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Het Knooppuntpunt Mantelzorg is met 
de komst van mantelzorgconsulent 
Willemien Hak weer compleet. Samen 
met Ellen Lammersen vormt zij het 
vernieuwde knooppunt, waarvan de 
uitvoering sinds begin dit jaar is 
ondergebracht bij Stichting Welzijn 
Brummen. Mantelzorgers in onze 
gemeente kunnen rekenen op onder-
steuning via dit Knooppunt. Om goed 
op de hoogte te zijn van wat het 
knooppunt voor mantelzorgers kan 
betekenen, is het verstandig dat zij 
zich kenbaar maken en zich bij het 
steunpunt aanmelden. Dit kan 
eenvoudig door een mail te sturen 
naar het mailadres mantelzorg@
welzijnbrummen.nl. Of door te bellen 
naar telefoonnummer (0575) 56 19 88. 

Veel inwoners zijn al bekend met de 
ondersteuning die het knooppunt te 

bieden te heeft. Willemien Hak, sinds 
1 maart werkzaam binnen het 
knooppunt, zet zich vooral in voor het 
directe contact met de mantelzorgers. 
“Zorgen voor je vader of moeder op 
leeftijd, voor je kind met een beper-
king, voor je partner met een ziekte of 
een buurvrouw die langdurig ziek is. 
Je doet het misschien zonder erover 
na te denken. Maar je betekent als 
mantelzorger vaak veel! Soms ben je 
zelfs onmisbaar,” laat Willemien 
weten. Ze realiseert zich terdege dat 
het bieden van deze vorm van naaste 
zorg voor een ander soms ook best 
moeilijk zijn. “En daarom is het 
Knooppunt Mantelzorg er voor iedere 
mantelzorger. Wij helpen mantelzor-
gers graag bij het vinden van ant-
woorden die aansluiten bij de per-
soonlijke situatie. We geven 
informatie en advies. Dit doen we in 

de thuissituatie of als dat prettiger is 
op een andere locatie”. 

Ellen Lammersen heeft diverse 
functies vervuld binnen SWB in de 
afgelopen jaren en vervult vanaf 1 
januari al de rol van mantelzorgcon-
sulent binnen het Knooppunt Mantel-
zorg. Samen richten Willemien en 
Ellen zich naast de directe mantelzor-
gondersteuning ook op samenwer-
king en afstemming met allerlei 
andere partijen en instanties in onze 
gemeente die werken met en voor 
mantelzorgers. 

Uiteenlopende activiteiten
Er zijn diverse activiteiten die het 
Knooppunt Mantelzorg zelf organi-
seert. Zoals de vertrouwde gespreks-
groepen (contactgroepen) waar je 
andere mantelzorgers ontmoet en 
ervaringen kunt uitwisselen. Vaak heb 
je maar een half woord nodig om 
elkaar te begrijpen en krijg je door 
een ander weer nieuwe inzichten. De 
contactgroep is gratis en wordt 
begeleid door een mantelzorgconsu-
lent. Aanmelden kan bij het knoop-
punt. Ook vinden er andere activitei-
ten plaats, zoals in februari nog de 
activiteit ‘Thee & Taart’ en in maart 
‘Brein Actief’ en de workshop 
‘Grenzen stellen’. Ook wordt dit jaar 
weer een Dag van de Mantelzorg 
georganiseerd. 

Informatie over het Knooppunt 
Mantelzorg is te vinden op een 
speciale pagina op de website www.
samengoedvoorelkaar.nl. Ook op de 
website van SWB is informatie over 
het knooppunt te vinden. 

Tot 7 april kunnen personen die lid 
zijn van het inwonerspanel Brummen 
Spreekt een vragenlijst invullen. 
Centraal in deze vragenlijst staan de 
ambities van de gemeente, maar 
vooral ook de mogelijkheden om 
dienstverlening en ambities in lijn te 
brengen met de beschikbare midde-
len. Moet er bezuinigd worden en zo 
ja, waarop? Moet er beleid aangepast 
worden door bijvoorbeeld iets uit te 
stellen of soberder uit te voeren? Of 
moet de gemeente juist zorgen dat er 
meer inkomsten zijn? Laat uw 
mening hierover horen! Tot dusver 
hebben ruim 400 panelleden de 
vragenlijst ingevuld.

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 maar bent u nog geen 
lid? Ga dan snel naar de website 
www.brummenspreekt.nl en meld u 
aan! U krijgt na uw aanmelding 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 0575-843 738. 

De uitkomsten van dit onderzoek onder 
het inwonerspanel vormen een 
bouwsteen voor het maken van keuzes. 
Het college bereidt in mei de perspec-
tiefnota 2020-2023 voor en presenteert 
ook de eerste bestuursrapportage 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 vanzelfspre-
kend rekening gehouden met de laatste 
financiële cijfers en inzichten. Meer 
weten over de financiële situatie van de 

gemeente? Ga dan naar:  
www.brummen.nl/financieelgezond. 

Zaterdag 30 maart: compost afhalen
Zaterdag 30 maart kunnen inwoners van de gemeente Brummen weer compost 
afhalen. Behalve bij de gemeentewerf aan de Arnhemsestraat in Brummen kunt u 
ook terecht bij de voormalige gemeentewerf aan de Ringlaan in Eerbeek. Beide 
locaties zijn van 10.00 tot 16.00 uur open. Dit jaar helpen koor De Broekse 
Vroolijkheid en De Dwarsliggers bij het uitdelen van de compost. 

Op beide locaties is het mogelijk om per huishouden 3 zakken compost van twintig 
liter af te halen of een halve kuub (6 kruiwagens) losse compost op te halen.

Goed om te weten: 
•  Wilt u bijvoorbeeld ook voor uw buren of familie compost meenemen? Dat kan 

op vertoon van de afvalpassen. Dan kunt u voor maximaal drie huishoudens 
zakken compost meenemen. Voor losse compost geldt een maximum van een ½ 
kuub ongeacht het aantal pasjes.

•  Wilt u meer compost? Kom dan tegen sluitingstijd nog even terug. Als er dan nog 
wat is, kunt u extra compost krijgen. Let wel: Op = Op.      

Ook de afgelopen periode is het 
aantal inwoners dat lid is geworden 
van inwonerspanel Brummen Spreekt 
verder gestegen. Woensdag waren 
1.112 inwoners online-lid van het 
panel, 38 personen krijgen de 
vragenlijst op papier toegestuurd. 

Wethouder Pierik bezoekt Breinbeweeggroep

Knooppunt Mantelzorg: Ellen en Willemien 

Vorige week woensdag kreeg de 
Breinbeweeggroep bezoek van 
wethouder Jolanda Pierik. De Breinbe-
weeggroep is een tweewekelijkse 
activiteit van het Geheugensteunpunt. 
Mensen met dementie gaan in deze 
groep samen in gesprek en daarna 
bewegen met een fysiotherapeut. Het 
was een bijzondere ochtend, met tijd en 
aandacht voor elkaar. Wethouder Pierik 
was onder de indruk. “De gemeente 
ondersteunt activiteiten als deze graag! 

Ze dragen eraan bij dat mensen langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen.”

Heeft u boeken, kleine elektrische 
apparaten, speelgoed of textiel over en 
wilt u de spullen wegdoen? Denk dan 
aan de BEST-tas! In april wordt de tas 
weer ingezameld. Kijk voor meer 
informatie op de RecycleWijzer deze 
week in het Brummens en Eerbeeks 
Weekblad. 

De BEST-tas is bedoeld voor recycling 
van boeken, kleine elektrische appara-
ten, speelgoed en textiel. De spullen 
mogen in goede of in slechte staat zijn. 
Sociaal werkvoorzieningschap Delta 
zamelt de tassen iedere twee maanden 
huis-aan-huis in. Uw inzameldagen 
vindt u op de afvalkalender op  

www.circulus-berkel.nl en de app van 
Circulus-Berkel. 

Vergeet uw huisnummer niet!

De BEST-tas bestelt u gratis via  
www.best-tas.nl of haalt u af bij een van 
de afhaalpunten. Ook kunt u vanaf 1 mei 
een BEST-tas afhalen bij het gemeente-
huis in Brummen of het Servicepunt in 
Eerbeek. Iedere keer dat u een 

BEST-tas aan de weg zet, krijgt u 
voortaan meteen een nieuwe tas in de 
bus. Zet daarvoor wel duidelijk met 
watervaste stift of pen uw huisnummer 
op de BEST-tas. Dan weten de inzame-
laars bij wie ze een nieuwe gratis tas in 
de bus kunnen stoppen. 

Goed bezig, best makkelijk
Met de tas winnen we grondstoffen 
terug en verminderen we de hoeveel-
heid restafval. Dat is winst voor het 
milieu. De inzameling en sortering levert 
ook sociale werkgelegenheid op. De 
BEST-tas is een initiatief van de ge-
meente Brummen, Circulus-Berkel en 
kringloopbedrijf 2Switch. 
Meer weten? Bekijk dan de nieuwe 
website www.best-tas.nl.

Praat mee over onze ambities en geld 

De beide consulenten: Ellen Lammersen en Willemien Hak.

Panel groeit verder

Inzameling BEST-tas

MAR: de adviesraad in het sociale domein

Met het aantreden van 3 nieuwe leden 
begin dit jaar is de Maatschappelijke 
Advies Raad (MAR) weer op volle 
sterkte. Gineke Breuer en Egbert van 
Gessel nemen het aandachtsveld jeugd 
voor hun rekening, Barend van 
Beusekom de WMO. Barend is sinds 7 
maart ook de nieuwe voorzitter.  

De MAR bestaat uit 9 leden en 
adviseert burgemeester en wethouders 
van Brummen gevraagd en onge-
vraagd op het brede gebied van het 
sociale domein. 
Meer informatie over de leden en  
het werk van de MAR vindt u op 
www.margemeentebrummen.nl.

De nieuwe MAR.
 Op de foto ontbreekt 

Piet Breen.



De werkgroep Keurmerk Veilig 
Buitengebied organiseert maandag-
avond 8 april een Buitengebied Alert. 
De georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit ziet het buitengebied 
namelijk als een ideale omgeving voor 
zaken die het daglicht niet kunnen 
verdragen. De veilige anonimiteit van 
bedrijven of particulieren is voor hen 
een dekmantel, waarvan iedereen zo 
maar het slachtoffer kan worden. De 
georganiseerde misdaad is dichterbij 
dan op het eerste oog lijkt. 

De bijeenkomst vindt plaats in ’t 
Buurthuis aan de Arnhemsestraat 117 in 
Leuvenheim. De avond is toegankelijk 
voor alle ondernemers én inwoners van 
het buitengebied van Brummen. Het 
programma begint om 20.00 uur. Vanaf 
19.30 uur is de zaal open. Het aantal 
plaatsen is echter beperkt. Meld u dus 
snel aan om er deze avond bij te zijn. 
Dit kan via het formulier op  

www.brummen.nl/buitengebied

Informatie en praktijkvoorbeelden
De Buitengebied Alert Avond is er 
vooral op gericht inwoners en onderne-
mers in het buitengebied bewust te 
maken van de signalen die op ondermij-
ning wijzen. Denk bijvoorbeeld aan 
leegstaande schuren, verdachte auto’s, 
veel dezelfde bedrijvigheid, bedenkelijke 
bewegingen bij bedrijfsruimtes en 
ondernemingen zonder klanten. 

Tijdens de bijeenkomst gaan we verder 
in op dit thema. Aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk maken we 
het ‘onzichtbare zichtbaar’. Dit onder 
het mom van: je gaat het pas zien als je 
het door hebt. De avond wordt 
georganiseerd door de gemeente 
Brummen, Platform Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV).

Keurmerk Veilig Buitengebied
Het Centrum voor Criminaliteitspreven-
tie en Veiligheid ondersteunt agrariërs 
sinds een aantal jaren tegen ondermij-
ning. Onder de paraplu van het 
Keurmerk Veilig Buitengebied worden 
lokale samenwerkingsverbanden 
opgezet waarin de krachten van de 
gemeente, de ondernemers en deskun-
digen worden gebundeld. De Buitenge-
bied Alert Avond is hiervan een 
voorbeeld. De burgemeester, de lokale 
agrariërs en een deskundige delen dan 
hun verhalen. En daar komen vaak 
interessante inzichten uit voort. 

Veilig Thuis is er 
voor advies, 
hulp en 
ondersteuning 
bij huiselijk 
geweld en 
kindermishan-
deling. Het is 
belangrijk dat 

slachtoffers van huiselijk geweld de hulp 
krijgen die ze nodig hebben. Daarom 
moeten professionals in de zorg, welzijn, 
onderwijs, kinderopvang en justitie bij 
acute en/of structurele onveiligheid sinds 

dit jaar altijd een melding doen bij Veilig 
Thuis. Dat staat in de verbeterde Wet 
verplichte Meldcode. 

Afwegingskader
Elke beroepsgroep heeft een eigen 
afwegingskader bij vermoedens van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Dat geldt ook voor een aantal ambtena-
ren. Deze week heeft het college zo’n 
afwegingskader vastgesteld voor de 
klantmanagers van Werkfit, de consulen-
ten van Team voor Elkaar, de orthopeda-
goog, teamcoördinator en de leer-

plichtambtenaar. Zo is sneller hulp 
mogelijk bij vermoedens van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis: 0800 2000
Zoek jij hulp of maak je je zorgen om 
iemand anders? Of je nu vragen en 
vermoedens hebt over huiselijk geweld 
en kindermishandeling, of het zeker 
weet: je zorgen delen is een belangrijke 
eerste stap. Veilig Thuis is bereikbaar op 
telefoonnummer 0800 2000. Meer info: 
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.
Levensbedreigende situatie? 
 Bel dan 112.
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Raad besloot
Gisteravond vond weer een besluitvormende raadsvergadering plaats. Er zijn 

weer enkele besluiten genomen. Op onze website leest u een verslag van de 

vergadering.

Uitslag verkiezingen
Maandagmiddag 25 maart is in het centraal Stembureau de definitieve 

verkiezingsuitslag voor Provinciale Staten in onze provincie bekend gemaakt. 

De VVD blijft in Gelderland de grootste partij, gevolgd door nieuwkomer 

Forum voor Democratie. De exacte uitslag en zetelverdeling leest u op de 

website van de provincie. Ook de uitslag van de verkiezingen voor de Water-

schappen zijn inmiddels definitief. Deze kunt u vinden op de website van 

Waterschap Vallei en Veluwe. Voor de definitieve verkiezingsuitslagen van 

beide verkiezingen in onze gemeente, kunt u terecht op de speciale verkie-

zingspagina www.brummen.nl/verkiezingen. 

Verplaatsing Aldi naar terrein Verrij
Het college staat in principe positief tegenover het verplaatsen van de 

Aldi-supermarkt naar het terrein van Verrij Wonen aan de Vulcanusweg. Een 

voorwaarde hierbij is wel dat er op de plek van de huidige Aldi woningen 

komen als gewenste aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Ook moet 

de supermarkt een onderzoek laten doen naar de gevolgen voor het bestaan-

de winkelaanbod. Een andere voorwaarde is dat de verplaatsing in één 

bestemmingsplanprocedure mogelijk wordt gemaakt. De initiatiefnemers zijn 

hiervoor nu aan zet.

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

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld wijzigingsplan “Empese 

en Tondense Heide” (25-03-2019)

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd Forum Ruimte/

Samenleving/Bestuur/Financiën op 
donderdag 4 april 2019 (27-03-2019)

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
legaliseren van een reeds bestaande 
veranda, Hooimate 13 in Brummen 
(27-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een uitweg, Troelstra-
laan 40 in Brummen (27-03-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een carport op de locatie 
Doornbosch Hofstede 85 in Eerbeek 
(27-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 

locatie Knoevenoordstraat 3 in 
Brummen (27-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Loenenseweg 116 in Eerbeek 
(27-03-2019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesthoudende toepassingen 
in verband met een renovatie ten 
behoeve van de brandveiligheid, Prof. 
Weberlaan 1, 6961 LX te Eerbeek 
(27-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Voorsterweg 154 in Tonden 
(27-03-2019)

• Sloopmelding, voor de totaalsloop van 
de voormalige varkensstal, Voorston-
densestraat 14 te Hall (27-03-2019)

• Sloopmelding, voor de verwijdering 
van asbesthoudende golfplaten van 
een schuur, Zutphensestraat 136 te 
Brummen (27-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbestmateriaal van een woning 
op de locatie Voorsterweg 154 in 

Tonden (27-03-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

ning, voor het aanleggen van een 
uitweg van de ’t Haagje 46 naar de ’t 
Haagje in Eerbeek (27-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 3 eiken op 
de locatie Loenenseweg 116 in 
Eerbeek (27-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verbouwen van een 
schuur met 2 paardenstallen en 
plaatsen van een dak op de locatie 
Professor Weberlaan 8 in Eerbeek 
(27-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 2 haag-
beuken op de locatie Rhienderstein 4 
in Brummen (27-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
kippenhok op de locatie Voorsterweg 
162 in Tonden (27-03-2019)

• Verleende standplaatsvergunning voor 
verkoop vis, Marktplein te Brummen. 
(27-03-2019)

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

Buitengebied Alert Avond op 8 april 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Gecombineerd raadsforum op donderdag 4 april 
Ook in de maand april is het aantal 
onderwerpen waarover de gemeente-
raad zich buigt beperkt. Reden om op 
donderdagavond 4 april één gecombi-
neerd raadsforum te organiseren voor 
de thema’s ruimte, samenleving, 
bestuur en financiën. Er staan drie 
inhoudelijke onderwerpen op de 
agenda, naast een aantal vaste 
onderdelen. Het raadsforum is de 
voorbereidende bijeenkomst van de 
raad op de besluitvormende vergade-
ring van twee weken later.

Iedereen is van harte welkom om het 
forum bij te wonen en eventueel over 
een onderwerp mee te praten. De 
bijeenkomst vindt plaats in het gemeen-
tehuis in Brummen en begint om 20.00 
uur. De agenda met de bijhorende voor-
stellen vindt u op de pagina van de 
gemeenteraad op de website brummen.
nl. Ook kunt u een gratis exemplaar 
afhalen bij de receptie in het gemeente-
huis en het Servicepunt in Eerbeek.

Eén van de drie inhoudelijke onderwer-
pen is een presentatie. Een vertegen-
woordiger van het Regionaal Informa-
tie en Expertisecentrum (RIEC) komt 

uitleg geven over de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit (ondermij-
ning). Vervolgens bespreken de 
raadsleden twee documenten die te 
maken hebben met de politieorganisa-
tie in Oost-Nederland. De politiezorg in 
onze gemeente valt onder deze regio. 
Aan bod komen het ontwerp Meerja-
renbeleidsplan 2019-2022 en de 
concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 
van Politie Oost-Nederland. De raad 
heeft de mogelijkheid een zienswijze 
op beide documenten in te dienen. Het 
laatste onderwerp op de agenda is de 
startnotitie over de Regionale Energie 
Strategie.

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? Geef dit dan vooraf door aan 
de griffie van de gemeenteraad. Deze is 
bereikbaar via mailadres griffie@
brummen.nl en het telefoonnummer 
0575-568 531. 

Volg ons ook op social media 

via Twitter, Facebook of Instagram


