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Donderdagochtend hebben wethouder 
Eef van Ooijen en Jaap Ypma van 
BrummenEnergie hun handtekening 
gezet onder een ontwikkelovereen-
komst voor Zonnepark Elzenbos. 
Hiermee stelt de gemeente haar 
gronden in de Elzenbos aan de N348 
voor 25 jaar beschikbaar voor het 
exploiteren van een zonnepark. De 
aanleg van een solarpark komt zo een 
stuk dichterbij. BrummenEnergie is nu 
in afwachting van de benodigde SDE+ 
subsidie van het Rijk.

Duurzaam
De lokale energiecoöperatie Brummen-
Energie wil een zonnepark aanleggen 
van zo’n 4 hectare. Daar is ruimte voor 
voldoende zonnepanelen om zo’n 600 

huishoudens van duurzame energie te 
voorzien. Wethouder Eef van Ooijen is 
blij met het initiatief en plaatste dan 
ook graag zijn handtekening. “Zonne-
park Elzenbos wordt het allereerste 
zonnepark in Brummen. Het is een 
mooie stap op weg naar een energie-
neutrale gemeente.”

Ontwikkelovereenkomst 
In de ontwikkelovereenkomst tussen 
de gemeente en BrummenEnergie 
staan de voorwaarden voor de 
exploitatie van het zonnepark. Denk 
aan de inpassing van het solarpark in 
het landschap. Ook zijn er afspraken 
rondom planschade, leges en zeker-
heidsstelling bij voortijdige beëindiging 
van de exploitatie en een kettingbe-

ding bij opvolging. De gemeente is met 
de overeenkomst zoveel mogelijk 
vrijgesteld van risico’s. Daarnaast 
moeten beide partijen een erfpacht- 
overeenkomst aangaan. Deze is in con-
cept klaar en kan bij de notaris worden 
ondertekend. 

Draagvlak
Aan eerdere voorwaarden die het 
college stelde voor de ontwikkeling 
van een zonnepark, heeft Brummen-
Energie al ruimschoots voldaan. 
Wethouder Van Ooijen: “Brummen-
Energie is een initiatief van en voor de 
inwoners van de gemeente. De 
coöperatie heeft intensief met de buurt 
en andere partners gesproken over de 
plannen voor het zonnepark. Zo is een 
plan tot stand gekomen waarvoor veel 
draagvlak bestaat.”

Subsidie
Met de overeenkomsten kan Brummen- 
Energie als initiatiefnemer vrij beschik-
ken over de gronden waar het 
zonnepark moet komen. Dat is een 
voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor de SDE+ subsidie. Een 
andere voorwaarde is dat de initiatief-
nemer een omgevingsvergunning 
heeft. Ook deze is inmiddels in orde, 
na een ‘verklaring van geen bedenkin-
gen’, die de gemeenteraad in januari 
met overtuiging heeft gegeven. Het 
wachten is nu dus of het Rijk de 
subsidie verleent. Dan kan Brummen-
Energie het park gaan aanleggen.

Visit Brummen Eerbeek zoekt voorzitter
Visit Brummen Eerbeek zoekt een voorzitter van het bestuur. Het gaat om een 
vrijwillige functie. De stichting promoot de gemeente Brummen bij inwoners en 
bezoekers voor een dagje uit, een weekendje weg en een vakantie in Neder-
land. De voorzitter houdt koers en overzicht op de activiteiten en levert een 
bijdrage aan het netwerk. Woont u in de gemeente Brummen, heeft u bestuurs- 
ervaring en tijd en energie voor deze leuke functie? Reageer dan via de mail 
info@visitbrummen-eerbeek.nl.

Kijk voor meer informatie op www.visitbrummen-eerbeek.nl (bij ‘Over ons’).

Zonnepark Elzenbos flinke stap dichterbij

Gemeenteraad besloot…

Ondertekening van de ontwikkelovereenkomst door Jaap Ypma 
en wethouder Eef van Ooijen

Goed voorbereid op ramp of calamiteit

Compostactie: 2400 zakken

Het was een hectische middag afgelo-
pen woensdag in het gemeentehuis in 
Brummen. Daar oefende het rampen-
team wat te doen bij een calamiteit. De 
oefenstaf van de Veiligheidsregio had 
een scenario bedacht met een grote 
brand in een schuur met oude autoban-
den. Burgemeester Alex van Hedel en 
zijn adviseurs werden in drie oefenron-
des getraind om dit incident tot een 

goed eind te brengen. Van Hedel: “Het 
aantal ernstige incidenten in onze 
gemeente is gelukkig zeer gering. Maar 
als er iets gebeurt, staan we voor een 
grote opgave. Oefenen is daarom heel 
belangrijk. Door samen te werken met 
onder andere politie en brandweer en 
naar elkaar te luisteren, kunnen we bij 
een calamiteit of ramp het beste doen 
voor onze inwoners.”

Zaterdag 30 maart zijn er 2400 zakken 
compost uitgedeeld en ook de 50 ton 
losse compost is op. Een mooi resultaat. 
Vrijwilligers van koor De Broekse 
Vroolijkheid en De Dwarsliggers waren 
in touw om compost uit te delen en 

daarmee een leuke vrijwilligersbijdrage 
te verdienen. Het gemeentebestuur 
dankt de beide verenigingen voor hun 
uitstekende bijdrage! Met deze actie 
bedanken we de inwoners voor het 
scheiden van hun GFT-afval. 

Voorwerp op 
de weg? 
Vooraf melden!
Wilt u een voorwerp, zoals een bouw-
keet, steiger, kraan of container op de 
weg plaatsen? Dan heeft u daarvoor 
toestemming nodig. 

U krijgt toestemming als:
• het voorwerp de weg niet beschadigd;
•  de weg veilig te gebruiken blijft. Na plaatsing van het voorwerp blijft er 

voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) over op de weg;
•  het voorwerp ook in het donker goed te zien is voor het verkeer. Het 

voorwerp heeft bijvoorbeeld markeringen. Of u plaatst zelf markeringen en/
of borden op de weg;

• onderhoud aan de weg mogelijk blijft; 
• het voorwerp het straatbeeld niet verstoord;
• de omgeving weinig of geen last heeft van het voorwerp.

Wat moet u doen? 
Blijft het voorwerp korter dan 30 dagen staan? Dan is een melding voldoende. 
Doe dit wel minimaal 10 werkdagen voordat u het voorwerp plaatst. Kijk op 
www.brummen.nl en zoek op Omgevingsvergunning voor meer informatie.

Het jongerenwerk in Eerbeek moet 
opnieuw vorm krijgen, de gemeente-
raad wil meer zicht krijgen op de 
verbeterslag bij de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland en het 
gladheidsbestrijdingsplan wordt over 
twee jaar opnieuw bezien vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid. Een kleine 
greep uit de oogst van een vergader-
avond van de Brummense gemeente-
raad op 28 maart. De volledige 
besluitenlijst is binnenkort te vinden 
op de website van de gemeenteraad  
(www.brummen.nl/gemeenteraad). 
Daar treft u dan ook het audioverslag 
van de bijeenkomst aan.

Unaniem schaarde de gemeenteraad 
zich achter het beleidsplan voor 
gladheidbestrijding in onze gemeente. 
In dit plan, dat voor een periode van 
vier jaar is vastgesteld, zijn de hoofdlij-
nen van gladheidbestrijding beschreven. 
De raad nam met meerderheid van 
stemmen een motie aan om na twee 
jaar (dus in 2021) te kijken of een 
aanpassing van dit plan gewenst is. Dit 
uit oogpunt van een meer duurzame 
aanpak. De keuzes van het vastgestelde 
beleidsplan zijn namelijk mede gemaakt 
in het licht van de huidige niet gunstige 
financiële positie van de gemeente. 
Wellicht dat over twee jaar andere 
keuzes gemaakt kunnen worden als het 
gaat om een meer duurzame aanpak. 

Raadslid Luuk Tuiten werd door de raad 
benoemd als lid van de werkgevers-
commissie. Ook werd zonder enige 
discussie de nieuwe beheerverordening 
voor de gemeentelijke begraafplaatsen 
vastgesteld. Dit gold ook voor het 
besluit om de overeenkomst met de 
accountant voor één jaar te verlengen. 

Vreemd aan de orde van de dag… 
Het meeste debat tijdens de besluitvor-
mende vergadering vloeide voort uit 
drie ingediende moties over onderwer-
pen die niet op de agenda stonden. Dit 
zijn de zogenoemde ‘moties vreemd 
aan de orde van de dag’. Zo dienden 
GroenLinks en CDA samen een motie in 
waarin het college wordt opgeroepen, 
na de (tijdelijke) sluiting van het JOC, 
werk te gaan maken van de uitrol van 
het jongerenwerk in Eerbeek. Dit in 
samenwerking met de jongeren en de 
jongerenwerker. De motie werd 
aangenomen en het college koppelt de 
vorderingen binnen 8 weken terug aan 
de gemeenteraad. 

Raadsbreed zijn er zorgen over de 
financiële situatie van de veiligheidsre-
gio (VNOG). Om als gemeenteraad 
meer inzicht en grip op de ontwikkelin-
gen bij dit samenwerkingsverband te 
krijgen werd hiertoe een motie 
ingediend. Hierin verzoekt de raad via 
het college het dagelijks bestuur van de 
VNOG ieder kwartaal een heldere 
voortgangsrapportage te presenteren. 
Ook vraagt de raad het college om met 
een voorstel te komen hoe invulling te 
geven aan de controlerende taak die de 
raad heeft bij regionale en andere 
samenwerkingsverbanden. 

Over een derde motie ‘vreemd aan de 
orde van de dag’ werd niet gestemd. 
Deze motie heeft betrekking op de 
horecavergunning van het sportcafé De 
Bhoele in Eerbeek. Democratisch 
Brummen wil met de motie bereiken 
dat de horecavergunning wordt 
ingetrokken en omgezet naar een 
beperktere (para-commerciële) 
vergunning. Na het uitwisselen van 
informatie en standpunten werd 
besloten dat dit onderwerp in mei 
terugkomt op de agenda van het 
forum. Het college brengt voor die 
vergadering in beeld wat exact de 
(vergunnings)situatie is voor het 
sportcafé en hoe het aankijkt tegen het 
sportcafé vanuit oogpunt van sport en 
gezondheid.



Binnenkort start korfbalvereniging 
Mélynas het wedstrijdseizoen op een 
nieuwe kunstgrasmat. Want DOMO 
Sportgrass is bijna klaar met het 
vervangen van het kunstgrasveld op 
sportpark De Hazenberg in Brummen.

Het oude kunstgrasveld was na bijna 13 
jaar gebruik versleten en toe aan 
vernieuwing. En in plaats van één veld 
komen er nu twee velden met de 
nieuwe afgesproken veldafmetingen 
van het Koninklijk Nederlands korfbal-

verbond. Naast het 
vervangen van de 
mat krijgen sommige 
hekwerken, dug outs 
en lichtmasten een 
nieuwe plek. Ook de 
infrastructuur op het 
terrein wordt 
aangepast. De 
levensduur van de 
nieuwe mat is bij het 
afgesproken gebruik 
10 jaar.

Op zaterdag 25 mei 2019 is de lokale 
Veteranendag in de gemeente Brummen. 
Hiermee bedanken we de oorlogsvetera-
nen uit onze gemeente voor hun inzet in 
dienst van de vrede, nu en in het 
verleden. De lokale Veteranendag vindt 

voor de vierde keer plaats en staat deze 
keer in het teken van verhalen. Alle 
(oud-)militairen uit de gemeente 
Brummen, die geregistreerd staan als 
veteraan, ontvangen binnenkort een 
uitnodiging voor de lokale Veteranendag. 

Verhalen delen
De organisatie van de lokale Vetera-
nendag is in handen van een werk-
groep die bestaat uit zeven veteranen. 
Zij zijn druk bezig met de voorbereidin-
gen. Net als voorgaande jaren is er 
tijdens de Veteranendag veel ruimte 
om elkaar te ontmoeten en verhalen 
uit te wisselen. Bijvoorbeeld aan de 
hand van een voorwerp, een foto of 
iets anders. Daarnaast staan er diverse 
stands in de hal van het gemeentehuis, 
waar de dag plaatsvindt. Je kunt 
bijvoorbeeld ervaren hoe militairen 
tegenwoordig oefenen met een virtual 
reality-bril. Rondom het gemeentehuis 
zijn verschillende militaire voertuigen 
te bewonderen. Natuurlijk wordt er 
ook gezorgd voor iets te eten en 
drinken.

De viering van de landelijke Veteranen-
dag is op 29 juni in Den Haag. Meer 
informatie: www.veteranendag.nl.
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Agenda besluitvormende raad
Op donderdag 18 april komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. 
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. De agenda van de vergadering leest u op onze website.

Buitengebied
De werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied organiseert maandagavond 8 
april een Buitengebied Alert Avond. 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 bijeenkomst vindt maandag plaats in ’t 
Buurthuis in Leuvenheim. Het programma begint op 8 april om 20 uur. 
Aanmelden via www.brummen.nl/buitengebied.

Inwonerspanel
Tot zondag kunt u als lid van 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 middelen. Laat uw mening hierover horen! 
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! 

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

Beschikkingen
• Buiten behandeling gestelde 

aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanleggen van 
een uitweg, Saturnusweg 8A in 
Brummen (03-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning, Blake 
kavel 18 (Brummen G 6060) 
(03-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
wijzigen van een voorgevelkozijn en 
maken van twee constructieve 
wandopeningen, Empermolen 10 in 
Empe (03-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning, Empermo-
len, perceel Brummen A 1607 
(rechter deel) (03-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

kappen van 2x Acer platanoides 
‘Crimson king’ (vergunningsvrij) en 
7x Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Jan 
Mankesstraat in Eerbeek (tussen 
Poelkampstraat en ‘t Haagje) 
(03-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
herbouwen van een rundveestal, 
Voorstondensestraat 22/22A in Hall 
(03-04-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een carport, Oude 
Eerbeekseweg 21 in Brummen 
(03-04-2019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
het asbesthoudende koord uit de 
cv-ruimte, Coldenhovenseweg 85 te 
Eerbeek (03-04-2019)

• Verleende evenementenvergunning 
Paasvuur, Hallseweg 67 te Hall. 
(03-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het aanleggen van 
een paardenbak en lichtmasten en 
maken van een uitrit op de locatie 
Boerenstraat 37 in Hall (03-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van 
dakkapellen op de locaties Hooimate 
5, 7, 8, 11 en Zwanenbloem 3 in 
Brummen (03-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanleggen van 
zonnepanelen op de locatie Ka-
niestraat 2 in Brummen (03-04-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
esdoorn op de locatie Prof. Weber-
laan 5 in Eerbeek (03-04-2019)

• Verleende Stookontheffing, Wind-
heuvelstraat 7 te Brummen. (03-04-
2019)

• Verleende Stookontheffing, Zutp-
hensestraat 193 te Brummen. 
(03-04-2019)

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

Nieuw kunstgrasveld korfbal Brummen

Lokale Veteranendag op 25 mei

Vraag leerlingenvervoer aan voor 1 mei

Militaire oefening op kanaal

Heeft u leerlingenvervoer nodig voor 
het nieuwe schooljaar 2019-2020? 
Zorg dan dat u het online formulier op 
onze website vóór 1 mei heeft inge-
vuld. Dan kan uw aanvraag op tijd 
worden beoordeeld. 

Heeft u onverwacht toch nog een 
aanpassing op uw aanvraag na 1 mei? 
Geef dit dan ook online door voor 15 
juni 2019. Plus OV kan aanpassingen 
die u na 15 juni doorgeeft, pas verwer-
ken nadat het nieuwe schooljaar is 
begonnen. Het duurt dan ongeveer 3 
weken voordat uw kind volgens een 
aangepast reisschema kan worden 
vervoerd. Tot die tijd geldt het in het 
begin aangevraagde vervoer.

Vraagt u leerlingenvervoer aan na  
15 juni?
Team voor Elkaar Leerlingenvervoer 
behandelt uw aanvraag zo snel 
mogelijk. Maar door de drukte van de 
start van het nieuwe schooljaar heeft 
PlusOV een wachttijd van 3 weken. Na 

oktober 2019 is dit een kortere periode 
van 5 werkdagen.

Belangrijk om te weten
U kunt het hele jaar door leerlingenver-
voer aanvragen. Maar houdt u wel 
rekening met de genoemde wachttij-
den. U bent als ouder verantwoordelijk 
voor het schoolbezoek van uw kind. 
Ook als u in afwachting bent van een 
goedkeuring voor leerlingenvervoer. Of 
als er een wachttijd is. In de tussentijd 
zult u zelf een tijdelijke oplossing 
moeten verzinnen om uw kind naar 
school te brengen. Hiervoor ontvangt u 
geen vergoeding.

Meer informatie 
Kijk op onze website www.brummen.nl. 
Daar leest u onder andere ook welke 
formulieren u in moeten leveren bij de 
online-aanvraag. Wij raden u aan deze 
formulieren ruim op tijd bij eventueel 
een arts of de school aan te vragen. Op 
onze site vindt u ook een link naar het 
online aanvraagsysteem.

In de avond en nacht van 11 op 12 april 
houdt het ministerie van Defensie een 
militaire oefening bij het Apeldoorns 
kanaal. Er varen en lopen die nacht 

militairen op en rond het kanaal, tussen 
Eerbeek en Laag-Soeren. Ze gebruiken 
bij de oefening (rubber)boten zonder 
motor.

Vragen over afval? 
Kijk dan op www.circulus-berkel.nl


