
Ondernemen en het coronavirus
De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen.  
Ook bij ondernemers. Voor bedrijven zijn er een aantal regelingen getroffen. 
Op www.brummen.nl/coronavirus vindt u een overzicht van de verschillende 
regelingen voor ondernemen en het coronavirus. Bij nieuwe landelijke en 
gemeentelijke ontwikkelingen wordt deze pagina verder aangevuld. 

“Met dit bericht wil ik u en alle andere ondernemers in de gemeente Brummen, 
mede namens het college van burgemeester en wethouders, sterkte wensen 
om deze lastige periode te overbruggen en de moeilijke beslissingen en keuzes 
die u nu misschien moet maken,” aldus wethouder economie Van Burgsteden.

Coronavirus: samen werken aan noodoplossing én herstel
Samen goed voor elkaar. Die slogan is 
vandaag de dag helemaal van toepassing 
op de gemeente Brummen. Dat vindt 
burgemeester Alex van Hedel, die met 
zijn gemeentelijk beleidsteam nauwlet
tend de gevolgen van de maatregelen in 
de gaten houdt. Maatregelen die er voor 
zorgen dat we de verspreiding van het 
virus tegengaan en hulp verlenen aan 
hen die dat nodig hebben. 

“Ondanks alle malaise, moeten we 
dankbaar zijn dat er in Nederland en dus 
ook in Brummen heel veel goed georga-
niseerd is en dat er veel in stand gehou-
den kan worden,” laat Van Hedel weten. 
“In andere werelddelen is dat wel anders. 
Tegelijkertijd ondervinden we ook in onze 
directe omgeving ingrijpende omstandig-
heden. Op het gebied van medische 
zorg, werk en inkomen, kwetsbare 

personen, onderwijs en nog zoveel meer. 
Niet uitgesloten kan worden, dat deze 
crisis in meer of mindere mate nog lange 
tijd gevolgen kan hebben. In deze 
bijzondere omstandigheden, stroopt 
iedereen de mouwen op om hieraan een 
ondersteunende bijdrage te leveren. 
Vrijwillig en beroepsmatig. Dat waardeer 
ik enorm. Tegelijkertijd doe ik ook een 
beroep op iedereen om dit te blijven 
volhouden en, naarmate deze crisis 
verder voortduurt, om aandacht en inzet 
niet te laten verslappen. Het is een 
ongewone situatie die we niet gewoon 
mogen gaan vinden.”

De samenleving kan volgens de 
burgemeester voorlopig niet meer 
functioneren zoals we gewend waren. 
“Maar samen werken we aan noodop-
lossingen én herstel. Dit vraagt van 

iedereen inzet en soms ook begrip en 
geduld. Samen goed voor elkaar! Zo 
ken ik mijn gemeente Brummen!”

Zorg voor kwetsbare inwoners
Inwoners die vanwege leeftijd of 
gezondheidssituatie kwetsbaar zijn, 
verdienen in deze tijd extra aandacht. 
“Dat is een lastige opgave omdat het 
vermijden van sociaal contact een van 
de belangrijkste richtlijnen is,” laat 
wethouder Eef van Ooijen weten. “Ik 
constateer dat de professionele 
organisaties die in onze gemeente 
werken met kwetsbare personen, 
allemaal hun verantwoordelijkheid 
nemen en die maatregelen nemen die 
passen bij deze situatie. Bovenal stemt 
mij al die initiatieven tevreden waaruit 
blijkt dat mensen omzien naar elkaar en 
binnen de instructies van het rijk en 
RIVM de helpende hand bieden.”

De gemeente staat in nauw contact met 
de organisaties. Zorginstellingen geven 
prioriteit aan de meest kwetsbare 
doelgroepen. In de contacten met 
inwoners en cliënten leven zij het 
hygiëne- en infectieprotocol na. Voor 
zover bekend hebben organisaties die 
dagbesteding verzorgen, dat tot 6 april 
opgeschort. Wel staan zij in nauw 
contact met individuele klanten en 
bieden waar nodig maatwerkoplossin-
gen aan. Inwoners die niet afhankelijk 

zijn van zorginstellingen, kunnen 
bijvoorbeeld voor advies en tips terecht 
bij de brede welzijnsorganisatie SWB. 

Huisartsen in onze gemeente vervullen 
een cruciale rol. Gelet op de bijzondere 
situatie hebben zij ook hun werkwijzen 
aangepast conform richtlijnen van het 
RIVM en beroepsorganisaties. Dit in 
nauwe samenspraak met de GGD. Dit 
geldt ook voor de huisartsenpost. De 
huisartsen doen er alles aan om hun 
inwoners en ook vooral de kwetsbare 
doelgroepen goed te informeren over 
hun dienstverlening. 

Ook houdt de gemeente in de gaten 
hoe de zorg wordt voortgezet voor 
jongeren in hulpverleningssituaties en 
kwetsbare gezinnen. Onder verant-
woordelijkheid van wethouder Timmer 
wordt deze groep op dit moment in 
kaart gebracht. Het leerlingenvervoer 
van PlusOV is tot 6 april stilgelegd. 
Het regiotaxi-vervoer rijdt wel, maar 
er wordt kritisch gekeken naar de 
noodzaak van het vervoer. Ook 
PlusOV heeft ouders, verzorgers en 
klanten actief over hun maatregelen 
geïnformeerd.

Verordening Wmo aangeboden aan raad
Dinsdag heeft het college een in
spraaknotitie vastgesteld. In deze 
notitie is weergegeven welke reacties 
zijn binnengekomen tijdens de 
inspraakprocedure op de geactualiseer
de verordening maatschappelijke 
ondersteuning. Vanuit de samenleving 
zijn tijdens de inspraakperiode (die liep 
van 18 december 2019 tot 31 januari 
2020) geen reacties ontvangen. Wel 
heeft de Maatschappelijke Adviesraad 
(MAR) een inhoudelijke reactie 
gegeven. De gewijzigde verordening is 
door het college doorgestuurd naar de 
gemeenteraad.

De nieuwe verordening waarover de raad 
naar verwachting in april een besluit 

neemt, moet de Verordening maatschap-
pelijke ondersteuning uit 2015 vervan-
gen. Deze verordening was aan vernieu-
wing toe vanwege allerlei wijzigingen in 
de landelijke wetgeving. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de invoering van het 
abonnementstarief. De opgenomen 
wijzigingen in de verordening zijn vooral 
technisch van aard. De adviezen van de 
MAR zijn inhoudelijk verwerkt en leiden 
in de verordening niet tot grote inhoude-
lijke aanpassingen. Al met al is het 
college van mening dat met deze nieuwe 
verordening de gemeente Brummen 
weer over lokale regelgeving beschikt die 
up-to-date is. Als de raad instemt met 
het voorstel, dan gaat de verordening 
met ingang van 1 mei 2020 in. 

Noodverordening en handhaving
Sinds donderdag 12 en zondag 15 
maart gelden er verschillende maatre
gelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Het is 
belangrijk dat we deze maatregelen 
samen als maatschappij blijven volgen. 
Tot op heden wordt hier door iedereen 
goed gehoor aangegeven. Dank 
hiervoor! Om die regels ook te kunnen 
handhaven als sommigen van ons dit 
niet uit zichzelf doen is er sinds 
maandagavond een nieuwe zogenoem
de noodverordening uitgevaardigd.

Een noodverordening geeft een 
veiligheidsregio extra bevoegdheden, 
die de normale wetten overstijgen. Dit 
maakt het mogelijk om binnen de 
veiligheidsregio erop toe te zien dat de 
maatregelen van het kabinet worden 

nageleefd. Het handhaven - controleren 
en zo nodig opleggen van straffen – is 
een verantwoordelijkheid van onder 
andere de gemeentelijke toezichthou-
ders en BOA´s, politie en militairen van 
de Koninklijke Marchaussee. Door de 
gemeente is speciaal hiervoor de 
bestaande handhavingscapaciteit 
aangevuld.

Waarop wordt gehandhaafd?
Deze maatregelen houden ook in dat 
alle horecabedrijven waar ter plaatse 
eten en/of drinken genuttigd kan 
worden gesloten moeten zijn. Hetzelfde 
geldt voor alle sport- en fitnessclubs 
(waaronder zwembaden, sporthallen en 
sportvelden), ook deze moeten gesloten 
blijven tot en met maandag 6 april 
aanstaande. Ook vergunningen voor 

evenementen in dezelfde periode 
worden ingetrokken.

Horecabedrijven die zich richten op 
afhalen en/of bezorgen mogen wel 
geopend blijven, maar onder de strikte 
voorwaarde dat het eten niet ter plaatse 
wordt genuttigd.

Consequenties
De hiervoor aangewezen ambtenaren 
schrijven bij een overtreding normaal 
gesproken niet meteen een boete uit. 
Als een bedrijf of organisatie echter niet 
de aanwijzingen opvolgt, volgt alsnog 
een straf. Om dit te voorkomen doen 
we een dringend beroep op iedereen 
zich aan de maatregelen te houden. 
Alleen samen kunnen wij het virus 
terugdringen.

Noodopvang voor kinderen: coördinatie door gemeente
Vanaf maandag 16 maart zijn scholen 
en kinderopvang gesloten. Ouders zijn 
door het rijk opgeroepen hun kinderen 
thuis te houden. Een maatregel die in 
ieder geval tot en met 6 april geldt. 
Voor kinderen van ouders in cruciale 
beroepen is er wel opvang in de school 
en het kinderdagverblijf. Hierdoor 
kunnen deze ouders blijven werken. 
Deze noodopvang kan als het nodig is 
24 uur per dag worden gegeven en 7 
dagen per week.

Ook medewerkers van de kinderopvang 
kunnen ziek worden. En er kan een groot 
beroep op deze noodopvang gedaan 
worden. Reden dat het kabinet gemeenten 
de opdracht heeft gegeven deze noodop-
vang te coördineren. Ook de gemeente 
Brummen is hiermee aan de slag gegaan. 
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat per 
kinderopvanglocatie maar enkele kinderen 
gebruik maken van de noodopvang. Elke 
locatie heeft aangegeven op dit moment 
deze opvang goed aan te kunnen. 

Waardering
Namens het gemeentebestuur spreekt 
wethouder Ingrid Timmer dank en 
waardering uit over hoe snel en in 
uitstekende samenwerking scholen en 
kinderopvanglocaties handelen. Ze 
zorgen voor opvang van kinderen van 
ouders die werkzaam zijn in cruciale 
functies. Maar ook staan de scholen 
voor een zware en unieke opgave om 
kinderen onderwijs te bieden terwijl de 
scholen fysiek gesloten zijn.
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Buiten spelen of sporten?
Nu kinderen en jongeren allemaal vrij 
van school zijn vanwege het coronavi-
rus, vragen veel ouders zich af of de 
jeugd nog wel buiten mag spelen of 
sporten. Speelplaatsen, pleintjes en 
bijvoorbeeld het Johan Cruijff Court zijn 
niet gesloten. Hier mag dus gepeeld en 

gesport worden. Blijf echter binnen als 
er klachten zoals koorts, verkoudheids-
klachten of hoest zijn. En verder geldt 
ook hierbij: blijf je gezonde verstand 
gebruiken. Vermijd grote groepen en 
zorg er wel voor dat je waar mogelijk 
1,5 meter afstand houdt.

Burgemeester Alex van Hedel.



Continuïteitsplan
B&W hebben dinsdag het ‘Continuïteitsplan Brummen pandemie’ vastgesteld. 
Dit plan gaat over de gemeentelijke dienstverlening. Het benoemt de kritische 
bedrijfsprocessen en welke maatregelen en afspraken nodig zijn om het bestuur 
en deze cruciale diensten ook in tijden van crises door te kunnen laten gaan.

Parkeerterrein station Brummen weer open
Op station Brummen konden reizigers hun auto al kwijt. Dit was echter alleen 
mogelijk op onverhard terrein. Tijd dus om het parkeerterrein een make-over te 
geven en daarbij ook het aantal parkeerplekken te verdubbelen. De afgelopen 
maanden is hard gewerkt om het vernieuwde parkeerterrein klaar te maken. 
Sinds deze week is het parkeerterrein weer open.

Vaststellen wijzigingsplan Den Broekweg 3
Aan de Den Broekweg 3 in het buitengebied van Brummen staat een woonboer-
derij. In de naastgelegen schuur was voorheen een bronsgieterij gevestigd. De 
nieuwe eigenaar wil de bedrijfsbestemming wijzigen naar een reguliere woon-
bestemming. Woningen en de bedrijven in de nabije omgeving worden niet 
onevenredig in hun ontwikkelingsmogelijkheden geschaad. Het ontwerp wijzi-
gingsplan lag gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kon er een 
zienswijze worden ingediend. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. 
Na vaststelling door het college ligt het wijzigingsplan nu zes weken ter inzage. 

Herontwikkeling Stuijvenburchstraat 143 
Het college heeft deze week besloten om in principe mee te werken aan het 
initiatief voor een horecagelegenheid en 3 woningen op het perceel Stuijven-
burchstraat 143 in Eerbeek. Aan deze principemedewerking is voor de woningen 
een termijn verbonden van maximaal 1 jaar. Deze toevoeging van horeca en 
woningen wordt gezien als een passende en welkome impuls voor het centrum 
van Eerbeek. De appartementen zijn door een lift ook geschikt voor ouderen. De 
initiatiefnemer wil eerst aan de slag met het horecagedeelte, voordat de 
procedure wordt gestart voor de woningen. Voor het realiseren van zowel het 
horecadeel als de woningbouw zijn nog aanvullende vergunningen nodig.

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 plaatsen 
van een overkapping, Boerhaavelaan 
41, Eerbeek

• Ingediende aaanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een schuifpoort, Rijksweg 53, 
Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een commerciële ruimte met 
appartementen en het kappen van een 
lindeboom, Hoek Stuijvenburschstraat 
Illinckstraat

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het isoleren van 
het dak van de schuur en overige 
onderhoudswerkzaamheden, Tuinstraat 
65, Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Melding Activiteitenbesluit milieu-

beheer, voor het wijzigen van een 
veehouderij, Oude Zutphense weg 4, 
Hall

• Sloopmelding, het saneren van diverse 
asbesthoudende toepassingen, 
gelegen aan het Boerenbondpad 3, 
Brummen

• Sloopmelding het saneren van 
asbesthoudende golfplaten en 
gevelbeplating en restanten uit een 
bedrijfspand en de sloop van de 
werkplaats, Coldenhovenseweg 84, 
Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van het 
asbesthoudende plaatmateriaal uit een 
aanbouw, Cortenoeverseweg 6, 
Brummen

• Sloopmelding het saneren van de 
asbesthoudende doorvoeren en 
ontluchtingsbuizen uit de woningen en 
de renovatiewerkzaamheden in deze 
woningen, De Hilde 21-33 (oneven) 
en De Wimme 2-32 (even), Brummen

• Sloopmelding, het saneren van diverse 
asbesthoudende materialen in en om 
schuur 1, 2, 3 en 4 en de totaalsloop 
van schuur 2, 3 en 4, Prof. Weberlaan 
4, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van diverse 
asbesthoudende materialen uit de 
opstallen en de totaalsloop van deze 
opstallen, Stuyvenburchstraat 34, 34a, 
34b en Illinckstraat 2, Eerbeek

• Sloopmelding het saneren van diverse 
asbesthoudende materialen uit een 
woning, Troelstralaan 28, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een beuk en een 
knotacacia, Kloosterstraat 48, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het gebruiken van 1 slaapkamer 
als bedrijfsruimte, Nachtegaalstraat 23, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het plaatsen van zonnepanelen, 
Oordweg 1, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het verbreden van de bestaande 
uitrit, Vermeerstraat 5, Eerbeek

Verordeningen
• Verordening vertrouwenscommissie 

benoeming, klankbordgesprekken, 
herbenoeming burgemeester Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Gemeentelijke dienstverlening beperkt 
De maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus hebben ook 
gevolgen voor de dienstverlening van 
de gemeente Brummen. Deze dienst
verlening gaat door, maar wordt wel 
beperkt. Dit doen we om onnodige 
risico`s op verspreiding van het virus te 
voorkomen. In alle gevallen geldt: heeft 
u klachten zoals neusverkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan 
niet naar het gemeentehuis. Blijft thuis, 
mijdt sociale contacten.

Openingstijden gemeentehuis en 
Servicepunt
Het Servicepunt in Eerbeek is tot 
minimaal 6 april gesloten. Voor het 
gemeentehuis Brummen komt de 
donderdagavond openstelling te 
vervallen. 

Afspraak maken
Onze digitale agenda voor het maken 
van een afspraak is op dit moment niet 
beschikbaar. Een aantal producten, zoals 
verhuisaangifte of het aanvragen van 
een uittreksel, kunt u digitaal regelen via 
onze website met uw Digid. Wilt u een 
afspraak maken voor een ander product 
van burgerzaken, en kan dit echt niet 
uitgesteld worden? Neemt u dan 
contact met ons op om de mogelijkhe-
den te bespreken. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer 0575 568 233 en via 
e-mail: burgerzaken@brummen.nl.

Team voor elkaar
Er zijn even geen inloopspreekuren in 
Plein Vijf, Servicepunt Eerbeek en 
gezondheidscentrum De Toren. Team 
voor Elkaar is gewoon telefonisch 

bereikbaar. Dit iedere werkdag van 
9 tot 12 uur. Ook kunt u uw vraag 
mailen naar info@teamvoorelkaar.nl. 
Per situatie beoordeelt de medewerker 
van Team voor Elkaar of het maken van 
een afspraak op korte termijn nodig is 
of dat de vraag op een andere wijze of 
tijdstip beantwoord kan worden. 

Gemeentelijke bijeenkomsten
Bijeenkomsten die in het gemeentehuis 
worden georganiseerd of waarvan de 
gemeente de organisator is worden tot 
nader order uitgesteld. 

Bereikbaarheid medewerkers
Onze medewerkers werken de komen-
de periode voor een deel thuis, maar 
zijn telefonisch en per mail zo goed 
mogelijk bereikbaar.

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Dienstverlening afval 
Circulus Berkel voert op dit moment 
haar werk uit zoals u van hen 
gewend bent. Dat betekent dat u uw 
containers op de gebruikelijke dagen 
(volgens de afval kalender) aan de 
straat kunt zetten. De ondergrondse 
containers voor restafval en 
buurtcontainers worden regelmatig 
geleegd. Het recycleplein is open. 
Kijkt u voor de actuele stand van 
zaken rondom deze dienstverlening 
op www.circulus-berkel.nl.

Op tijd erbij met boomfeestdag
Deze week stond eigenlijk de 
jaarlijkse boomfeestdag gepland. 
Ook in Brummen zouden school
kinderen verschillende bomen een 
mooie plek geven. 

Het coronavirus stak hier helaas een 
stokje voor. Maar vanwege de volle 
agenda`s werd vorige week gelukkig 

alvast een boom geplant! Samen met 
kinderen van de Oecumenische School 
in Brummen heeft wethouder Inberg de 
schop gepakt. Door goed teamwork 
hebben ze ervoor gezorgd dat het 
schoolplein weer wat groener is 
geworden. De andere bomen worden 
dit najaar gepoot als de nationale 
boomfeestdag alsnog wordt gevierd.

Welke gemeentelijke activiteiten gaan niet door? 

Helaas gooit het Coronavirus roet in het eten voor verschillende activiteiten.  

- Landelijke Opschoondag: 21 maart
-  Informatieavond cursus ‘moestuin’: 24 maart
-  Lentewandeling Cortenoever: 25 maart
-  Inloopavonden Regionale Energie Strategie (RES): 31 maart en 6 april

Kijk op www.brummen.nl voor meer informatie.


