25 maart 2022

Raad neemt laatste besluiten

Tot 31 maart: collectieve actie zonnepanelen

Donderdagavond 17 maart zijn door de raad de laatste besluiten genomen
in deze samenstelling. Op de agenda stonden 4 bespreekpunten en 1
hamerstuk. Het was een avond vol emotie, maar ook met daadkrachtige
beslissingen. Over zonnepanelen op de gemeentelijke daken, mandaat
voor het uitnodigingskader zon en wind en het renovatiebudget voor
school De Lans.
een SDE++ subsidie. De installatieIn het begin werd stilgestaan bij het
technische investering in zonnepaoverlijden van oud-wethouder Dick
nelen wordt over een periode van
Kijlstra en oud-commissaris Clemens 20 jaar afgeschreven. De bouwkunCornielje. Daarna volgde een
dige investering van de carports
vrolijker moment, de benoeming
wordt over een periode van 40 jaar
van tweede plaatsvervangend
afgeschreven. Het voorstel is
griffier Heleen Ruijsch. Ook werd
aangenomen met 17 stemmen voor
kort de uitslagenavond van de
en 1 stem tegen van Fractie
gemeentelijke verkiezingen nog
Hofman-Kleverwal.
genoemd.
Uitnodigingskader Wind en Zon
Lendeweg 6a en 6b Hall
De raad stemde in met het mandaat
De raad stemt in met de Nota van
aan het college van B&W voor
beantwoording van zienswijzen voor toepassing en uitvoering van het
het bestemmingsplan “Lendeweg
uitnodigingskader windmolens en
6a en 6b Hall”. En bestemmingsplan zonnevelden te formaliseren. Dit
ongewijzigd vast te stellen en geen
(geamendeerde) voorstel is met 5
exploitatieplan vast te stellen omdat
stemmen tegen en 13 stemmen
het kostenverhaal anderszins
voor aangenomen. Met dit voorstel
verzekerd is.
wordt mandaat aan het college
geformaliseerd, door initiatieven
Zonnepanelen en -parking
voor zon en wind die voldoen aan
De raad heeft ingestemd om het
het uitnodigingskader windmolens
gemeentehuis, de brandweerkazeren zonnevelden aan te wijzen als
ne, de wagenloods en de werkplaats categorieën van gevallen waarin een
te verduurzamen door middel van
verklaring van geen bedenkingen
een zonneparking en zon op dak.
door de gemeenteraad als bedoeld
Voor de zonneparking wordt een
in artikel 2.27 Wabo in samenhang
investeringskrediet van € 656.000
met artikel 6.5 lid 3 Bor niet is
beschikbaar gesteld. De kosten
vereist. Ook de raadsbreed ingeworden vervolgens gedekt door de
diende motie is aangenomen,
besparingen op energiekosten en
waarin het college wordt verzocht

Afgelopen najaar startte de gemeente Brummen met een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Wegens groot succes is deze actie verlengd tot en
met 31 maart. De gemeente wil hiermee duurzame energieopwekking
stimuleren. Door de aankoop te bundelen kunnen inwoners zonnepanelen
aanschaffen tegen een scherpe prijs en goede service van betrouwbare
bedrijven.

Van verkiezingsuitslag naar coalitievorming
Maandag maakte het centraal stembureau, onder voorzitterschap van
burgemeester Van Hedel, de verkiezingsuitslag officieel bekend. Deze
week niet af van de voorlopige uitslag, hetgeen bevestigd dat alle
vrijwilligers en medewerkers van de gemeente hebben bijgedragen aan
een uitstekend verloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Van Hedel
prees hen hier terecht voor.
Met 5 zetels in de raad is Lokaal
Belang de grootste partij. Dit is één
zetel meer dan bij de verkiezingen in
2018. De VVD behoudt haar vier
zetels in de raad en ook GroenLinks
en de PvdA blijven met drie
raadsleden vertegenwoordigd in de
raad. Het CDA verliest één zetel en
komt uit op twee plekken in de
raad. Dit is evenveel als D66, die net
als in 2018 twee zetels hebben

bemachtigd. Ook werd bekend dat
er (in afwijking van de volgorde van
de kandidatenlijsten) 5 kandidaten
met voorkeursstemmen in de
gemeenteraad zijn gekozen.
Minder positief was dat het
opkomstpercentage ruim 4,5
procent lager lag dan in 2018,
namelijk 48,99 procent. De volledige uitslag is te vinden op
brummen.nl/verkiezingen.

Bijeenkomst van het Centraal Stembureau afgelopen maandag.

om een evaluatie te houden nadat
de eerste tranche is afgelopen en de
raad te betrekken bij deze evaluatie.
Renovatiebudget school De Lans
Het voorstel om het renovatiebudget voor school de Lans te verhogen
met € 646.147 is unaniem aangenomen. De verhoging is nodig,
omdat er toch meer leerlingen zijn
dan eerder beoogd en de gymzaal
dient gerenoveerd te worden. Dit
zorgt uiteindelijk voor een goede
duurzame huisvesting voor school
De Lans. Dit was het laatste besluit
dat genomen is door de raad.
Afsluiting
Burgemeester van Hedel bedankte
de raad voor de prettige samenwerking de afgelopen vier jaar. En
daarop sprak voorzitter Mame
Douma waardering uit voor de
burgemeester.

Coalitievorming
Deze week zijn ook de coalitieonderhandelingen van start gegaan.
Lokaal Belang heeft Hans Gerritsen,
onder andere oud gedeputeerde
van de provincie Groningen en
voormalig burgemeester van
Haaksbergen, bereid gevonden om
verkenner te zijn. Hij maakt
afgelopen woensdag tijdens een
openbare bijeenkomst kennis met
de zes partijen. Ook werden
afspraken gemaakt over het proces
om te komen tot een coalitie voor
de komende regeerperiode.
Eveneens werd bekend gemaakt dat
inwoners en media met regelmaat
worden bijgepraat over de vorderingen van totstandkoming van een
nieuw gemeentebestuur.

Vraag uw gratis offerte aan
Al meer dan 350 inwoners hebben
zich ingeschreven voor een vrijblijvende offerte via de website van het
Regionaal Energieloket, www.
regionaalenergieloket.nl. Daarvan
zijn er al bij meerdere huishoudens
zonnepanelen geplaatst. Zij zijn allen
erg tevreden over deze aanpak. Het
gaat snel en het is betrouwbaar.
Wethouder Pouwel Inberg (Duurzaamheid en Klimaat): “Gezien de
stijgende energieprijzen snap ik wel
dat er al bij zoveel huishoudens
zonnepanelen zijn geplaatst. Goed
nieuws dat de regeling doorloopt,
samen zorgen we voor duurzame
energieopwekking!”

ven ontvangen een uitnodiging voor
een woningopname. Tijdens deze
woningopname geeft de installateur
advies over het aantal zonnepanelen
en geschiktheid van het dak. Kort na
de woningopname ontvangen
bewoners een persoonlijke offerte.
Hierna kunnen bewoners besluiten
of ze meedoen met de actie.
Inschrijven kan via www.regionaalenergieloket.nl. De actie is opgezet in
samenwerking met het Regionaal
Energieloket en BrummenEnergie.

Hoe gaat het verder?
Inwoners die zich hebben ingeschre-

Welkome plek voor vluchtelingen
Nederland wordt geconfronteerd met een forse instroom van vluchtelingen. Nieuw is de komst van vooral veel vrouwen en kinderen uit Oekraine,
die de oorlog die daar op dit moment woedt, ontvluchten. “Ook deze
mensen verdienen een veilige plek. En het is onze morele plicht om hen
die te bieden,” laat burge-meester Alex van Hedel vastberaden weten.
“Ook de gemeente Brummen geeft gehoor aan de oproep van het rijk, om
onder regie van de Veiligheidsregio, te zorgen voor opvang van vluchtelingen. “Fijn om te zien dat veel van onze inwoners meedenken, hulp
aanbieden of zelfs zelf mensen uit Oekraine opvangen en een dak boven
hun hoofd bieden. Deze betrokkenheid doet mij goed”.
Mensen die de oorlog in Oekraine
zijn ontvlucht, melden zich bij een
gemeente als ze opvang zoeken.
Inwoners van Oekraïne kunnen
namelijk zonder visum vrij reizen
naar de landen van de Europese
Unie. Zij kunnen hier 90 dagen
verblijven. Die periode wordt
verlengd als dat nodig is. “De 22
gemeenten in onze veiligheidsregio
staan voor de opgave om samen op
korte termijn 2.000 plekken voor
vluchtelingen beschikbaar te stellen.
Dat is hoog nodig, want naast de
komst van vluchtelingen uit
Oekraine, hebben we ook nog
steeds te maken met te weinig
opvangplekken voor statushouders
die ook recht hebben op een veilige
plek in ons land”. Voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne is
de gemeente Brummen naarstig op
zoek naar huisvesting.
Hartverwarmend
Volgens Van Hedel verblijven op dit
moment al zo’n dertig mensen uit
Oekraine in de gemeente Brummen.
“Het gaat hier vooral om opvang
door particulieren. Mensen die vaak
zelf contact gezocht hebben met
hulporganisa-ties of vluchtelingen en
opvang in huis aanbieden. Dit is
hartverwarmend. Wel roep ik op om
alle opgevangen vluchtelingen bij
ons te melden. Zo kunnen we
samen zorgen voor goede registratie. Maar ook zorgen dat we de

vluchtelingen hun leefgeld kunnen
aanbieden. Als we een goed
overzicht hebben, kunnen we met
elkaar de best mogelijke ondersteuning voor zowel vluchtelingen als
vrijwilligers bieden.” Van Hedel
verwijst naar de websi-te brummen.
nl/oekraine. “Daar vindt u bijvoorbeeld een formulier om te melden
als je vluchtelingen opvangt. Op de
website van Vluchtelingenwerk
kunnen mensen zich aanmelden als
toekomstig gastgezin.
Opvangplekken
Burgemeester Van Hedel laat weten
dat ook het gemeentebestuur druk
bezig is om opvangplekken voor
grotere groepen vluchtelingen te
regelen. “We zijn op dit moment in
gesprek met een locatie waar
hopelijk snel tientallen vluchtelingen
opgevangen kunnen worden. Dit is
een zorgvuldig traject, dus het kost
tijd om dit goed te regelen”. Van
Hedel realiseert zich dat we nog niet
weten voor hoelang eerste noodopvang nodig is. “We hopen daarom
met partners te zoeken naar
opvangplekken die we zo lang
mogelijk kunnen gebruiken.”
Vragen of tips?
Heeft u goede suggesties of een
concreet hulpaanbod? Mail naar
oekraine@brummen.nl. Meer
informatie vindt u ook op
www.brummen.nl/oekraine.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een omheining,
Haarweg 4, Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel,
Hazelworm 1, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een carport, Maria
Stuartlaan 17, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een paardrijbak
met omheining, Haarweg 4,

•

•

•

•

Tonden
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
Amerikaanse eik, D.W. van
Vreeswijklaan 9, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 4
beuken, Het Hungeling 2B,
Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakkapel op de locatie Knoevenoordstraat 63B, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning op de locatie IJsselstraat
6A, Empe

Wie nomineer jij voor de Brummense Bikkel?
Omgevingsmelding
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor een gesloten
bodemenergiesysteem, aan de
Vosstraat 20 B, Hall
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor De Voortweg
1A Brummen
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor Marktplein 3,
Brummen
Overige overheidsinformatie
• Forum vergadering op donderdag
07 april 2022

Dinsdag en woensdag: wisseling van de wacht

Komende dinsdag neemt de raad
geen besluiten meer. Een laatste
daad van de huidige gemeenteraad
is het beoordelen van de vaststelling
van de verkiezingsuitslag door het
Centraal Stembureau en of de juiste
personen benoemd zijn verklaard. En
vervolgens het onderzoek van de
geloofsbrieven van de negentien
raadsleden van de nieuwe raad. Dit
is noodzakelijk om een dag later
deze personen officieel als raadslid
voor de bestuursperiode 2022-2026
te kunnen installeren. Uiteraard

wordt er stilgestaan bij het vertrek
van een groot aantal volksvertegenwoordigers.
Vanzelfsprekend bent u van harte
welkom om deze bijzondere laatste
vergadering van de ‘oude’ gemeenteraad bij te wonen. Aanvang is
20.00 uur en de locatie is de
raadszaal van het gemeentehuis in
Brummen. Ook is de bijeenkomst te
volgen via het televisiekanaal van de
lokale omroep VoorstVeluwezoom
en de raadspagina op de gemeentelijke website.

Installatie nieuwe raadsleden
Woensdagavond vindt er opnieuw
een openbare bijzondere vergadering van de gemeenteraad plaats.
Ook deze raadsvergadering vindt
plaats in de raadszaal van het
gemeentehuis in Brummen en
begint om 20.00 uur. Tijdens deze
bijzondere raadsvergadering worden
de nieuwe leden van de gemeenteraad door burgemeester Alex van
Hedel geïnstalleerd. Uiteraard is
iedereen van harte welkom om ook
deze bijzondere vergadering bij te
wonen. Ook deze bijeenkomst is live
te volgen via de gemeentelijke
raadswebsite en de lokale omroep
VoorstVeluwezoom.

Webinar warmtepomp en energiecoaches
Meer dan 100 woningeigenaren hebben zich vorige week ingeschreven
voor de webinar over de hybride warmtepomp. Daarin werd uitgelegd hoe
de warmtepomp werkt, wat deze ongeveer kost, wat voor subsidie
mogelijk is en dat eerst isoleren belangrijk is. Een hybride warmtepomp
kan 50 tot 70 procent besparen op de gasrekening. U kunt de webinar
terugkijken via www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Voor huurders
Bent u huurder en zit een warmtepomp er op korte termijn nog niet
in? Ook u kunt uw energierekening
omlaag brengen. Er staat een
webinar klaar met tips op www.
regionaalenergieloket.nl/acties.
Heeft u als huurder nog geen
gebruikgemaakt van de cadeaubon
van 50 euro? Doe dat dan nu, want
voor huurders zijn deze weer voorradig. Deze kunt u online besteden
aan energiebesparende producten

Met de Brummens Bikkel willen we
kinderen en jongeren waarderen en
belonen voor een goede daad.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst in
april reikt de burgemeester en/of
wethouder de jeugdlintjes weer uit.
Dat gebeurt tegelijk met de lintjesregen voor volwassenen. De jeugdlintjes mogen voor kinderen en
jongeren een aanmoediging zijn, om
zich actief in te (blijven) zetten voor
samenleving en hun medemens.

Het kan zijn dat u even geduld moet
hebben voordat u aan de beurt
bent. Aanmelden kan via de website
www.brummenenergie.nl/energiecoach of bel met Gemmeke Caron
op telefoonnummer 06 15 36 23 89.

zoals radiatorfolie, led-lampen,
waterbesparende douchekop of
brievenbusborstel.

De eerste officiële vergadering van de ‘nieuw’ gekozen gemeenteraad is een
gecombineerd raadsforum op donderdagavond 7 april 2022. Deze vindt
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en is zoals gebruikelijk openbaar. Op de agenda staan twee inhoudelijke raadsvoorstellen. Ook komt de
lijst met ingekomen stukken aan bod en is er de mogelijkheid om in te
spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Iedereen is van harte
welkom het forum bij te wonen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.
Het college legt de gemeenteraad
het voorstel voor om met ingang
van volgend jaar de uitvoering van
de belastingaanslagen uit te laten
voeren door het regionaal belastingcentrum Tribuut. Ook buigen
de nieuwe gekozen raadsleden zich
over een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG). De
gemeente werkt in deze veiligheidsregio samen met 21 andere
gemeenten.
Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten tijdens
het forum. Dit kan over onderwerpen
of voorstellen die op de agenda
staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op
de agenda van het forum staat. Wilt
u gebruik maken van de mogelijkheid
om mee te praten, dan is het
verstandig dit vooraf te melden bij de
griffie van de gemeenteraad. Deze is
bereikbaar via mailadres griffie@
brummen.nl en het telefoonnummer
(0575) 56 85 31.

Tussen 29 en 31 maart oefent een
helikoptersquadron in en boven
onze gemeente.
De organisatoren doen er alles aan
om hinder zo veel mogelijk te
voorkomen. Heeft u toch klachten

Colofon
Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Aanmelden
Wil je meer weten of iemand
aanmelden? Kijk dan op de website
van Stichting Welzijn Brummen:
www.welzijnbrummen.org.

Stukken
De agenda’s met de achterliggende
stukken van het forum kunt u
binnenkort downloaden van de
speciale pagina van de gemeenteraad op onze website
www.brummen.nl. Ook kunt u
vanaf dan een gratis exemplaar
afhalen bij de receptie van het
gemeentehuis in Brummen en het
Servicepunt in Eerbeek.
Niet meer online
De coronaversoepelingen van de
afgelopen periode leiden er weer
toe dat de bijeenkomsten van de
gemeenteraad weer gewoon in het
gemeentehuis plaatsvinden. Ook
publiek is weer van harte welkom.
Dit betekent eveneens dat vanaf
april raadsbijeenkomst niet mee live
worden uitgezonden via de website
of de lokale omroep.
Zoals gebruikelijk worden besluitvormende raadsvergaderingen wel
opgenomen en is het audioverslag
na enkele werkdagen terug te
luisteren op de raadspagina op
brummen.nl.

Helikopteroefening

Vraag hulp
Komt u er alleen niet uit? Vraag dan
een van de energiecoaches bij u
thuis. Inmiddels zijn 11 coaches
actief die u graag helpen. Afgelopen
2 weken hebben we zo’n 35
aanmeldingen ontvangen. Veel
bewoners willen graag nu wat doen
vanwege de hoge energieprijzen.

GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

We hebben daar jouw hulp bij
nodig. Iedereen kan zijn of haar
favoriete kandidaat doorgeven tot
uiterlijk 31 maart. Een jury onder
leiding van wethouder Timmer
beoordeelt alle inzendingen.

Eerste forum in nieuwe bestuursperiode

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.

De allerlaatste raadsvergadering uit de bestuursperiode 2018-2022 vindt
komende dinsdagavond plaats. Een dag later, namelijk op woensdagavond
30 maart, vindt de raadsvergadering plaats die helemaal in het teken staat
van de installatie van de nieuw gekozen raadsleden.

Eind april reiken we de jeugdlintjes de ‘Brummense Bikkel’ weer uit.
Kinderen en/of jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor de
samenleving of voor iemand anders kun je nomineren tot en met 31 maart.

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

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

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.

