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Juni dit jaar neemt de gemeenteraad 
belangrijke beslissingen. Dit om 
ervoor te zorgen dat de financiële 
situatie beter wordt. Het college heeft 
eerder deze maand een document 
gepresenteerd met 130 mogelijke 
maatregelen om het financiële 
huishoudboekje op orde te krijgen. Dit 
voor een langere periode. Het gaat 
daarbij grofweg om drie soorten 
maatregelen: bezuinigen op voorzie-
ningen, het aanpassen van beleid of 
meer inkomsten verkrijgen. Voordat er 
concrete voorstellen worden gedaan 
wil het gemeentebestuur meer inzicht 
krijgen in hoe inwoners denken over 
deze uiteenlopende mogelijkheden. 
Daarom hebben de deelnemers van 
inwonerspanel Brummen Spreekt deze 
week een vragenlijst ontvangen over 
dit onderwerp. Tot en met 7 april kan 
deze vragenlijst ingevuld worden. 

Iedereen van 16 jaar en ouder die 
woont of werkzaam is in de gemeente 
Brummen kan gratis lid worden van 
Brummen Spreekt. Wilt u dus ook uw 
mening geven over de gemeentelijke 
inkomsten en uitgaven? Ga dan snel 
naar de website www.brummenspreekt.nl 

en meld u aan! U krijgt na uw aanmel-
ding de vragen dan binnen enkele 
dagen toegestuurd. Ook inwoners die 
niet beschikken over een computer, 
kunnen zich aanmelden om toch mee te 
doen aan het panel. Zij krijgen dan de 
vragenlijst per post toegestuurd. Zij 
kunnen zich aanmelden via telefoon-
nummer (0575) 84 37 38. 

Keuzes maken is nodig 
College en gemeenteraad zorgen er 
samen voor dat op een zorgvuldige 
manier keuzes worden gemaakt om van 
de gemeente Brummen weer een 
financieel gezonde gemeente te maken. 
In februari heeft de gemeenteraad al 
laten weten welke financiële uitgangs-
punten voor de raad belangrijk zijn. 
Deze zijn recent door het college 
aangevuld met een uitgebreid docu-
ment waarin het college 130 mogelijk-
heden schetst waarmee de gemeente 
financieel gezonder kan worden. Het is 
een praatstuk, een informatiedocument 
voor de gemeenteraad én de samenle-
ving. Het bevat geen besluiten of 
voorstellen. Maar het is wel bedoeld om 
iedereen inzicht te geven op welke 
manier er een goede balans kan komen 
tussen de ambities en wensen die er zijn 
en het financiële huishoudboekje van de 
gemeente. 

Bouwsteen voor zorgvuldige besluit-
vorming
Om het college en de gemeenteraad te 
ondersteunen bij het maken van keuzes, 
kiest het college ervoor om nu een 
onderzoek uit te laten voeren onder het 
inwonerspanel Brummen Spreekt. Inwo-
ners kunnen laten weten welke taken 
en ambities zij belangrijk vinden en 

welke niet. En hoe zij aankijken tegen 
mogelijke bezuinigingsvoorstellen, 
maatregelen om ambities en beleid bij 
te stellen of inkomsten te vergroten. De 
uitkomsten van dit onderzoek vormen 
een bouwsteen voor het maken van 
keuzes. Het college bereidt in mei de 
perspectiefnota 2020-2023 voor en 
presenteert ook de eerste bestuursrap-
portage over het huidige jaar 2019. 
Daarin worden dan concrete voorstellen 
gedaan. Over beide documenten neemt 
de raad in juni een besluit.  Bij het 
opstellen van beide documenten wordt 
vanzelfsprekend rekening gehouden 
met de laatste financiële cijfers en 
inzichten. Maar bij het maken van 
afwegingen is het ook waardevol om de 
mening van inwoners en ondernemers 
te betrekken. 

De notitie ‘Mogelijkheden om te komen 
tot een financieel gezonde gemeente 
Brummen’ is te lezen op een speciale 
pagina op de gemeentelijke website: 
www.brummen.nl/financieelgezond. 

Inwonerspanel
De gemeente Brummen neemt het 
inwonerspanel serieus en betrekt 
inwoners graag bij belangrijke vraag-
stukken. Het panel bestaat sinds eind 
2014 en telt meer dan 1.000 panelle-
den. De onderzoeken worden uitge-
voerd door het gespecialiseerde en 
onafhankelijke onderzoek- & adviesbu-
reau Moventem uit Zutphen. Deelne-
mers kunnen er daarom op vertrouwen 
dat de gegevens uitsluitend voor 
‘Brummen Spreekt’ worden gebruikt en 
nooit aan anderen worden verstrekt. De 
verwerking van de antwoorden gebeurt 
volledig anoniem. 

Op donderdag 28 maart komt de 
gemeenteraad bijeen om besluiten te 
nemen. Er staan ditmaal vier voorstel-
len op de agenda. De raadsvergadering 
is openbaar en begint om 20.00 uur. U 
bent van harte welkom. Inspreken 
tijdens de vergadering is niet mogelijk. 
Dit kan tijdens de raadsfora. 

Op de agenda staan enkele vaste 
punten, zoals een lijst van ingekomen 
stukken. Twee voorstellen zijn een 
‘hamerstuk’. Over zo’n voorstel zijn de 
partijen het tijdens het raadsforum al 
eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk 
niet meer over in gesprek. Het gaat om 
de vaststelling van een nieuwe beheer-

verordening voor de gemeentelijke 
begraafplaatsen en de verlenging van 
de overeenkomst met de accountant 
voor één jaar. Het derde agendapunt 
dat op de agenda staat is de benoeming 
van het raadslid de heer L. Tuiten als lid 
van de werkgeverscommissie.

Bespreken en besluiten
Over een ander voorstel gaan de 
raadsleden wel in gesprek. Daarna 
nemen ze een besluit. Het gaat om het 
vernieuwen van het gladheidsbeleids-
plan. Daarin staat opgeschreven welke 
uitgangspunten de gemeente heeft 
voor het strooien bij gladheid. Het oude 
plan is namelijk verlopen en daarom 

moet de gemeenteraad een actueel 
plan vaststellen. Het voorstel gaat uit 
van het vertrouwde uitgangspunt om 
bij gladheid vooral de hoofdwegen te 
strooien, evenals belangrijke fiets- en 
schoolroutes, routes voor bussen en 
nooddiensten en wegen naar zorginstel-
lingen en huisartsen. Voor voetpaden 
bij seniorencomplexen stelt de gemeen-
te zoutbakken beschikbaar. 

U vindt de vergaderstukken op www.
brummen.nl/gemeenteraad. Wilt u ze 
liever op papier lezen? Dan kunt u de 
stukken inzien in het gemeentehuis in 
Brummen en bij het Eerbeekse 
Servicepunt.

Veel mensen zetten de avond voor de 
inzameldag hun container aan de 
weg. Dat is geen probleem als 
anderen daar geen last van hebben. Is 
uw container weer leeg? Zet ‘m dan 
zo snel mogelijk weer op uw eigen 
terrein. Dat voorkomt gevaarlijke 
situaties voor andere weggebruikers 
en opgeruimd staat netjes.
Het komt helaas ook steeds vaker 

voor dat de containers dagenlang na 
de inzameling nog aan de weg blijven 
staan. Het is een rommelig gezicht in 
de straat en het kan overlast veroorza-
ken als ze bijvoorbeeld omwaaien. 
Kunt u uw container niet zelf kort na 
het legen weer terugzetten? Vraag 
dan of uw buren dat willen doen. 
Want opgeruimd staat netjes en het is 
wel zo veilig.

Energieplannen in het buitengebied?
Kom 3 april naar de Energietafel!
Woont u in het buitengebied of heeft u er een agrarisch bedrijf? En bent u de 
komende jaren van plan om uw woning of bedrijf te verduurzamen? Dan bent u 
van harte welkom bij de Energietafel Buitengebied op woensdag 3 april. Vanaf 
19.15 uur staat de koffie en thee klaar in de hal van het gemeentehuis in Brum-
men en om 19.30 uur start het programma. 

De lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de gemeente organiseren de 
bijeenkomst als vervolg op de Energietafel van april vorig jaar. We starten dan ook 
met een terugblik en kijken naar de ontwikkelingen die op het platteland af 
komen. Dat doen we samen met de pitchers van de eerste Energietafel Buitenge-
bied: Mirjam ten Hove van EMD Monumentenzorg en Nando Klein Gunnewiek en 
Gerrit Langelaar van Bilan BV. Daarna gaan we met elkaar op onderzoek uit. We 
kijken naar de wensen en plannen van de individuele deelnemers, maar ook naar 
kansen en mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak en de (inkoop)voordelen 
die dat kan bieden.

Bent u erbij op 3 april? 
Meld u dan vooraf aan via:
www.brummenenergie.nl/energietafel

Voorlopige uitslag verkiezingen in Brummen
Op 20 maart brachten weer veel inwoners hun stem uit voor de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en de waterschappen. De voorlopige uitslag van de Provinci-
ale Statenverkiezingen in onze gemeente is bekend en leest u op onze website.

In totaal brachten 9.599 personen hun stem uit voor Provinciale Statenverkie-
zing. Dit betekent een opkomstpercentage van 57,16 procent, bijna 10 procent 
hoger dan bij de vorige provinciale verkiezingen in 2015. Toen was het percenta-
ge dat opkwam 47,25 procent.

De organisatie van de verkiezingen in onze gemeente is weer als vanouds goed 
verlopen. Gedurende de dag bracht burgemeester Van Hedel bezoeken aan 
diverse stembureaus in de gemeente. Daar constateerde hij dat veel stembureau-
leden (vrijwilligers en medewerkers van de gemeente) zeer bevlogen en ade-
quaat hun taak uitvoerden. “Ze dragen daarmee actief bij aan onze democrati-
sche samenleving. Daar ben ik trots op.”

Meer informatie over de verkiezingen en de ‘Brummense uitslag’ leest u op de 
speciale verkiezingspagina op onze website. Op de website van de Provincie Gel-
derland ziet u wat de (voorlopige) uitslag is voor de gehele provincie. Informatie 
over de uitslag van de waterschapsverkiezingen leest u binnenkort op de website 
van Waterschap Vallei en Veluwe.

WaardeVOL Brummen

Plannen voor herdenking 2020? Geef het door!

Geef uw mening over de gemeentelijke ambities en financiën 

Welke oplossingen willen we voor 
wateroverlast en verdroging in het 
gebied Voorstonden – Oekense Beek 

– Leusveld? En hoe stellen we biodiver-
siteit veilig? Die vraag stond centraal bij 
de bewonersbijeenkomsten van 
WaardeVOL Brummen op 11 en 12 
maart. Beide avonden zijn met 50 tot 
60 belanghebbenden goed bezocht. De 
uitkomsten vormen de eerste aanzet 
voor een schetsontwerp van het gebied. 
Een verslag vindt u op onze website. 
Of kijk op www.vallei-veluwe.nl/
waardevolbrummen voor meer 
informatie.

Op 5 mei 2020 vieren we in Nederland 
75 jaar vrijheid. Een jubileumjaar 
waaraan we ook in de gemeente 
Brummen extra aandacht besteden. 
Verschillende organisaties willen 
activiteiten organiseren, zowel voor het 
vieren van vrijheid als de herdenking 
van slachtoffers van oorlogsgeweld en 
terreur. Heeft u ook plannen? Geef dit 
dan door via: 
www.brummen.nl/75jaarvrijheid.

Vier 75 jaar vrijheid
De 4 mei-comités in Brummen en 
Eerbeek willen in 2020 extra activitei-

ten organiseren rondom de herden-
king. En er zijn nu al organisaties die 
plannen hebben om 75 jaar vrijheid te 
vieren. Zo ontstond bij de 4 mei-comi-
tés het idee voor een herdenkings- en 
bevrijdingsmaand van 5 april tot 5 mei 
2020. Lokale verenigingen, organisa-
ties, stichtingen en clubs kunnen in die 
maand op eigen initiatief activiteiten 
organiseren rondom 75 jaar vrijheid. 
Door de plannen nu alvast te inventari-
seren en coördineren, is een goede 
spreiding van activiteiten mogelijk. En 
krijgt straks elk initiatief de aandacht 
die het verdient. 

Besluitvormende raadsvergadering op 28 maart

Container geleegd? Zet ‘m weer op uw eigen terrein



Dinsdag 19 maart 2019 is het college 
van Brummen op werkbezoek geweest 
bij De Goede Visuele Communicatie in 
Brummen. 

Het college werd welkom geheten door 
directeur Bob de Goede. Hij vertelde dat 
dit bedrijf altijd bezig is om voor klanten 
een ontwerp te vertalen naar goede 
visuele communicatie. Al ruim 30 jaar is 
De Goede Visuele Communicatie een 
echt familiebedrijf en een begrip binnen 
de signing wereld. Zij staan voor 
kwaliteit, klantgerichtheid, innovatieve 
oplossingen en duurzaamheid. Het 
bedrijf verzorgt binnen- en buitenrecla-
me, van lichtreclame, gevelreclame, 

lichtbakken met textieldoek, tot het 
wrappen van auto’s en bussen. 

De collegeleden waren onder de indruk 
van dit mooie professionele bedrijf. 
Burgemeester Van Hedel liet weten trots 
te zijn op zo’n bevlogen en moderne 
onderneming. “We hebben weer een 
buitengewoon betrokken ondernemer 
gesproken. Het bedrijf is de laatste 
jaren, ondanks de economische recessie, 
enorm gegroeid en heeft wereldwijd 
naam en faam verworven door 
innovatie, creativiteit en kwaliteit. 
Vooraanstaande ketens als Rituals, 
Puma en Bijenkorf maken gebruik van 
De Goede uit Brummen. Een mooi 
bedrijf met gedreven en deskundige 
medewerkers die staat voor een 
uitstekende dienstverlening.”

Maandag 18 maart was er een inloop-
avond voor de plannen op de plek waar 
de Krullevaar (Sperwerstraat) en de 
Oecumenische school (Troelstralaan) 
stonden. Woningstichting Veluwonen 
en de gemeente presenteerden de 
plannen voor woningbouw op beide 

plekken. De plannen zijn voor 16 
woningen aan de Sperwerstraat en 12 
woningen aan de Troelstralaan.

Ruim 60 geïnteresseerden hebben de 
schetsen bekeken. We hebben goede 
reacties ontvangen op beide plannen. 

We gaan nu de bestemmingsplannen 
maken voor de beide plekken. De 
planning is dat we deze plannen voor 
de zomer presenteren.
Bent u niet op de avond geweest? 
Dan kunt u de schetsen op onze 
website alsnog bekijken.
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Cultureel Platform
Heeft u plannen of ideeën om iets te ondernemen op cultureel gebied in 2019 

en 2020? Dan bent u van harte welkom bij het Culturele Platform op woens-

dag 3 april. Doel van deze bijeenkomst is elkaar inspireren en eventueel 

aansluiting vinden bij elkaars plannen of tot samenwerking komen. De avond 

vindt plaats in de bibliotheek Eerbeek en begint om 20.00 uur. Meer info: 

www.brummencultuur.nl.

Startnotitie RES 
B&W hebben ingestemd met de concept startnotitie Regionale Energiestrategie 

(RES). In het nationaal Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt over CO2 

reductie. Om dit doel te halen is regionaal maatwerk nodig gericht op het 

duurzaam opwekken van energie en wamtetransitie. De dertig regio’s spelen 

hierbij een belangrijke rol. Brummen maakt onderdeel uit van de cleantechre-

gio. B&W gaan de startnotitie voorleggen aan de gemeenteraad. Dit met het 

voorstel om geen wensen en bedenkingen in te dienen. Ook stellen B&W voor 

de geraamde 1.100 uur (0,75 fte) en de kosten voor het opstellen van de RES 

te dekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Politie-Oost Nederland 
B&W hebben kennis genomen van het ontwerp meerjarenbeleidsplan 2019-

2022 van de politie Oost-Nederland. Dit geldt ook voor de concept Veilig-

heidsstrategie 2019-2022 van deze politieorganisatie. Beide documenten 

worden door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij kan de 

raad mogelijk zienswijzen inbrengen. 

Kort nieuws

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

Colofon

Overige overheidsinformatie 
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 28 maart 2019 
(20-03-2019)

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel, De 
Voortweg 8 in Brummen (20-03-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een overkapping in het 
weiland ten behoeve van schuilmo-
gelijkheid shetlandpony’s, Empermo-
len 14 in Empe (20-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een kerstboom, Gravin 
van Burenlaan 7 in Eerbeek (20-03-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een uitwendig rookka-
naal, ‘t Haagje 10 in Eerbeek 
(20-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
draaien van de locatie van de B&B 
blokhut, Harderwijkerweg 9 in 
Eerbeek (20-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

gebruiken van de bedrijfsruimte als 
opslag en showroom, Hazenberg in 
Brummen bedrijfsgebouw unit 2 
(20-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vernieuwen en isoleren van het dak, 
Knoevenoordstraat 3 in Brummen 
(20-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van de woonboerderij, 
Voorsterweg 154 in Tonden (20-03-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
constructieve wijziging op de locatie 
De Voortweg 11 in Tonden (20-03-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van twee 
dakramen op de locatie Goudzuring 
13 in Brummen (20-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
hekwerk rondom een mestbassin, 
Lendeweg (ongenummerd) in Hall 
(20-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 3 
eiken op de locatie Veldkantweg 10 
en 10A in Eerbeek (5 berken, 1 spar 
en 1 den zijn vergunningsvrij) 
(20-03-2019)

• Ontvangst met verkeerde activiteit 
en buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
bord met logo op de gevel op de 
locatie Coldenhovenseweg 6a in 
Eerbeek (20-03-2019)

• Geweigerde reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanleggen van een 
uitweg van ’t Haagje 38 naar ’t 
Haagje te Eerbeek (20-03-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een warmtepomp, 
Pongeweg 4A in Hall (20-03-2019)

• Indiening en beëindiging behande-
ling aanvraag omgevingsvergunning 
in verband met vergunningvrij, voor 
het kappen van een prunus op de 
perceelgrens, Troelstralaan 11 en 13 
in Brummen (20-03-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Harderwijkerweg 28, te Eerbeek 
(21-03-2019)

• Verleende terrasvergunning, Markt-
plein 3 te Brummen. (20-03-2019)

• Verleende tijdelijke standplaatsver-
gunning voor landelijke servicecam-
pagne van Ziggo, Marktplein te 
Brummen (20-03-2019)

• Verleende tijdelijke standplaatsver-
gunning voor landelijke servicecam-
pagne van Ziggo, Oranje Nassauplein 
te Eerbeek (20-03-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

College bezoekt De Goede Visuele Communicatie

Plannen Sperwerstraat en Troelstralaan gepresenteerd

Samuel succesvol aan de slag bij Thermicoat

Samuel is de nieuwste aanwinst in het 
team van verzink- en poedercoatbedrijf 
Thermicoat in Brummen. Eigenaar 
Martin Bosman en de collega’s zijn blij 
met hem! WerkFit Brummen legde de 
link tussen Samuel en Thermicoat.

Thermicoat houdt zich bezig met het 
duurzaam beschermen van metalen 
tegen extreme weersomstandigheden. 
De afgelopen 2 maanden heeft Samuel 
proefgedraaid bij het bedrijf. In die tijd 
heeft de voorman hem op sleeptouw 
genomen om het vak te leren. Samuel 
heeft dit direct met veel enthousiasme 
opgepakt. Met als resultaat: een 
contract voor 6 maanden per 1 maart. 
Daarnaast volgt Samuel een VCA-oplei-
ding om extra kennis op te doen over 
veiligheid op de werkvloer. 

Jobcoaching
Natuurlijk moet Samuel nog veel leren. 
“Maar zijn werkhouding en inzet zijn 
perfect”, vindt Martin Bosman van 

Thermicoat. “Samuel is leergierig, actief 
en past prima binnen het kleine team. 
Hij wil graag en de andere collega´s zien 
dit ook. Zij willen hem dan ook graag 
verder helpen.” Tijdens de proefplaat-
sing heeft de gemeente via WerkFit ook 
een eigen jobcoach ingezet. Dit was 
Martin Beuwer. Hij vertelt: “Bij de 
plaatsing van een kandidaat zetten we 
altijd een jobcoach in om een goede 
start te maken en waar nodig onder-
steuning te bieden. Zowel aan de 
kandidaat als de werkgever. Bij de 
plaatsing van Samuel bleek al snel dat 
intensieve coaching niet nodig was. De 
jobcoach heeft Samuel verder onder-
steund bij de aanvraag en invulling van 
de VCA-opleiding. Tevens wordt 
Samuel de komende weken begeleid bij 
het begrijpen van de oefenstof en het 
toepassen van de regels in de praktijk.”

Maak kennis met onze 
accountmanagers
Wilt en kunt u met uw bedrijf mensen 
ook een kans bieden op de arbeids-
markt? De accountmanagers van 
WerkFit Brummen komen graag bij u 
langs voor een kennismakingsgesprek. 
Neem gerust contact op met account-
managers Bas Willemse of Judith Curré: 
Bas: tel. 06 - 82 13 71 26 of mailadres 
b.willemse@brummen.nl
Judith: tel. 06 - 82 13 69 77 of 
mailadres j.curre@brummen.nl


