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Afscheid én welkom voor raadsleden
Deze week stond in het teken van komen en gaan. Van een wisseling van
de wacht binnen het gemeentebestuur, in de gemeenteraad. In een goed
gevulde raadzaal werden afgelopen woensdagavond 17 raadsleden
geïnstalleerd. Twee personen volgen nog bij de raadsvergadering in april.
De gemeente Brummen heeft dus een ‘nieuwe raad’. De nieuwe raadsleden legden de eed of belofte af en kregen uit handen van burgemeester
Alex van Hedel een mooi boeket bloemen.
Een dag eerder, dinsdagavond, werd
afscheid genomen van de ‘oude’
raad. Aan de hand van anekdotes
en persoonlijke ervaringen stonden
burgemeester en fractievoorzitters
stil bij de 14 raadsleden die niet
terugkomen in de Brummense
gemeenteraad. Hij prees allen voor
hun enorme inzet, betrokkenheid en
vasthoudendheid als volksvertegenwoordiger. Het gaat daarbij om
Hennie Beelen, Mame Douma,
Gerda Jolink, Isan Tunc, Berend
Klok, Theo Hofman, Eric Kleverwal,
Rolf Schinkel, Bart Overbeek-Bloem,
Otto Koedijk, Jan Loonstra,
Mathilde Meindersma-Matulessy,
Arjan van de Leest en Rosanne van
Herksen.
Nieuwe raad
Zeventien raadsleden werden een
dag later door Van Hedel benoemd
in hun ambt. Hij onderstreepte in
zijn toespraak het brede mandaat
dat aan deze negentien raadsleden
is gegeven. Zestien van hen hebben
immers de kiesdrempel van 112

stemmen zelfstandig gehaald. Ook
viel hem op dat er sprake is van een
goede verhouding tussen mannen
en vrouwen (10 om 9). Hij wenste
allen veel wijsheid en plezier toe bij
het vervullen van het belangrijke
ambt van raadslid.
Dit zijn de negentien raadsleden die
gekozen zijn:
- Luik Tuiten, Sandra Voskamp-Zegers, Marius Mennink, Jan
Veldkamp en Margriet Wartena
(Lokaal Belang)
- Peter-Paul Steinweg, Carla
Wijnhoven-Kleihorst, Bart Jan
Teunissen en Niels Noordstar
(VVD)
- Margo van Enck-Hulleman,
Annika Kamberg-Van Klinken en
Cathy Sjerps (PvdA)
- Gertie Sloetjes, Jeanette Hagman
en Pouwel Inberg (Groen Links)
- Marijn van As en Daniella
Magermans (D66)
- Dity Zuidwijk-van Lenthe en
Ronald Boerefijn (CDA)

Felicitaties voor de heer Ihsan Tunc
Wijzigingen
De heren Noordstar en Boerefijn
worden tijdens de raadsvergadering
van 19 april beëdigd als raadslid.
Daarnaast kan er nog verandering
komen in de samenstelling van de
gemeenteraad. Dit is onder andere
afhankelijk van de vraag welke
partijen zitting gaan nemen in de
coalitie en wethouders gaan leveren
voor het nieuwe college van B&W.
In de komende weken komt
hierover meer duidelijkheid. Tot die
tijd vervullen de huidige wethouders
‘demissionair’ deze taak.

Nieuwbouw Kampweg 46 Brummen
Op de Kampweg 46 in Brummen werkt TRB Vastgoed B.V. aan woningbouwontwikkeling. Hiervoor is wijziging van het bestemmingsplan nodig.
We nodigen u graag uit voor de informatiebijeenkomst op 6 april om
18.00 uur. We zullen u dan informeren over de nieuwbouwplannen en
bestemmingsplanprocedure.
15 appartementen
Het gaat om een kleinschalig
bouwproject met nieuwbouwappartementen op de locatie van de
huidige kringloopwinkel en naastgelegen parkeerplaats. In totaal gaat
het om 15 appartementen. Het plan
gaat momenteel uit van de bouw
van betaalbare en levensloopbestendige appartementen verdeeld over
drie bouwlagen. Het college heeft
op 21 juli 2021 een principebesluit
genomen waarin ze akkoord is
gegaan met het feit dat er 15
betaalbare appartementen worden

gebouwd. Over de inhoud van het
plan zijn nog geen besluiten
genomen. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met het Gelders
Genootschap over welke uitgangspunten voor het ontwerp aangehouden moeten
worden. Tijdens
de bijeenkomst
geven we hier
meer informatie
over en is er
ruimte om uw
vragen te
stellen. Kunt u

de informatieavond niet bijwonen?
U kunt alsnog uw vragen stellen via
bijeenkomsten@brummen.nl.
Aanmelden
De informatiebijeenkomst is in het
gemeentehuis. Deze start om 18.00
uur en eindigt om 19.30 uur. Wilt u
de informatiebijeenkomst bijwonen?
Stuur dan voor maandag 4 april een
e-mail naar bijeenkomsten@
brummen.nl.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de tijdelijke Covid-19 subsidieregeling voor de cultuursector en
buurthuizen met een jaar te verlengen. Kunst- en culturele organisaties en ook buurt- en dorpshuizen in onze
gemeente kunnen vanaf 1 april tot en met 1 juli 2022 een subsidiebijdrage aanvragen. Doe dit via het digitale
aanvraagformulier op brummen.nl. De subsidie moet gaan om aantoonbaar inkomstenverlies door de coronapandemie in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022.
ingrijpende coronamaatregelen te
ondersteunen is vorig jaar een
tijdelijke subsidieregeling in het
leven geroepen. Deze regeling was
echter alleen van toepassing op het
1e jaar van de coronapandemie. Het
Brummense college heeft nu dus
besloten deze regeling voor kunsten culturele organisaties en buurten dorpshuizen met één jaar te
verlengen.

De nieuwe gemeenteraad voor de eerste maal bijeen in de
Brummense raadszaal.

Geef uw mening over groenbeleid

Verlenging coronasubsidie voor cultuur en buurthuizen

Door de coronacrisis is de cultuursector hard geraakt. Dit geldt ook
voor buurt- en dorpshuizen. Door
opeenvolgende lockdowns en de
anderhalve meter maatregel was er
lange tijd sprake van sluiting van
accommodaties of beperkte
openstelling voor publiek. Het
culturele leven is in maart 2020 bijna
helemaal tot stilstand gekomen. Om
culturele organisaties voor deze

Opspelden van het lintje bij de heer Douma

Indienen subsidieaanvraag
Aan het verstrekken van een
subsidiebijdrage zijn wel enkele
voorwaarden verbonden. Kijk
hiervoor op onze website www.
brummen.nl/corona. Daar is ook
het digitale aanvraagformulier te
vinden. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw M. Pietersz.
Dit kan via mailadres
m.pietersz@brummen.nl

De gemeente Brummen is een groene gemeente. Dat willen we ook graag
blijven. Maar wat moeten we daarvoor doen in deze tijd van klimaatverandering? En wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid insecten, vogels en dieren in onze gemeente niet afneemt?
Online enquête
Reden voor de gemeente om haar
groenbeleid te herzien en aan te
passen aan deze tijd. Wij horen
daarbij ook graag de mening van
onze inwoners. Daarom is er een
enquête opgesteld die u als inwoner
kunt invullen.
Deelnemers van het inwonerspanel
krijgen de uitnodiging om deel te
nemen aan de enquête in hun mail.
Maar ook als u geen deelnemer van
het inwonerspanel bent kunt u de
enquête invullen. Via
www.moventem.nl/openbareruimtebrummen komt u bij de enquête
en kunt u deelnemen.
Laat uw stem horen
In de enquête vindt u naast vragen

over het groen in de gemeente ook
een aantal vragen over de landschapsbiografie van het Landschapsnetwerk Brummen en enkele
vragen over de openbare verlichting. Laat uw stem horen en vul de
enquête in, dit kan tot en met
17 april 2022. De resultaten worden
betrokken bij de op te stellen
beleidsplannen.

Samenvatting Uitnodigingskader Zon en Wind
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. In de landelijke afspraken
is tot 2030 gekozen voor energie-opwek met zon en wind. Maar
in welke verdeling? Hoe gaan we
dat doen? En waar? Het ‘Uitnodigingskader Windmolens en
Zonnevelden’ geeft antwoord op
deze vragen laat zien wat mogelijk
is in onze gemeente. Dit document
is daarom nogal groot en er staan
veel moeilijke woorden in. Vandaar

dat we een korte samenvatting hebben gemaakt in eenvoudige taal.
Deze is vanaf nu te vinden
op onze website via
www.brummen.nl/duurzaamheid.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen over het uitnodigingskader? Neem dan contact met
ons op. Dit kan via
(0575) 568233 of per e-mail:
gemeente@brummen.nl.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een kleine windturbine, Hoevesteeg 2 in Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 6 woningen,
Domineeskamp, kad. Hall, sectie
B, nummer 1598
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een erfafscheiding,
Kampweg 3 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 5x robinia, 2x spar en
1x conifeer, Tuinstraat 59 in
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een overkapping,
Zutphensestraat 12 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere

•

•

•

•

omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuilstal,
Plagweg in Empe kad. Brummen,
sectie K, nummer 620
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen als
veldopstelling, Molenstraat 20 in
Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, de cascorestauratie
van de ankerschuur en paardenschuur op Landgoed Reuversweerd, Piepenbeltweg 3 in
Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
kapschuur op de locatie Ydinkerf
26 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
carport en het verplaatsen van de
uitrit op de locatie Kampweg 28
in Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van
twee dakkapellen op de locatie
Rozenstraat 11 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning met bijgebouw en het
aanleggen van een uitweg op de
locatie Hammelerweg 2C in
Brummen. Kadastraal bekend,
Brummen, sectie G, nummer 6181
Ruimtelijke plan of omgevingsdocument
• Vastgesteld bestemmingsplan
“Lendeweg 6a en 6b in Hall”
gemeente Brummen
Algemeen verbindend voorschrift
• Tijdelijke subsidieregeling wegens
COVID-19 voor culturele
organisaties en buurt- en
dorpshuizen in de gemeente
Brummen 2021

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.

Kort nieuws
Netwerkbijeenkomst

Op donderdag 21 april organiseert de gemeente Brummen een
netwerkbijeenkomst voor personen die in onze gemeente actief zijn als
professional bij organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Doel is
om elkaar te ontmoeten en over een aantal thema’s met elkaar in
gesprek te gaan. Dit vanuit het bewustzijn dat we met elkaar de sociale
basis vormen in de gemeente Brummen. Organisaties die geen uitnodiging hebben gehad kunnen hun interesse voor de bijeenkomst tot 15
april latenweten via mailadres h.dolleman@brummen.nl.

Militaire oefening

Van 4 tot en met 15 april is er een militaire oefening. Deze vindt plaat in
het gebied tussen Zwolle, Deventer, Arnhem, Nijkerk en Harderwijk. De
organisatoren doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Geef
dat dan aan ons door. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt
voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Maandag: sirenetest

Iedere eerste maandag van de maand om 12 uur test de Nederlandse
overheid het luchtalarm. Zo ook komende maandag 4 april. Het geluid
van het alarm duurt 1 minuut en 26 seconden. Er is dan niets aan de
hand en u hoeft niet te doen. Loeien de sirenes langer en meerdere
malen achter elkaar? Dan is er sprake van een noodsituatie. U moet dan
direct naar binnen en ramen en deuren sluiten. Meer informatie is te
vinden op rijksoverheid.nl.

Uitslag creativiteitswedstrijd Respect
Geef uw mening voor 3 april!

Burgemeester Alex van Hedel mocht vorige week de winnaar bekend
maken van de creativiteitswedstrijd rondom het thema Respect. Hij deed
dit in de Kruiskerk in Eerbeek, waar alle kunstwerken een week lang
tentoon gesteld stonden. Winnaar bij de volwassenen was Ans van Breda
met haar schilderij “Respect begint in het klein”. Ze ontving een certificaat en een cadeaubon. Voor de scholieren ging de 1e prijs naar groep 7
van De Triangel met hun collage over respect.
Ongeveer 150 mensen hebben de
tentoonstelling bewonderd. Tijdens
de tentoonstelling werd aan
vrijwillige bijdragen en de verkoop
van 2 kunstwerken € 655 opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor
de zustergemeente van de Kruiskerk
in Oekraïne, het Inspiration Centre.
Na deze creativiteitswedstrijd richt
de Werkgroep Respect zich al op
een volgend project. Dorpsdichter

We willen meer openbare laadplekken voor elektrische auto’s realiseren in
onze gemeente. We horen graag uw mening hierover. Dit kan nog tot 3
april via onze website www.brummen.nl/laadpalen.

Winnaar Ans van Breda
Marije Verbeeck heeft het gedicht
“Liedje voor Allemaal” geschreven.
Dit gaat over respect en is inmiddels
op muziek gezet. Met steun van de
van origine Brummense componist
Bernard Hunnekink wordt geprobeerd dit muziekstuk dit najaar te
laten uitvoeren door alle muziekverenigingen in de gemeente Brummen. Wordt dus vervolgd.

Prijsuitreiking aan groep 7 van de Triangel uit Eerbeek.

Informatie Oekraïne
Vorige week vrijdag heeft de
gemeente voor de eerste keer de
wekelijkse betaling gedaan voor
leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Het gaat
om personen die in onze gemeente
zijn ingeschreven bij Burgerzaken.

Interactieve kaart
We hebben een interactieve
plankaart ontwikkeld die laat zien
waar in de komende vier jaar een
publieke laadpaal komt te staan.
Deze worden aangegeven met
blauwe punten. De zwarte punten
op de kaart zijn bestaande publieke

Belangrijk is dat mensen die
vluchten uit Oekraïne vanwege de
oorlog, worden ingeschreven in de
gemeente waar zij verblijven. Dit en
andere nuttige informatie rondom
hulp aan vluchtelingen, is te vinden
op brummen.nl/Oekraïne.
Heeft u goede suggesties of een
concreet hulpaanbod?
Mail naar oekraine@brummen.nl.
Zo is de gemeente druk bezig om
opvanglocaties te vinden voor
grotere groepen vluchtelingen en/
of statushouders.
Alle hulp daarbij is van harte
welkom.

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

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

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.

laadpalen. U kunt laten weten wat u
vindt van de voorgestelde locaties
door op de blauwe punten te
klikken en een reactie achter te
laten. De hoeveelheid plekken is
gebaseerd op de vraag die wij
verwachten de komende vier jaar.

