADER-subsidie
De gemeente Brummen doet mee aan het LEADER-subsidieproces. Samen 
met andere gemeenten in de IJsselvallei en Waterschap Vallei en Veluwe 
stellen we een ontwikkelingsstrategie op. Hiermee vragen we de Europese 
LEADER-subsidie aan. Die subsidie is bedoeld voor brede plattelandsont-
wikkeling. Denk aan het versterken van sociale cohesie en vergroten van 
het toeristische aanbod. Maar ook aan klimaat en biodiversiteit. LEADER is 
er voor, door en van inwoners. Als we de subsidie krijgen, gaat deze dus 
vooral naar initiatieven van inwoners en organisaties in de IJsselvallei.

Meedoen is de kunst
Cultuur Oost is samen met partners een programma gestart om de 
cultuursector in Gelderland te versterken met inspiratie, kennis, advies en 
een innovatiebudget. Onderdeel is onder andere het jaarevent, dat eind 
maart, begin april in vier Gelderse plaatsen wordt gehouden. Deelname is 
gratis, kijk op meedoenisdekunst.nl. Daar is ook informatie te vinden over 
het innovatiebudget, waarbij meedoen en samenwerken centraal staat. 

Bouwplan Arnhemsestraat 50
Met de verhuizing van supermarkt Aldi naar de Vulcanusweg ontstaat er 
ruimte voor woningbouw op het vrijkomende perceel aan de Arnhemse-
straat. De gemeenteraad heeft voor de bouw van een 2-tal appartementen-
gebouwen het bestemmingsplan al vastgesteld en vanwege de cultuurhisto-
rische waarden van deze omgeving is er ook een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. Voor de nieuwbouw van de appartementengebouwen hebben 
B&W besloten nog geen omgevingsvergunning te verlenen. De ingediende 
aanvraag is geweigerd. B&W zijn tot dit besluit gekomen op basis van een 
opgevraagde second opinion. Het is aan de ontwikkelaar om een bouwplan 
te ontwerpen dat voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitskaders die zijn 
beschreven in het beeldkwaliteitsplan.

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, bouwen 
van 13 woningen en 16 apparte-
menten, Kadastraal Brummen, 
sectie I, nrs. 2460, 2450, 2452, 
2460, 2467, 2468, 2472, 
Elzenbos, bwnrs. 5 tm 9, 37 tm 
40, 53 tm 56 en 65 tm 80

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, kappen 
van 4 grove dennen, Charlotte 
van Bourbonlaan 26, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, plaatsen 
van zonnepanelen, Eerbeekse 
Hooilanden 5, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, realiseren 
van een uitrit, Schoolstraat 12, 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, renoveren 
van de gevels (stucwerk en 
schilderwerk) en vervangen/
herleggen van de pannen, 
Wilhelminastraat 16, Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
verkoopunit voor de duur van 5 
jaar op de locatie Veerstoep 
Brummen (Veer Brummen-Bronk-
horst), Bronkhorsterweg, BRUM-
MEN, sectie I, nummer 134.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, de tijdelijke gebruikswij-
ziging voor de duur van 2 jaar van 
bedrijfswoning naar particuliere 
woning, Ganzekolk 3, Empe.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, bouwen van een loods, 
IJsselstraat 9A, Empe.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, plaatsen (legaliseren) 
van zonnepanelen, Vosstraat 20, 
Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, bouwen van een berging 
met overkapping en een poort, 
Wheemekamp 1, Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, bouwen van een schuur, 
Wolverlei 16, Eerbeek.

• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, realiseren van een 
brug met faunapassage bij de 
N345, Brummen, sectie I, 
nummers 1251, 1252, 789, 2324

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, realiseren van een 
schuur, Ganzekolk 9, Empe

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, plaatsen van een 
tuinhuis/overkapping, Molen-
straat 4, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, gebruiken van perceel 
kadastraal Brummen, sectie A, 
nummer 3072 als tuin, Trepkes-
weide 33A, Empe

• Buiten behandeling reguliere 
omgevingsvergunning, gebruiken 
van het weiland als kampeer-
plaats, Hommelstraat 1, Empe.

• Geweigerd reguliere omgevings-
vergunning, verbreden van een 
uitweg, Kampweg 13, Brummen.

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende Raadsvergade-

ring op donderdag 23 maart 2023

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.

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)

Team voor Elkaar houdt op dinsdag 
en donderdag spreekuur in Eerbeek 
(Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 2a) 
en op woensdag in Brummen (Plein 5). 

Afspraak spreekuur
Bel naar 0575-568 568 voor het 
maken van een afspraak.

Colofon

Wilt u het aanslagbiljet volgend 
jaar digitaal ontvangen? 
In februari verstuurde Tribuut belastingcentrum de 
jaarlijkse aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen. Wilt u liever het 
aanslagbiljet digitaal ontvangen? Lees hieronder hoe u dat kunt doen. 

Berichtenbox MijnOverheid 
Om uw aanslagbiljet digitaal te 
ontvangen, moet u uw account van 
MijnOverheid activeren. Ga hiervoor 
naar www.mijnoverheid.nl en kies 
voor ‘Inloggen met uw DigiD’. 
Nadat u bent ingelogd, gaat u naar 
Instellingen / Organisaties Berich-
tenbox / Samenwerkingsverbanden 
en selecteert u ‘Tribuut belastingsa-
menwerking.’ U kunt hier ook 
aangeven of u bijvoorbeeld 
meldingen wilt ontvangen zodra er 
een document voor u klaar staat. 

Tip 
Controleer of uw e-mailadres juist is. 
Meer informatie leest u op www.
tribuut.nl/informatie/mijn-overheid.  

Vragen? 
Neem gerust contact op met Tribuut 
belastingcentrum als u vragen heeft. 
U kunt van maandag tot en met 
donderdag van 08.30-17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30-12.30 uur 
bellen naar 055 580 22 22. U kunt 
uw vraag ook mailen naar 
info@tribuut.nl. 

Uitslag verkiezingen
Afgelopen woensdag waren de verkiezingen voor Provinciale Staten 
Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe. De voorlopige uitslag in 
de gemeente Brummen vindt u op www.brummen.nl/verkiezingen.

Na het sluiten van de stembureaus 
zijn de stemmen geteld. De 
resultaten komen in een proces-ver-
baal. Donderdag zijn alle proces-
sen-verbaal gecontroleerd. Daarmee 
is de uitslag van de verkiezingen 
bekend. Dit was helaas na de 
deadline voor GemeenteThuis. 

Daarom verwijzen we u naar onze 
website. Aanstaande donderdag 23 
maart stelt het Centraal Stembureau 
de verkiezingsuitslag officieel vast.

Een fout melden
Denkt u dat er een fout is gemaakt 
in een proces-verbaal van een 

stembureau? 
Bij de telling 
of bij het 
vaststellen 
van de 
uitslagen? Dan kunt u bezwaar 
maken. Dit doet u niet bij de 
gemeente, maar bij het centraal 
stembureau van de provincie 
Gelderland of van Waterschap Vallei 
en Veluwe. Bezwaar maken kan tot 
dinsdag 21 maart, 10.00 uur.

Tot wel € 500 meer te besteden
Betaalt u niet te veel voor gas en energie? En maakt u gebruik van alle 
regelingen en toeslagen die er voor u zijn? De VoorzieningenWijzer helpt 
u op weg! Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek. Een onaf-
hankelijk adviseur kijkt dan samen met u op welke regelingen en toesla-
gen u recht heeft. En of uw zorgverzekering en energiecontract voordeliger 
kunnen. Zo kunt u tot wel 500 euro per jaar besparen. 

Iedereen met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon kan 
gratis gebruik maken van de VoorzieningenWijzer. Dat is ongeveer € 1.550 
voor alleenstaanden en zo’n € 2.200 voor samenwo-
nenden. Kijk op www.datgeldtvoormij.nl/brummen

Boeren voor Biobased Bouwen
De gemeente Brummen wil boeren een nieuw toekomstperspectief bieden 
én duurzaam bouwen stimuleren. Daarom hebben we de handen ineenge-
slagen met een aantal gemeenten in de regio Stedendriehoek en Water-
schap Vallei en Veluwe. Samen hebben we het project Boeren voor 
Biobased Bouwen opgezet. Met als doel: een duurzame keten van plant 
tot pand.

Vezelgewassen zoals hennep en vlas 
zijn goed bruikbaar voor duurzame 
bouwproducten. Bijvoorbeeld voor 
vezelplaten of isolatiemateriaal. De 
teelt hiervan is een alternatief 
verdienmodel voor boeren die geen 
vee meer kunnen of mogen 
houden. Het nieuwe gebruik van 
agrarische grond heeft ook een 
positief effect op de kwaliteit van 
bodem en water. 

Daarnaast zorgen biobased 
bouwmaterialen voor opslag van 
CO2. In plaats van stikstofuitstoot 
zorgt de bouw dan voor opname 
van stikstof.
In de gemeente Brummen is onder 
andere bouwstofhandel Warmte-
plan betrokken. Ook enkele 
agrariërs zijn er al actief mee bezig. 
Binnen de keten van plant tot pand 
leren de ketenpartners van én met 

elkaar om tot een duurzame 
samenleving te komen. Met een 
rendabel verdienmodel voor boeren 
en bouwers.  

Meer weten? 
www.boerenvoorbiobasedbouwen.nl



Centrum Brummen 
in ontwikkeling

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Centrumplan Brummen. Met deze pagina en op 
www.brummen.nl/centrumplanbrummen. Heeft u vragen? Bel 0575-568 233 of mail gemeente@brummen.nl.

Appartementen bij Concordia 
Dorpslokaal Concordia is sinds vorig jaar open. Maar de eigenaren 
hebben nog meer plannen. Ze willen o ok appartementen bouwen. De 
bestemmingsplanprocedure is gestart. In april bespreken burgemeester en 
wethouders het ontwerpbestemmingsplan. 

Een nieuw Grand Café op het Marktplein, een plan voor 
het Graaf van Limburg Stirumplein en nieuwe woningen 
op de voormalige schoollocaties aan de Troelstralaan en 
Sperwerstraat. Het centrum van Brummen is duidelijk in 
ontwikkeling! Tijd voor een update. Kijk voor meer 
informatie ook op www.brummen.nl/centrumplanbrummen

Veel belangstelling voor plan 
Graaf van Limburg Stirumplein
Woensdag 22 februari was het 
druk in de bibliotheek. Meer dan 
75 belangstellenden kwamen het 
plan bekijken voor de herontwik-
keling van het Graaf van Limburg 
Stirumplein. 

Het plan gaat uit van twee gebouwen 
met 59 appartementen, van goed-
koop tot middenduur en duur. Daar-
naast is er ruimte voor uitbreiding van 
Plein 5 voor de bibliotheek en het 
Harmonie Orkest Brummen (HOB). 

Bureau LOS Stadomland maakte een 
maquette van het plan. Zo kregen 
belangstellenden een driedimensio-
naal beeld en konden ze met de 
gemeente in gesprek. Er waren veel 
positieve geluiden te horen. 

Deze maand beslissen burgemeester 
en wethouders of het plan in 
procedure gaat. Tijdens de 
bestemmingsplanprocedure hebben 
belangstellenden nog alle ruimte 
om opmerkingen te maken.

Audrey’s geopend op het Marktplein
Restaurant Kromhout is van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar heeft het de afgelopen maanden 
omgevormd naar Grand Café Audrey’s. Audrey’s draait nu een maand en het is er gezellig druk. 
Wij wensen de ondernemer veel succes met deze welkome horeca op het Marktplein!

Troelstralaan

Sperwerstraat

Appartementen 
bij Concordia

Woningen op voormalige 
schoollocaties 
De meeste woningen op de voormalige schoollocatie aan de 
Troelstralaan zijn klaar en al bewoond. De bouw van twee 
vrijstaande woningen is gestart. 

Ook de bouw van de woningen aan de Sperwerstraat is in volle gang. 
Eind maart worden de eerste huurwoningen al opgeleverd!


