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Hou grip op je geld

Raad neemt besluiten op 15 april
Donderdagavond 15 april is er weer een besluitvormende raadsvergadering. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen
digitaal plaats. Via onze website en het televisiekanaal van RTV
Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen.

Inzicht in je inkomsten en uitgaven
kan helpen om geldzorgen of
schulden te voorkomen. Bij het
Steunpunt Geld en Administratie kun
je terecht voor hulp bij financiële en
administratieve zaken. Zeker als in
deze coronatijd je inkomen omlaag
is gegaan, kan advies prettig zijn.
“Eén op de vijf huishoudens kan
onverwachte rekeningen niet
meteen betalen”, weet Willem van
de Bilt, coördinator van het
Steunpunt Geld en Administratie.
“Het is vaak een onzichtbaar
probleem. Maar als je rekeningen
niet betaalt, lopen je schulden snel
op door bijkomende kosten.
Daarom is het belangrijk om je
zorgen op tijd bespreken.”
Gratis advies
Bij het Steunpunt Geld & Administratie is iedereen welkom. Je kunt er
makkelijk en gratis terecht met
vragen over geld en administratieve
zaken. “Bijvoorbeeld over het
maken van een budgetoverzicht en
het invullen van formulieren”, legt
Willem uit. “Of om te berekenen of
je recht hebt op toeslagen. Zo
helpen we mensen graag om grip te
krijgen op hun financiën.”
Het Steunpunt Geld en Admini
stratie helpt bij:
• aanvragen DigiD: voor online

U kunt de vergaderstukken raadplegen via www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda
met de bijbehorende stukken klaar bij de receptie in het gemeentehuis.

Kabinet start pilots toegangstesten

toegang tot o.a. mijnoverheid.nl
• aanvragen/berekenen van
toeslagen: krijg je waar je recht
op hebt?
• invullen van (aanvraag)formu
lieren: als het alleen niet lukt.
• toepassing van de ‘beslagvrije
voet’: wordt er bij inkomens-/
loonbeslag niet teveel ingehouden?
• budgetoverzicht: maak een
maandbegroting voor inzicht en
overzicht in geld.
• administratie ordenen: voor een
(financieel) opgeruimd hoofd.
• het treffen van een betalingsregeling: neem bij een betaalachterstand altijd contact op met de
schuldeiser!
• internetbankieren: met het
instellen van automatische

incasso’s gaan betalingen vanzelf,
wel zo makkelijk.
Bespreek je zorgen
Blijf niet alleen rondlopen met
geldzorgen. Bel het Steunpunt Geld
& Administratie: 0575 – 561 988.
Of kom langs op een van de
inloopuren. Een afspraak maken is
niet nodig. En het is gratis!
• Dinsdag: 09.00 - 12.00 uur,
Tjark Rikscentrum Eerbeek
• Woensdag: 09.00 - 12.00 uur,
Plein 5 Brummen

Kijk ook eens op de website van
Stichting Welzijn Brummen:
www.welzijnbrummen.nl. Kies voor
‘Hulp bij geldzorgen in coronatijd’.
Hier vindt u veel informatie en tips.

Nieuwe overstort in Elzenbos
De gemeente gaat deze zomer werkzaamheden uitvoeren die de water
kwaliteit in de wijk De Elzenbos verbeteren. De overstort van het riool van
Brummen, die nu nog uitkomt in de vijver bij de Veldweide, wordt daarbij
verplaatst naar de Elzenbosweg. Door de coronacrisis is het onmogelijk een
informatiebijeenkomst te houden. Aannemer Dostal heeft daarom een website
ontwikkeld waarop iedereen meer informatie kan vinden over deze bijzondere
werkzaamheden. Kijk daarvoor op www.dostal-overstortleidingbrummen.nl
De huidige riooloverstort lag
vroeger aan de rand van de wijk en
was met beplanting en een hekwerk
redelijk afgescheiden van de
woningen. Met de bouw van
woningen aan de Zilverschoon en
aan het Grasland is de overstort
midden in de woonwijk komen te

liggen. Het riool wordt daarom
verlengd met een grote rioolbuis.
Dan komt overtollig water ten noorden van de Elzenbosweg in de
Brummense beek. Op de huidige
vijver en de watergang in de wijk
komt kan dan alleen nog schoon
regenwater uitkomen.

Aanleg rioolleiding is een
ingrijpende klus
Om de rioolleiding aan te kunnen
brengen moet er veel werk verzet
worden. De vijver moet voor de
aanleg geheel of gedeeltelijk
worden drooggelegd en de
buisleiding kruist 3 verbindingswegen (De Hooimate, Het Grasland en
de Elzenbosweg). Voor het graven
van de rioolsleuf moet er ook diep
gegraven worden en veel grond
verzet worden. De uitvoer van de
werkzaamheden wordt daarom
uitgevoerd in een periode dat het
grondwater relatief laag staat.

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de
praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de
inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder
en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer
dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met
betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in
april en vinden verspreid over Nederland plaats. De kalender met pilots is
te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Eerder werd al in de zogenaamde
fieldlabs beperkt ervaring opgedaan
met toegang tot events met een
negatief testbewijs. In die onderzoeksopzet lag de focus voornamelijk
op het gedrag van mensen. Doel van
deze nieuwe pilots met toegangstesten is om verder te onderzoeken hoe
de inzet van testen werkt voor onder
andere de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid onder
mensen. De ministeries van VWS,
EZK en OCW werken samen met
Stichting Open Nederland om de
uitvoering van pilots in goede banen
te leiden. Samen met VNO-NCW en
de sectoren is een kalender opgesteld
voor deze pilots.
Sneltest vooraf
Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op

maximaal drie aaneengesloten
dagen in de maand april met een
beperkt aantal bezoekers. Bij de
selectie van de pilots is onder meer
rekening gehouden met regionale
spreiding, sectorale spreiding,
behoefte van de sector, nabijheid
van een testlocatie en onderscheid
tussen grote en kleine bedrijven of
instellingen. Bezoekers moeten van
tevoren een sneltest doen bij een
testraat van Stichting Open
Nederland en krijgen toegang als ze
een negatief testbewijs kunnen
laten zien, bijvoorbeeld in de
CoronaCheck-app. Met de gemeenten is nauw overleg over de
uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze
succesvol zijn, kan daarna een
goede start worden gemaakt met
testbewijzen op grote schaal.

Nieuwe leden Maatschappelijke Adviesraad
De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is een officieel adviesorgaan
van de gemeente Brummen. De MAR adviseert over het beleid in
het sociale domein. Zij doet dit gevraagd en ongevraagd. Het gaat
om beleidsadviezen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
de Participatiewet en Jeugdzorg. De MAR bestaat met inbegrip van
de twee nieuwe leden uit 10 leden. Het college benoemt de leden
op voordracht van de MAR zelf. Vorige week zijn twee nieuwe leden
benoemd: mevrouw Snelders en mevrouw Rekers, beiden uit
Brummen. Meer weten over het werk van de MAR?
Kijk op www.margemeentebrummen.nl.

Jong & Meer: perspectief voor en door jongeren
De uitbraak van het coronavirus heeft veel invloed op het leven van
jongeren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
wil hen perspectief geven. Gemeenten krijgen hiervoor subsidie. Ook
Brummen. Hiermee gaat de gemeente samen met Stichting Welzijn
Brummen en bureau Spectrum aan de slag in het project Jong & Meer.
Zelf activiteiten organiseren
Bij Jong & Meer hebben jongeren
van 14 t/m 27 jaar het voor het
zeggen. Zij bepalen zelf welke
activiteiten ze willen organiseren.
Bijvoorbeeld voor hun wijk, buurt,

vereniging of (kerk)gemeenschap.
De jongeren krijgen een training van
drie bijeenkomsten. Daarin gaan ze
brainstormen over de mogelijkheden. Ze leren om een activiteit te
organiseren en de kwaliteiten van
de groep goed te benutten. Per
groep van vijf jongeren krijgen ze
een budget van 300 euro.
Talenten ontwikkelen
Met het project Jong & Meer kunnen
jongeren invulling geven aan hun

maatschappelijke diensttijd. In die tijd
doen ze iets voor een ander, ontwikkelen ze hun talenten en ontmoeten ze
anderen. Bijzonder aan Jong & Meer is
dat de jongeren zélf de regie hebben.

Doe mee en meld je aan!
Wil jij graag met een groep
vrienden of teamgenoten een
activiteit organiseren? Heb je al
ideeën en wil je gelijk aan de
slag? Of heb je als vereniging
een leuk idee om met jongeren
op te pakken? Neem dan
contact op met Sjoerd Botschuyver van Stichting Welzijn
Brummen: 0575-561988

Steuntje in de rug lokale sportverenigingen
Lokale sportverenigingen krijgen opnieuw een steuntje in de rug. Huurders van de buitensport- en de binnensportaccommodaties hoeven (een
deel van) de huur niet te betalen. Dit geldt voor het vierde kwartaal van
2020 en mogelijk straks ook voor het eerste kwartaal van 2021.
Door de coronacrisis hebben
sportverenigingen veel minder
inkomsten. Bijvoorbeeld omdat het
clubhuis is gesloten en er geen
kantineopbrengsten zijn. Terwijl de
vaste lasten, zoals de huur,
gewoon doorgaan. Dankzij een
regeling van het Rijk konden de
gemeente en Stichting Sportkompas sportclubs vorig jaar al huur
kwijtschelden over de maanden
maart, april en mei.

Daarna leek het de goede kant op
te gaan, maar in het laatste
kwartaal van 2020 waren opnieuw
stevige coronamaatregelen nodig.
Verenigingen moesten veel
activiteiten weer stoppen. De
regeling van het Rijk is verlengd. En
dus kunnen de gemeente en
Stichting Sportkompas de sportclubs
opnieuw tegemoet komen in de
huurkosten. De betrokken verenigingen krijgen hierover een brief.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van de Perspartij van
Karton Machine 3, Coldenhovenseweg 12, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning,
Hammelerweg, kad. BRUMMEN,
sectie G, nummer 6179 (Vinkenweide)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het

Meldingen Doonweg Eerbeek

plaatsen van een tipitent, Karel
van Gelreweg 12, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van 2 dakkapellen,
Loenenseweg 53, Eerbeek

het aanleggen van een zwembad,
Voorsterweg 85, Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het uitbouwen van
het pand, Wilhelminastraat 16,
Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakkapel op de locatie Sperwerstraat 43, Brummen
• Ingediende en direct ingetrokken
aanvraag omgevingsvergunning,

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 15 april 2021
Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit plaatsen L08
Empermolen te Empe

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.

Praat mee over samen gezond in Brummen
Gezond en vitaal zijn, dat is juist in deze tijd extra belangrijk. Veel
mensen zetten zich hier al voor in. Van zorgpartijen, sportaanbieders,
scholen en kinderopvang tot lokale ondernemers en inwoners. Maar
fysiek en mentaal fit blijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wat is
nodig voor een nog gezondere Brummense samenleving? Hierover gaan
we donderdag 15 april aanstaande in gesprek.
Samen met alle betrokken
partijen willen we ervoor zorgen
dat inwoners gezond blijven.
Daarom werken we aan een
lokaal preventieakkoord. Hierin
komt te staan wat er in de
gemeente Brummen al gebeurt
op het gebied van gezondheid en
preventie. Daarnaast leggen we
ambities en acties voor de
komende tijd vast.

sport- en beweegakkoord. Het
brengt alle inzet op het verbeteren
van gezondheid samen. We gaan
bijvoorbeeld aan de slag om roken,
overgewicht en/of problematisch
alcoholgebruik aan te pakken.
Want dit zijn samen de grootste
oorzaak van ziekten in Nederland.
Daarnaast kijken we naar achterliggende problemen, zoals schulden,
armoede en eenzaamheid.

Gezondheid verbeteren
Het preventieakkoord is een
aanvulling op het bestaande

Meepraten? Meld u aan!
Wilt u meepraten over gezondheid
en welzijn in de gemeente Brum-

men? U bent van harte welkom bij
de online bijeenkomst over het
Brummense preventieakkoord! De
bijeenkomst is op donderdag 15 april
van 16.00 tot 17.30 uur. Aanmelden
kan met een mailtje naar petra.
schipper@geldersesportfederatie.nl.
Kunt u 15 april niet, maar wilt u
toch graag uw stem laten horen?
Dan kunt u dit e-mailadres ook
gebruiken voor vragen, opmerkingen of om in gesprek te gaan. Of
vul de vragenlijst in via https://nl.
surveymonkey.com/r/PA-Brummen.

Brummen-de Landschapsbiografie beschikbaar voor inwoners
Vanaf zaterdag 10 april ligt er voor inwoners van de gemeente Brummen
een exemplaar klaar. Dan verschijnt Brummen-De Landschapsbiografie!
Een cadeau van het Landschapsnetwerk. Verwacht een box met veelsoortige, kleurrijke en verrassende inhoud. We nodigen u uit om te lezen, te
grasduinen, en u te verwonderen over de rijkdom van ons landschap. Er is
genoeg voor 5000 huishoudens.
Open die box en graaf in die stapel
fraai geïllustreerde cahiers en
verbaas u over het biodiversiteitsspel. En hang de poster over
beleving aan de muur. Lees over
hoe het landschap zich heeft
ontwikkeld op de overgang van
Veluwe naar IJssel, en hoe water
daarbij een cruciale rol speelde. Lees
ook de persoonlijke verhalen van
bewoners over wat het landschap
voor hen zo bijzonder maakt. En
laat u verrassen door de vormge-

ving. Naast een box met 6 boekjes
bevat de landschapsbiografie ook
een kaart, een fietsroute, twee
brochures en een leuk spel.

Mede naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma
“De Vuilnisman” zijn er ook bij de gemeente Brummen meldingen
binnengekomen over de voormalige stortplaats aan de Doonweg in
Eerbeek. Deze signalen zijn bij ons bekend en hebben onze aandacht.
Wij staan hierover in nauw contact met de provincie Gelderland. Dit
komt omdat de provincie Gelderland bevoegd gezag is voor (voormalig) stortplaatsen zoals die aan de Doonweg.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en vertrouwen erop dat hier
binnenkort meer duidelijkheid over komt. Heeft u een nieuwe melding
over de Doonweg? Dan kunt u deze bekend maken bij de provincie via
de website milieuklacht.gelderland.nl.

Campagne Senioren en Veiligheid: pinnen
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 1 april
vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met
andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. Senioren
krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over
wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het
oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht
besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen,
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.
Deze week aandacht voor meekijken bij pinnen.
Meekijken bij pinnen
Let goed op als je pint. Regelmatig
proberen criminelen over de
schouder mee te kijken om te zien
welke pincode iemand intoetst.
Bijvoorbeeld bij de kassa in de
winkel of door vlak achter iemand
te gaan staan bij een geldautomaat.
Als ze je vervolgens ook je pinpas
afhandig maken, bijvoorbeeld met
behulp van een babbeltruc of door
zakkenrollerij, halen ze zoveel
mogelijk geld van je rekening.
Waar moet je op letten?
• Scherm bij het intoetsen van je
pincode de toetsen af met je
hand of portemonnee;
• Staat iemand te dicht achter je,
vraag dan om meer privacy;
• Laat je niet afleiden tijdens het
pinnen.

pas te beperken. Betaalvereniging
Nederland adviseert daarnaast
om zoveel mogelijk contactloos
te betalen. Dan hoeft u meestal
geen pincode in te toetsen en
kan deze ook niet worden
afgekeken Veilig contactloos
betalen zónder pincode is
mogelijk bij bedragen tot en met
50 euro.
Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld verlies of diefstal van je
betaalpas onmiddellijk bij je bank
en laat je pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie.

Daarnaast is het goed de
daglimiet voor het pinnen met je

Meer informatie
Kijk voor meer informatie
over de campagne op
maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Daar kunt u ook elke week een
webinar volgen. Of kijk voor
tips over veilig betalen op
www.veiligbankieren.nl.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Vanwege corona is het Servicepunt
Eerbeek gesloten en vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

Waar kunt u de Landschapsbiografie ophalen?
• In Eerbeek bij de Primera,
boekwinkel Hendriks, het Tjark
Riks centrum en de Dekamarkt.
• In Brummen bij: Plein 5, Jumbo
supermarkt, en de Primera.
• In Rhienderen bij de winkel van
de Meander (alleen tijdens
openingstijden)
• In Voorstonden bij Van der Bijl
Diervoeders
• In Hall bij de winkel van boerderij
De Kruytbosch (alleen tijdens
openingstijden).

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.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

