
Droogte: pas op voor natuurbrand
Het is al langere tijd droog en dat blijft volgens het weerbericht nog wel 
even zo. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geldt op dit 
moment Fase 2 - Extra Alert. Dat betekent dat er een verhoogde kans op 
natuurbrandgevaar is. 

Het blijft natuurlijk altijd belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. 
Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal samen – inwoners, 
natuurbeheerders, brandweer, gemeenten, recreatieondernemers - extra alert 
zijn op het ontstaan van natuurbrand. Een paar tips:
•  Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en 

glas altijd in een prullenbak of neem het mee 
•  Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei) 
•  Parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
•  Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een 

onbeheersbare natuurbrand! 

Op de website brandweer.nl/natuurbrand leest  u meer tips.
Kijk op www.natuurbrandrisico.nl voor  het actuele natuurbrandrisico in 
Nederland per veiligheidsregio. 

Verlenging van coronamaatregelen en toezicht hierop 
Het naleven van alle landelijke maatregelen is belangrijk in de strijd tegen het 
coronavirus. Sinds vorige week zijn er maatregelen bijgekomen voor onder 
andere contactberoepen en recreatiebedrijven. Verder zijn alle maatregelen die 
golden tot 6 april verlengd tot en met 28 april. “Dit bewijst dat we er nog lang 
niet zijn en dat vergt veel van ons allemaal. Maar alleen ‘volhouden’ biedt kans 
van slagen. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij u als inwoners en 
ondernemers zelf, maar de gemeente heeft de taak toe te zien op het opvolgen 
van de maatregelen en te handhaven bij overtredingen. Drie inwoners en 
bedrijven hebben inmiddels een proces-verbaal ontvangen. Ik schroomt niet om 
dat op te laten voeren, maar vertrouwt erop dat iedereen meewerkt.” aldus 
burgemeester van Hedel.

Om op alle maatregelen toe te zien zijn 
er door de gemeente Brummen tijdelijk 
extra toezichthouders aangewezen. Zij 
gaan regelmatig de straat op en spreken 

inwoners (jong en oud) en ondernemers 
aan. Zij staan daarbij ook in nauw 
contact met de jongerenwerkers van 
SWB en de wijkagenten.

Denk aan elkaar
“Dat Brummen zich goed aan de 
maatregelen houdt heeft ook een 
keerzijde. Dit kan voor sommigen leiden 
tot ‘vereenzaming’ of het moeilijk 
kunnen voorzien in bijvoorbeeld 
boodschappen. Denk daarom aan elkaar 
en leg contacten via telefoon, app of 
e-mail. Deze crisis is een grote opgave. 
“Wanneer we niet volhouden zijn alle 
beperkingen voor niets geweest en 
worden de problemen groter. Houd dus 
vol en help elkaar om de maatregelen 
strikt te volgen. Ook nog over 3 weken 
en daarna! Spreek elkaar daar vriendelijk 
op aan,” zegt de burgemeester.

Knooppunt Mantelzorg werkt op volle toeren
Nederland zit op dit moment in een 
hele nare situatie. Het coronavirus legt 
een groot deel van ons leven plat. Ook 
mantelzorgers hebben te maken met 
de gevolgen en maatregelen in 
verband met het virus. Zo is soms de 
formele zorg verminderd en wordt er 
een nog groter beroep gedaan op 
mantelzorgers. Maar er zijn ook 
mantelzorgers die nu niet naar hun 
dierbaren kunnen gaan. Het voelt als 
zeer tegenstrijdig voor mantelzorgers. 
Duidelijk is dat zij het in deze tijd 
extra zwaar hebben. Maar gelukkig is 
in onze gemeente het Knooppunt 
Mantelzorg actief, dat nu op volle 
toeren draait om mantelzorgers zo 
goed mogelijk bij te staan! 

Spil in het Knooppunt Mantelzorg zijn 
de consulenten Ellen Lammersen en 
Karin van Aalst. Zij werken hard binnen 
de geldende RIVM-richtlijnen om 
mantelzorgers te ondersteunen en een 
hart onder de riem te steken. En dit 
doen zij gelukkig niet alleen. Dank zij de 
inzet van vele vrijwilligers en initiatieven 
van verschillende organisaties worden 
de handen ineen geslagen om in deze 
rare tijden een helpende hand te 
bieden. En om u te laten weten dat er 
aan u gedacht wordt. 

1-op-1 contact
Om mantelzorgers in deze coronatijd zo 
goed mogelijk te informeren en te 
helpen verstuurt het Knooppunt 
Mantelzorg nieuwsbrieven en kaarten. 

Ook worden er belrondes georgani-
seerd. Op deze wijze kunnen bijvoor-
beeld lokale hulpinitiatieven zo goed 
mogelijk worden gekoppeld aan 
inwoners. Uiteraard kunnen met deze 
acties alleen mantelzorgers bereikt 
worden die bekend zijn bij het Knoop-
punt Mantelzorg en andere lokale 
zorgorganisaties. 

Heeft u vragen, behoefte aan informa-
tie, een helpende hand voor bijvoor-
beeld boodschappen halen of een 
luisterend oor? Schroom vooral niet om 
contact op te nemen met Ellen of Karin. 
Zij zijn van maandag tot en met 
donderdag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0575–561 988. U kunt ook mailen 
naar info@welzijnbrummen.nl.  

Mantelzorg en dementie

Ook het geheugensteunpunt heeft 
haar bijeenkomsten stop moeten 
zetten. De coördinator van het 
geheugensteunpunt, Heidi Nussel-
der, is echter voor vragen of 
informatie gewoon te bereiken. Dit 
op maandag en donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur via telefoonnummer 
06-28457299. Of mail naar 
brummen@hetgeheugensteunpunt.nl.

Landelijke mogelijkheden
Ook landelijk zijn er initiatieven zoals de 
ingestelde hotline van Mantelzorgelijk. 
Deze is hulplijn is te bereiken op 
06-16652477. Daarnaast zijn er op de 
website Mantelzorg.nl vragen en 
antwoorden te vinden rondom corona 
en mantelzorg. Ook kunt u terecht bij 
de Luisterlijn op 055-5415415 en de 
Rode Kruis Hulplijn 070-4455888. De 
meest recente informatie over het 
corona virus is te lezen op de site van 
het RIVM, www.rivm.nl.

College: “Samen de schouders er onder zetten”
Beste inwoners, ondernemers en 
instellingen van de gemeente Brum-
men. De situatie rond het coronavirus 
houdt iedereen op dit moment bezig. In 
de afgelopen weken zijn er ingrijpende 
maatregelen genomen om de versprei-
ding van het virus tegen te gaan.  We 
hebben begrip voor de gevoelens en de 
worstelingen die dat met zich mee-
brengt. Des te meer reden om onze 
grote waardering uit te spreken over de 
manier waarop iedereen binnen onze 
samenleving omgaat met deze onge-
wone situatie.

We willen u wel op het hart drukken 
om de adviezen van de Rijksoverheid 
serieus te blijven nemen. Volg de 
richtlijnen zo goed mogelijk op. Zo 
kunnen we de kwetsbaren in onze 
samenleving beschermen en onnodige 
verspreiding tegengaan. Help elkaar 
waar het kan en vraag om hulp als dat 
nodig is. In de komende weken blijft de 
crisisorganisatie, onder leiding van onze 
burgemeester, samen met onze partners 
deze crisis aanpakken. Maar ook de 
wethouders zijn betrokken en staan in 
nauw contact met de samenleving. Zo 
willen we er met elkaar de schouders 
onder zetten. Want alleen samen krijgen 
we corona onder controle.

Ine van Burgsteden 
“Uit mijn contact met ondernemers 
blijkt dat ook in Brummen de impact van 
het coronavirus groot is. Mijn focus ligt 
daarom ook vanuit huis vol op zaken 
waarmee ik daar waar mogelijk steun 
kan bieden aan onze Brummense 
ondernemers. Zo informeren wij hen 
regelmatig per mail over genomen 
(steun)maatregelen en betalen wij de 
facturen van ondernemers zoals 
gebruikelijk zo snel mogelijk. Ik heb veel 
respect voor al diegenen die nu het 
uiterste doen om zo gezond mogelijk 
door deze periode heen te komen. Aan 
inwoners doe ik daarom ook een oproep 
om onze ondernemers te steunen en 
inkopen zoveel mogelijk lokaal te doen. 
Zo dragen we allemaal ons steentje bij. 
Hopelijk zie ik u allen binnenkort, 
wanneer het kan, weer in goede 
gezondheid. Want ik mis het echte 
contact enorm!”

Eef van Ooijen
“Het is ongelofelijk hoeveel mensen 
kunnen betekenen voor elkaar. Juist nu! 
Nu zoveel mensen dat nodig hebben. 
Als wethouder zorg gaat mijn eerste 
aandacht vanzelfsprekend uit naar 
iedereen die extra kwetsbaar is. Voor 
hen zijn het spannende tijden. Het zijn 
de gewone dingen die er in een keer niet 
meer zijn. Maar ook voor de mensen om 
hen heen is het zwaar. Gelukkig zijn er al 
die hardwerkende mensen in de zorg en 
al die vrijwilligers. Het is ook prachtig 
om te zien dat er spontaan mooie acties 
ontstaan waarmee inwoners op een 
geweldige manier in verbinding staan 
met elkaar. Ik wil iedereen hartelijk 
danken voor hun inzet. Groot en klein. 
De dreiging ligt nog niet achter ons. 
Maar het is heel mooi om te zien hoe wij 
in Brummen naar elkaar omkijken. Laten 
we dat blijven doen. Samen voor elkaar. 
Juist nu!”

Ingrid Timmer
“Deze maand vielen vanzelfsprekende 
en belangrijke dingen weg. Accommo-
daties van sportverenigingen liggen er 
verlaten bij en organisaties van evene-
menten zien hun vrijwilligerswerk in 
rook opgaan. Ook de jeugd komt in een 
ander ritme terecht. Van werkende 
ouders wordt daardoor veel gevraagd. 
Hou vol. De jeugd zelf houdt zich in 
onze gemeente gelukkig goed aan de 
aanwijzingen. Dat is de reden dat we 
hier geen speelplekken hoeven te 

sluiten. Dank daarvoor! De kwetsbare 
kinderen in Brummen worden niet 
vergeten. Ik wil mijn waardering 
uitspreken voor de leerkrachten, 
kinderopvang en alle medewerkers in de 
(jeugd) zorg die als een kring om hen 
heen blijven staan. Nu ik zelf thuis zit 
met de verschijnselen van Corona kan ik 
u uit ervaring het volgende meegeven: 
onderschat deze situatie alstublieft niet! 
Blijf zoveel mogelijk thuis. Alleen samen 
lukt het ons.”

Pouwel Inberg

“Vanuit het college doen we wat we 
kunnen om ‘de boel draaiende te 
houden’ en de mooie initiatieven uit de 
samenleving verder te helpen. Normaal 
gesproken is het opzoeken van inwo-
ners, organisaties en ondernemers heel 
belangrijk. Thuiswerken en digitaal 
contact voelt toch anders dan aan de 
keukentafel bij mensen thuis. Maar ook 
nu blijkt, elk nadeel heeft zijn voordeel. 
De luchtkwaliteit is bijvoorbeeld sterk 
verbeterd omdat we niet meer massaal 
vliegen en autorijden. Stelt u zich voor 
als we het thuiswerken en digitaal 
vergaderen na de crisis een beetje 
volhouden. Dan zijn bijvoorbeeld 
investeringen in nieuwe snelwegen niet 
nodig en houden we de lucht schoner. Ik 
ben daarom benieuwd of u ook positieve 
kanten aan deze crisis ziet. Wat wilt u 
vast houden (in Brummen) als deze 
vervelende periode achter de rug is. Laat 
het weten via voorlichting@brummen.nl.”
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Karin van Aalst en Ellen Lammersen

v.l.n.r. Pouwel Inberg, Ingrid Timmer, Alex van Hedel,  
Ine van Burgsteden en Eef van Ooijen



Herbenoeming lid MAR
B&W hebben de heer H.B. Venselaar uit Eerbeek herbenoemd tot lid van de 
Maatschappelijke Adviesraad (MAR). Dit met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari dit jaar en voor de duur van opnieuw 4 jaar. De MAR heeft tot doel 
het sociaal maatschappelijk belang te verwoorden van de inwoners en de 
gebruikers van gemeentelijke voorzieningen. Dit door gevraagd en ongevraagd 
advies aan het gemeentebestuur te geven over de beleidsvorming en de 
evaluatie van de beleidsplannen van de Jeugdwet, Participatiewet en de WMO. 
Meer informatie over de MAR is te vinden op margemeentebrummen.nl. 

Veerpont uit de vaart
Sinds maandag 30 maart is de veerpont tussen Brummen/Cortenoever en 
Bronkhorst uit de vaart genomen vanwege het coronavirus.  Zodra het veer 
weer in gebruik wordt genomen, maken we dit actief bekend. Meer informatie 
over de (vaartijden van) de veerpont leest u op onze website www.brummen.nl.

Rioolreiniging en inspectie  
Vanaf 13 april  worden de riolen van enkele wijken of straten in de gemeente 
gereinigd. Ook vinden er inspecties plaats in de kern Leuvenheim en enkele  
straten in de kern Eerbeek. Tijdens het werk zijn er soms “rommelige” geluiden 
vanuit de riolering waar te nemen. Dit kan onder andere ontstaan door 
luchtinsluitingen in het rioolstelsel. Tijdens de werkzaamheden in uw straat 
wordt u geadviseerd de deksel van de toiletpot naar beneden te houden. 

Digitale nieuwsbrief
Wij versturen wekelijks een digitale nieuwsbrief. Velen ontvangen deze inmiddels 
in hun mailbox. U krijgt de nieuwsbrief automatisch toegestuurd nadat u zich 
hiervoor op onze website heeft aangemeld. Ga hiervoor naar de homepage naar 
‘Nieuwsbrief inschrijving’ en vul uw gegevens in. U leest dan wekelijks het laatste 
gemeentelijke nieuws, agendaberichten en de digitale versie van GemeenteThuis.

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 keerwand, Coldenhovense-
weg 77, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Het bouwen 
van 8 Tweekappers type ‘De mooi 
Juffrouw’ en ‘De grote Meesters’, 
schoollocatie de Enk T.M.C. Asser-
straat 28, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van aan aanbouw, Wolverlei 10, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Beëindiging behandeling aanvraag 

omgevingsvergunning in verband met 
vergunningsvrij, het kappen van een 
eik Lombokweg 7, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het aanleggen van een uitrit, 

Primulastraat 2, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het kappen van 7 grove 
dennen, Prinses Mariannelaan 4, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, dakrenovatie en restaureren 
van de boerderij, Wedinkerf 9, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
werktuigenberging, Zutphensestraat 
203, Brummen

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten met 
hulpstukken uit de woning, Ganze-
kolk 5, Empe

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende plafondplaten uit een 
schuur, Lombokweg 15, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende brandrestanten 
dakbeschot en vulplaatjes uit een 

bedrijfspand en de totaalsloop van de 
bovenbouw van dit bedrijfspand, 
Marktplein 1, Brummen

• Melding besluit lozen buiten inrichtin-
gen, voor een gesloten bodemener-
giesysteem aan de Empermolen 6, 
Empe

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening Covid-19 Veilig-

heidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land 26 maart 2020

Plannen | ruimtelijk
• Vastgesteld wijzigingsplan “Den 

Broekweg 3 Brummen” gemeente 
Brummen

Beleidsregels
• Mandaatbesluit gemeentelijk 

beleidsteam
• Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

Brummen

Advies- en Meldpunt Veilig Thuis
Inwoners en organisaties in onze gemeente kunnen terecht 
bij Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt bij vermoe-
dens van huiselijk geweld. Informatie over Veilig Thuis is te 
vinden op de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.
nl. Ook kunt u voor informatie bellen naar 0800-2000. Is er 
echter direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112. 

Geweld stopt niet vanzelf
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt 
voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. U kunt hier terecht als u hulp 
zoekt of u zorgen maakt om een ander. 
Het kan gaan om een duidelijk probleem 
dat al langer bestaat. Maar u kunt ook 
bellen als u een vermoeden heeft dat er 
ergens iets aan de hand is thuis. Iemand 
moet die eerste stap zetten naar hulp. 
Want geweld stopt niet vanzelf.

Bel: 0800-2000
Voor informatie kunt u bellen naar 
0800-2000. U spreekt eerst uw 
plaatsnaam in en krijgt dan direct een 
hulpverlener aan de telefoon van het 
steunpunt bij u in de buurt. Bij hem of 
haar kunt u uw verhaal kwijt en uw 
zorgen delen. De hulpverlener geeft 
advies en bekijkt samen met u of en 
welke professionele hulp nodig is. Er 

wordt niets gedaan zonder dat u dat 
wilt. En u hoeft uw naam ook niet te 
noemen als u dat niet wilt. 

Richtlijnen RIVM
Vanzelfsprekend heeft ook Veilig Thuis 
maatregelen genomen om besmetting 
met het coronavirus te verminderen. 
Maar Veilig Thuis blijft werken aan een 
veilig thuis voor kinderen en volwassenen 
als er zorgen en vragen zijn over emotio-
nele en fysieke veiligheid. Bij elk cliënt-
contact maakt Veilig Thuis een expliciete 
afweging van het risico op besmetting én 
de veiligheid van ons allen. Het kan dus 
voorkomen dat geplande (huis)bezoeken 
niet doorgaan. Dit wordt vooraf telefo-
nisch besproken.  Als het bezoek 
doorgaat, schudden de Veilig Thuis- 
medewerkers geen handen en volgen de 
richtlijnen van het RIVM om zo te 
voorkomen dat iemand ziek wordt.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Coronavirus en uw thuissituatie
Iedereen voelt de ingrijpende gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Misschien werkt u thuis en moet u ook uw kinderen 
opvangen? Scholen hebben onderwijs op afstand geregeld, maar heeft u moeite om 
dit te begeleiden? Maakt u gebruik van jeugdhulp, maar is de ondersteuning nu 
minimaal? Kan uw kind nu niet naar de dagopvang of zorgboerderij?

Het is duidelijk. Er komt  heel veel op 
gezinnen af.  Het kan zijn dat u het 
soms even niet meer aankan. Als 
gemeente proberen wij er voor u als 
inwoner te zijn en waar nodig te 
ondersteunen. Ook tijdens de corona-
crisis. Dreigt uw kind of uw gezin in 
ernstige problemen te raken door de 
genomen maatregelen van het kabinet? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Alleen bij dreigende verstoring van de 
thuissituatie
Wij vragen u om alleen contact op te 
nemen als er sprake is van een dreigen-
de verstoring van de thuissituatie. 
Samen met u kijken wij dan hoe we u 
kunnen helpen. In veel gevallen zullen 
wij ook in overleg treden met de 
organisatie waarmee al begeleidingsaf-
spraken bestaan. Het kan ook zijn dat er 

andere noodmaatregelen ingezet 
moeten worden. De consulent van Team 
voor Elkaar zal dit met u bespreken.

Contact
Er zijn even geen inloopspreekuren in 
Plein Vijf, Servicepunt Eerbeek en het 
gezondheidscentrum De Toren. Als het 
bij u thuis niet goed gaat en u bent al 
bekend met Team voor Elkaar dan kunt u 
het beste telefonisch contact opnemen 
met uw jeugdconsulent. Als dat niet het 
geval is dan kunt u ons bellen via 
nummer (0575) 568 568 op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Mailen kan 
ook: www.noodopvang@brummen.nl

5 Brummense Zorglocaties gaan samen voor voedsel direct van de boer
Voedsel speelt een belangrijke rol in de zorg. Op het gebied van beleving, welzijn, 
samenzijn en gezondheid zijn er nog genoeg kansen om hier slim op in te spelen. 
De Brummense zorglocaties Philadelphia Het Grasland, Philadelphia Elzenbos en 3 
locaties van Domus Magnus (Klein Engelenburg, Huis Welgelegen en Huis Ter 
Weegen) gaan daarbij samen op kop. Zij gaan voor meer verbinding met hun 
omgeving en de samenleving. 

De partijen starten samen zodra dit 
weer mogelijk is een pilot onder begelei-
ding van Landschapsnetwerk Brummen, 
Happyland en gemeente Brummen. 
Cliënten gaan in het kader van dagbe-
steding langs bij De Meander en De 

Nieuwenburgt om boodschappen te 
doen. Dat brengen ze naar verschillende 
zorglocaties. Daar worden groentes 
gesneden en wordt veelal samen met de 
bewoners gekookt. Zo beleven zij het 
eten van boer tot bord. Dit draagt bij 

aan de beleving en het welzijn van de 
bewoners. Voor de zorginstelling biedt 
het een verbinding met de samenleving. 
En voor de boer meer afzet in een korte 
keten met een eerlijke prijs! Bekijk het 
volledige artikel op www.brummen.nl. 

Dit project is tot stand gekomen met 
ondersteuning van de Provincie 
Gelderland en de Europese Unie in het 
kader van het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

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


