
Raad digitaal bijeen op 23 april: meepraten kan schriftelijk!
Ondanks alle maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, gaat het 
werk van de gemeenteraad door. Maar de richtlijnen van het RIVM zijn ook op 
raadsleden gewoon van toepassing. Dit heeft dus gevolgen voor de manier waarop 
de gemeenteraad vergadert. Deze wijkt af van wat gebruikelijk is. Zo komt de raad 
op donderdag 23 april naar verwachting digitaal bijeen onder leiding van burge-
meester Van Hedel. Vanaf 19.00 uur voor een forumvergadering, aansluitend 
hieraan worden er enkele besluiten genomen tijdens de besluitvormende vergade-
ring. De agenda en bijhorende stukken van beide vergaderingen vindt u op de speci-
ale raadswebsite www.brummen.nl/gemeenteraad.

In de gemeentewet zijn regels opgeno
men waaraan democratische besluitvor
ming moet voldoen. Omdat bijeenkom
sten en andere vormen van 
groepsvorming nu niet gewenst zijn, is 
er deze week door de Eerste Kamer een 
Tijdelijke wet aangenomen die het 
mogelijk maakt dat gemeenteraden in 
deze tijd van Coronacrisis niet alleen 
digitaal te kunnen laten vergaderen, 
maar ook digitaal besluiten te kunnen 
laten nemen. De gemeente Brummen is 
voornemens hiervan gebruik te maken. 
Het is de bedoeling dat dit voor het 
eerst op 23 april gebeurt. Omdat het 
nog een experimentele werkwijze is, 
worden er ook opnames van de 
(besluitvormende) vergadering ge
maakt, die spoedig na de vergadering 
voor iedereen online beschikbaar 
komen. Wij werken er naar toe dat, 
wanneer digitaal vergaderen ook in mei 
en juni noodzakelijk is, de digitale 
raadsvergadering dan live te zien en te 
horen zal zijn via onze website. 

Raadsforum: op papier meepraten! 
Het raadsforum begint om 19.00 uur en 
bevat een korte agenda met drie 

inhoudelijke agendapunten. Het gaat 
om het actieplan voor de invoering van 
de Omgevingswet. Dit plan wordt ter 
informatie aan de gemeenteraad 
aangeboden. Twee andere onderwer
pen staan op de forumagenda als 
raadsvoorstellen. Het gaat om de 
vaststelling van een nieuwe gemeente
lijke archiefverordening en de aanbeste
ding voor de accountantsdiensten voor 
de gemeente Brummen. Op de agenda 
van het forum staan ook een aantal 
vaste agendapunten. Denk daarbij aan 
de lijst van ingekomen en te verzenden 
stukken, de vragenronde en het 
algemeen spreekrecht voor inwoners 
over onderwerpen die niet op de 
agenda staan. Omdat het ditmaal niet 
mogelijk is om deze forumvergadering 
als inwoner bij te wonen, kan iedereen 
vooraf schriftelijk zijn mening of 
inspraakreactie geven. Dit kan gaan 
over een onderwerp op de agenda. 
Maar dus ook over een kwestie die niet 
op agenda staat. Wilt u hier gebruik van 
maken? Stuur dan uw bijdrage naar het 
mailadres griffie@brummen.nl. De 
raadsgriffier zorgt er dan voor dat uw 
inbreng spoedig wordt doorgestuurd 

naar de 19 raadsleden. Ook wordt uw 
bijdrage (met uw instemming en 
eventueel anoniem) geplaatst bij de 
vergaderstukken op onze website. 
Voor eventuele vragen over deze 
werk wijze kunt u bellen met de raads
griffier. Zij is bereikbaar via het centrale 
telefoonnummer 0575568 233.

Besluitvormende vergadering
Aansluitend aan het forum neemt de 
gemeenteraad een aantal besluiten. Op 
de voorlopige agenda staan op dit 
moment twee inhoudelijke onderwer
pen. Deze worden dus in het vooraf
gaande forum besproken. Het gaat om 
de archiefverordening en de aanbeste
dingsprocedure voor de gemeenteac
countant. Het presidium van de 
gemeenteraad heeft overigens besloten 
(vanwege de coronacrisis) twee 
onderwerpen door te schuiven naar een 
later moment. Het gaat om de nieuwe 
Wmoverordening en de procedure om 
te komen tot een regionale energiestra
tegie (RES). Deze voorstellen komen op 
een later moment in het voorjaar op de 
agenda van de gemeenteraad terecht.

Resultaten Panelonderzoek: De impact van Corona
Corona treft ons allemaal! In de eerste plaats gaat de zorg uit naar de COVID-19 
patiënten en hun naasten. Maar de impact van de coronacrisis treft de hele bevol-
king. Daarom doet GGD Noord- en Oost-Gelderland gedurende de komende 
periode onderzoek om het welzijn van de bevolking te monitoren. Ook kijkt de GGD 
naar de zorg- en informatiebehoefte bij onze inwoners. In de week van 23-29 maart 
is een eerste peiling gehouden. De resultaten zijn inmiddels bekend en te vinden op 
de website www.ggdnog.nl. 

Een van de deelnemers zei: ‘Corona 
beïnvloedt mijn leven wel. Het heeft 
dus impact. Maar we maken er het 
beste van! De dagelijkse dingen kunnen 
we gewoon doen, maar dan op een 
gezonde manier en met gezond 
verstand.’ De eerste peiling laat zien dat 

deelnemers hun leven gemiddeld een 
7,1 geven en dat zij veerkrachtig zijn. Er 
is veel bezorgdheid, maar we zien ook 
dat mensen proberen om ‘normaal’ 
door te leven. Positief is dat veel 
mensen meer saamhorigheid in de 
samenleving ervaren.

Gemeentelijke dienstverlening 
Het is een bijzondere tijd, waarbij er allemaal maatregelen gelden die er aan moeten 
bijdragen dat we met elkaar de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Ook de 
gemeentelijke dienstverlening ervaart hiervan de gevolgen. Onze dienstverlening 
gaat door, maar is wel beperkt. Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 
april (tweede paasdag) is het gemeentehuis gesloten.

Het kabinet heeft eind maart besloten 
dat alle coronamaatregelen in Neder
land worden verlengd tot en met 
dinsdag 28 april. In de week vóór 28 
april beoordeelt het kabinet wat er voor 

de periode daarna nodig is. 
Een aantal producten, zoals verhuisaan
gifte of het aanvragen van een uittreksel, 
kunt u digitaal regelen via onze website 
met uw Digid. Wilt u een afspraak maken 

voor een product van burgerzaken dat 
niet digitaal afgehandeld kan worden? En 
kan uw aanvraag echt niet uitgesteld 
worden? Bel ons om de mogelijkheden te 
bespreken. Wij zijn bereikbaar via ons 
algemene nummer 0575568 233. 

Vanwege Pasen is het gemeentehuis op 
vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 13 april (tweede paasdag) 
gesloten.
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Naar school met leerlingenvervoer
Ondanks het coronavirus start vanaf 15 
april de aanvraagprocedure leerlingen-
vervoer voor het schooljaar 2020-2021 
al weer. Alle huidige gebruikers van het 
leerlingenvervoer zijn hiervan per brief 
op de hoogte gesteld. Maar ook voor 
nieuwe gebruikers is het handig te 
weten hoe de aanvraagprocedure in zijn 
werk gaat. Meer info leest u op www.
brummen.nl/leerlingenvervoer.

Aanvraag schooljaar 2020-2021
Wilt u in aanmerking komen voor 
leerlingenvervoer voor het schooljaar 
20202021 dan is het belangrijk dat u 
uw aanvraag tussen 15 april en 15 mei 
digitaal instuurt via onze website  
www.brummen.nl/leerlingenvervoer. 
Daar leest u ook uitgebreide informatie 
over voorwaarden en aanvragen.

Wijzigingen of aanvragen na 15 mei 2020
Als er zich na 15 mei toch nog wijzigin
gen voordoen, vragen wij u online uw 
ingediende aanvraagformulier nog te 
wijzigen voor uiterlijk 15 juni 2020. 
Wijzigingen die u na die tijd doorgeeft, 
zullen door PlusOV waarschijnlijk pas 
verwerkt kunnen worden drie weken na 
het begin van het nieuwe schooljaar. 
Wij beseffen dat dit vervelend is, maar 
zo zijn de afspraken tussen vervoerder 
en PlusOV. 
Als u wijzigingen of aanvragen te laat 
indient, bent u zelf verantwoordelijk 

voor de kosten en het vervoer van uw 
kind gedurende de eerste 3 weken van 
het nieuwe schooljaar.

Te laat aangevraagd of aanpassingen 
doorgegeven

Heeft u zelf te laat de aanvraag 
ingeleverd, dan bent u de eerste 
3 weken van het nieuwe schooljaar 
zelf verantwoordelijk voor het naar 
school brengen van uw kind. U 
krijgt hiervoor dan ook geen 
vergoeding.

Ligt de oorzaak bij de gemeente? Dan 
gaan we met u in overleg hoe we dit in 
de eerste 3 weken van het schooljaar 
met u kunnen oplossen.

Meer informatie
Op www.brummen.nl/leerlingenvervoer 
leest u meer. Bijvoorbeeld over het 
aanvragen van leerlingenvervoer, 
verhuizing van uw kind of andere 
aanpassingen. U kunt ook bellen met Jalu 
Wardhono. Hij is op werkdagen iedere 
ochtend bereikbaar via telefoonnummer 
0575568 568 of stuur een email naar  
leerlingenvervoer@brummen.nl. 

Meer informatie over PlusOV en 
leerlingenvervoer vindt u op  
www.plusov.nl. U kunt ook bellen met 
met PlusOV: 088758 76 55 (dagelijks 
van 6.3022.00 uur)

Gratis en anonieme hulp bij huiselijk geweld
De maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend voor kinderen en 
ouders. Soms kan de spanning zo hoog oplopen waardoor gezinsleden geprikkeld 
raken en agressief reageren. 

Natuurlijk is iedereen wel eens kwaad. 
Maar als iemand woede met geweld 
afreageert op een partner, kind of 
huisdier, is er echt een probleem. Heb jij 
te maken met huiselijk geweld of merk je 
dat bij een ander gezin? Voel jij je onveilig 
en wil je hulp of advies? Je kunt dagelijks 
van 14.00 tot 22.00 uur chatten met 
Moviera via www.moviera.nl. 

Je kunt ook contact opnemen (gratis  
en anoniem) via telefoonnummer 
(088) 374 4744. Bij Moviera werkt een 
heel team van hulpverleners die 
kinderen en ouders kunnen helpen met 
tips en concrete adviezen. Hoe eerder je 
steun zoekt, hoe beter het is. 
Bel bij een levensbedreigende situatie 
altijd 112.

 

    Samen sterk  
tegen het coronavirus

De gemeenteraad bedankt iedereen die zich in deze lastige tijd - vaak belangeloos en spontaan - inzet voor de medemens. 
Voor hen die nu even extra hulp of aandacht nodig hebben. Alle raadsleden leven mee met inwoners, verenigingen en 

ondernemers die het nu moeilijk hebben of in onzekerheid zitten. Alleen met elkaar kunnen we deze crisis het hoofd bieden!
 Wilt u in contact komen met de gemeenteraad of individuele raadsleden? Bezoek dan www.brummen.nl/gemeenteraad.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 
Ook tijdens de paasdagen

Kijk voor meer informatie op www.brummen.nl/coronavirus 



Uitvoeringsplan veiligheid
B&W hebben dinsdag ingestemd met het uitvoeringsplan 2020. Dit plan is een 
uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan 20202024 (IVP) dat op 20 
februari dit jaar al door de gemeenteraad is vastgesteld. Het IVP is in samen
werking met de betrokken veiligheidspartners opgesteld voor de gemeenten 
Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het plan geeft richting aan het 
veiligheidsbeleid en beschrijft de belangrijkste thema’s voor de komende vier 
jaren. In het uitvoeringsplan 2020 zijn de activiteiten en acties opgenomen om 
de doelen te bereiken. B&W sturen het uitvoeringsplan ter kennisname door 
naar de gemeenteraad. Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan wordt ook 
een actief beroep gedaan op inwoners en partnerorganisaties.

Extra bijdrage GemeenteThuis
B&W hebben besloten tijdelijk een extra bijdrage te betalen aan de uitgever 
van het Brummens en Eerbeeks Weekblad. Dit met als doel dat de gemeente
lijke pagina’s ook de komende weken huisaanhuis worden verspreid. 
Vanwege de coronacrisis ontvangt de uitgever minder advertentieinkomsten 
en kan het drukken en verspreiden niet gegarandeerd worden. B&W vinden 
een tijdelijke extra bijdrage verantwoord omdat juist in deze periode het van 
belang is dat de gemeentelijke informatie zoveel mogelijk mensen bereikt. 
GemeenteThuis in een huisaanhuisblad vervult hierbij een belangrijke rol. 
Overigens heeft deze week ook het kabinet om dezelfde redenen financiële 
steun aan lokale en regionale media in het vooruitzicht gesteld.

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 dakkapel, Loenenseweg 85, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het wijzigen 
van de verleende omgevingsvergun
ning, Lombok Zuid Eerbeek, kavel 5

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het intern 
verbouwen van de woning, Nachte
gaalstraat 5, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vervangen 
van de kozijnen en schroten van de 
voorgevel, Nobelstraat 39, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Ingediende en verleende reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen van 
4 grove dennen, 4 sparren, 2 taxussen, 
1 kers en 5 coniferen, Charlotte van 
Bourbonlaan 10, Eerbeek

• Melding Activiteitenbesluit milieube
heer, het verhogen van de frequentie 
feesten en partijen, alsmede de 
geluidsfrequentie, Professor Weber

laan 1, Eerbeek
• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal op de locatie 
Chopinstraat 13, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten en 
buismateriaal uit een schuur, Colden
hovenseweg 7, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van diverse 
asbesthoudende materialen uit een 
woning met aanbouw, Hogeweg 7, 
Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten en 
vinylzeil uit een woning, Rhienderen
sestraat 7, Hall

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende invoer en eindsluitin
gen uit een middenspanningsruimte, 
J.H.A. Schaperstraat 13A, Brummen

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende rioolbuis uit de 
woning, Thorbeckestraat 1, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun
ning, het bouwen van een veranda/
schuur, De Bozem 26, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het kappen van een 

Amerikaanse eik op de locatie 
Hallsedijk 46, Empe

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het bouwen van een woning 
aan de Hammelerweg kavel 1, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het kappen van een beuk, 
Knoevenoordstraat 43, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het verplaatsen van de uitrit, 
Kruisenkstraat 21, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het uitbreiden van de 
werktuigenberging en plaatsen van 
een mestvaalt aan de Oude Zutphen
seweg 6, Hall

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van een 
overkapping op locatie Radeland 16, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van een 
schuifpoort op de locatie Rijksweg 53, 
Empe

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van zonnepa
nelen op de locatie Vosstraat 26, Hall

Uitstel werkzaamheden overstort Elzenbos
De gemeente zou deze zomer werkzaamheden uitvoeren die de waterkwaliteit 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 zijn de werkzaamheden wat vertraagd en is het onmogelijk een 
informatiebijeenkomst te houden zolang de huidige coronamaatregelen gelden. Wij 
hebben daarom besloten de werkzaamheden uit te stellen tot 1 juni 2021.

Voor deze werkzaamheden is een lage 
grondwaterstand nodig. De kans hierop 
is het grootst in de periode juninovem
ber. Aangezien de uitvoering meerdere 
maanden in beslag neemt lukt het niet 
dit voor november dit jaar klaar te 

hebben. De uitstel van de start van het 
werk geeft ruimte om in het najaar een 
bijeenkomst met omwonenden en 
belanghebbenden te plannen. Wij gaan 
ondertussen verder met de voorberei
ding en de keuze van een aannemer. 

Extra Chromebooks voor thuisonderwijs
Via het Stedendriehoek-project FERM krijgen we in onze gemeente 30 Chromebooks 
gratis tot onze beschikking. FERM houdt zich bezig met projecten ter voorkoming 
van voortijdig schoolverlaten. 

De Chromebook worden nu ingezet 
voor kinderen die het thuisonderwijs nu 
niet digitaal kunnen volgen. Dit omdat 
ze niet over een computer, laptop of 
iPad beschikken. Of omdat er te weinig 
laptops in huis zijn omdat ook de 
ouders daarvan vanwege hun werk 
gebruik moeten maken. Na een 
inventarisatie bij de scholen om welke 
gezinnen dit in onze gemeente gaat, 
zijn deze week de Chromebooks via de 
basisscholen onder de leerlingen die het 
nodig hebben verspreid. Woensdagmid
dag nam mevrouw Oostland enkele 
Chromebooks in ontvangst namens 
kindcentrum De Sterrenbeek. Juf Oostland van De Sterrenbeek.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Nieuwe zorgfunctie kan toekomst landgoed Wildbaan veilig stellen
De aanwezigheid van de vele landgoederen is een van de kernwaarden die onze 
gemeente uniek maakt. De instandhouding en ontwikkeling hiervan is voor 
Brummen waardevol en belangrijk. Om Landgoed de Wildbaan in Leuvenheim te 
behouden voor de toekomst heeft de eigenaar een plan ontwikkeld. Hiermee wordt 
ruimte gemaakt voor kleinschalige woonzorg voor dementerende ouderen en 
goedkope huurappartementen voor senioren en/of jongere inwoners. 
 
Het initiatief sluit aan bij de historie en de 
identiteit van het landgoed. Op deze 
locatie heeft in het verleden namelijk al 
een verpleeginrichting gezeten, waar
door de opzet van het pand geschikt is 
voor deze nieuwe zorgfunctie. Door de 
landelijke vergrijzing en toenemende 
vraag naar ouderenzorg voldoet het 
initiatief aan een zorgbehoefte die ook in 
Brummen gevoeld wordt.

Onderscheidend woonconcept

Naast de nieuwe zorgfunctie bestaat ook 
het plan om appartementen van ongeveer 
50 m2 te realiseren in het koets huis. Deze 
zijn bedoeld voor senioren die zelfstandig 
kleiner willen wonen en/of jongeren die 
werkzaamheden willen verrichten op het 
landgoed tegen een lagere huurprijs. Door 
de locatie van deze woningen en de keuze 
voor deze doelgroep is er sprake van een 

onderscheidend woonconcept dat past 
binnen de woonbehoefte in onze 
gemeente.
 
Toekomst
Het college heeft deze week besloten 
om in principe medewerking te verlenen 
aan 8 wooneenheden voor dementeren
den en 4 appartementen. Daardoor kan 
de initiatiefnemer verder met zijn 
planvorming en planologische procedu
re. Indien de belangstelling voor deze 
woonvorm in de toekomst toeneemt dan 
beoordelen de eigenaren van De 
Wildbaan en gemeente opnieuw wat er 
mogelijk is om het landgoed op een 
goede manier in stand te houden.

Uitstel rioolwerkzaamheden Eerbeekse Enk 
Dit jaar stonden er in de Eerbeekse Enk werkzaamheden gepland voor het riool. Donderdag 
12 maart ontvingen wij van Liander het bericht dat zij werkzaamheden aan het laag-
spanningsnet uit moeten voeren. Bij de voorbereiding van de rioolwerkzaamheden was 
hier nog geen sprake van. De extra werkzaamheden van Liander zijn een gevolg van de 
plaatsing van zonnepanelen op alle huurwoningen van woningstichting Veluwewonen.

Wij vinden dat de uitvoering van de 
extra werkzaamheden van Liander in 

combinatie met rioolwerkzaamheden 
teveel overlast geeft in de wijk. De 

bereikbaarheid van de woningen 
komt dan ook in het geding. Daarom 
hebben wij besloten de uitvoering 
van de rioolwerkzaamheden uit te 
stellen naar april 2021. Liander en 
Vitens informeren aanwonenden over 
de werkzaamheden die zij gaan 
uitvoeren.

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

Email: 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. 0575568 568 (09.0012.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.3012.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.0012.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.0016.30 uur

Colofon



Zes Engelse krijgsgevangenen van de Slag om 
Arnhem werden neergeschoten, naast een Duitse 
soldaat. Twee dagen voor het einde van de oorlog 
vond in Brummen nog een gruwelijk drama plaats. 
Op Groot Engelenburg werden acht mannen 
uit het dorp gefusilleerd. Het monument bij het 
gemeentehuis herinnert hier nog aan.   

Het waren de Canadezen die met een tiental 
brandcarriers op 15 april 1945 het dorp bevrijdden. 
Ze bezorgden de bewoners een onvergetelijke dag; 
op het Marktplein werd door iedereen gedanst en 
gehost, ook al kende men elkaar niet.

Oorlog in het dorp Eerbeek
Ook in Eerbeek verliepen de eerste oorlogsjaren 
tamelijk rustig, hoewel er bij de bezetting op 
10 mei 1940 wel is gevochten. Dit vooral op de 
Loenenseweg, waar evacués uit Brummen een 
veilig toevlucht dachten te vinden. Een aantal 
Duitsers is hier gesneuveld.

In 1943 vond in Eerbeek een grote verzetsdaad 
plaats: een staking van enkele dagen van alle 
papierfabrieken. Onder de gearresteerde directeu-
ren werd D.W. van Vreeswijk gefusilleerd. Ook in 
Eerbeek ontstond een goed georganiseerd verzet. 
Daarnaast waren er opmerkelijk veel onderduikers 
gehuisvest, vooral op Coldenhove. Hier vonden 
in september 1944 ook veel evacués uit Arnhem 
onderdak. Op 23 februari 1945, ongeveer 6 weken 
voor de bevrijding, werd er voor het eerst grote 
materiële schade aangericht. Een V-1 (een vliegen-
de bom) op weg naar Antwerpen raakte onklaar en 
stortte neer, midden in de bebouwde kom. Dit on-
bemande vliegtuig doodde 11 mensen, verwondde 
30 personen en richtte grote schade aan.

In Eerbeek waren het niet de Canadezen, 
maar de Engelsen die op 16 april 1945 de 
bevrijding voor hun rekening namen; een 
verkenningsbataljon van de Polar Bear Infantry 
Division was er het eerst. Strijd hoefde nauwelijks 
gevoerd te worden. Het duurde niet lang, of 
zowat elke tank was voorzien van bloemen 
of oranjeversierselen. Spontaan werd het 
Wilhelmus gezongen. Direct na de komst van 
de geallieerden zag men overal hetzelfde ritueel: 
de arrestatie van NSB’ers en het kaalknippen 
van meisjes die met Duitsers bevriend waren 
geweest. Een grote volksvreugde, maar het 
verliep niet altijd correct.

Hoe verliep de Tweede Oorlog in onze gemeente? 
Aanvankelijk leek de Duitse bezetting nog mee te 
vallen. Zelfs de zo gevreesde strijd om de IJssellinie 
was met een sisser afgelopen. En in de Brummense 
gemeenteraad werd in 1941 nog gezapig gedis-
cussieerd over klachten van dorpelingen, zoals het 
verzoek van grootgrondbezitter Van Marle “om de 
takken der eikenbomen aan de Engelenburgerlaan 
die over mijn roggeveld hangen, te doen snoeien.” 
In het straatbeeld zag men in de eerste oorlogs-
jaren de Duitse militairen vrijwel niet. Wel werden 
alle particuliere auto’s gevorderd. Ook op de door-
gaande wegen was het verkeer bijna verdwenen; 
op de Arnhemsestraatweg in Leuvenheim groeide 
het gras tussen de betonstenen. In 1941 kwam ook 
het verenigingsleven tot stilstand, een ingreep door 
de bezetter. Er ontstond voedselschaarste. Maar 
echte honger is in onze gemeente niet geleden, 
ook al omdat op grote schaal volkstuinen tot bloei 
kwamen. De eerste echt ingrijpende gevolgen van 
de oorlog kwamen door de jodenvervolging.

Oorlogsleed in Brummen
In Brummen woonden 2 Joodse families Meijers. 
Zij probeerden onder te duiken, maar werden later 
toch gepakt. Dit deels door verraad. Aanvankelijk 
waren er alleen pesterijen, bijvoorbeeld dat de 
joodse caféhouder Meijers in Leuvenheim voor 
zijn bedrijf het bord ‘Verboden voor Joden’ moest 
ophangen. Een gotspe zullen ze in zijn kringen 
hebben gezegd. In Voorstonden waren 10 Joodse 
jonge mannen bij boer Visschers ondergedoken, 
waarvan 7 het er niet goed afbrachten.

In 1944 werd de oorlog nog meer merkbaar.
 Bij het postkantoor in Brummen vond op 
23 september een bloedige schietpartij plaats. 

“75 jaar vrijheid laten we niet in stilte voorbijgaan”
Honderden inwoners hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een mooie activiteit of bijenkomst te organiseren om te herdenken 
dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. “Het is hartverwarmend om te zien dat tal van organisaties en vrijwilligers zich 
hiervoor met hart en ziel hebben ingezet. Hoe wrang ook dat het coronavirus er voor zorgt dat deze activiteiten nu niet door kunnen 
gaan. Maar het kan niet anders. De gezondheid van mensen gaat voor,” laat burgemeester Van Hedel weten. Om daar vervolgens 
vastberaden aan toe te voegen: ”Maar we laten ons niet kennen. Samen gaan we er voor zorgen dat we toch stilstaan bij 75 jaar vrijheid. 
De vlag moet uit wat mij betreft! Doet u mee?”

Samen herdenken en 
vieren we de vrijheid
Maandag 13 april 
Herdenking incident bij Groot Engelenburg
Deze dag hangen we de Nederlandse 
vlag half stok

Woensdag 15 april
Bevrijding van het dorp Brummen en 
omgeving op 15 april 1945
Deze dag hangen we de Nederlandse 
vlag in top
Om 12.00 uur luiden we de klokken 
in Brummen 

Donderdag 16 april
Bevrijding van de dorpen Eerbeek en 
Hall op 16 april 1945
Deze dag hangen we de Nederlandse 
vlag in top
Om 12.00 uur luiden we de klokken 
in Eerbeek en Hall.

Maandag 4 mei
Nationale herdenking om 20.00 uur
Deze dag hangen we vanaf 18.00 uur 
de Nederlandse vlag half stok

Dinsdag 5 mei
Bevrijdingsdag
We hangen de Nederlandse vlag in top 

Door de uitbraak van het coronavirus en 
de bijbehorende maatregelen kunnen de 
geplande activiteiten en evenementen rond het 
herdenken én vieren van 75 jaar vrijheid niet 
doorgaan. Samenkomsten zijn niet toegestaan. 
Daardoor zag de burgemeester zich enkele 
weken geleden genoodzaakt om iedereen op te 
roepen om op een later moment de activiteit te 
laten plaatsvinden. “Aan deze oproep is gehoor 
gegeven. Ik heb veel begripvolle reacties 
ontvangen van de organisatoren. En gelukkig 
zijn er voor een aantal voorstellingen en 

lezingen al nieuwe data gevonden in het najaar 
of zelfs in 2021. Da’s mooi, want wat in het vat 
zit, verzuurt niet.” 

Toch is het voor de Brummense burgervader 
niet aan de orde om 75 jaar vrijheid ongemerkt 
voorbij te laten gaan. “Samen met onder 
andere de organisatoren van de stille tochten 
in Brummen, Hall en Eerbeek, heb ik gekeken 
wat we wel kunnen doen. Openbare 
bijeenkomsten zijn niet aan de orde, maar 
met elkaar kunnen we wel een statement 

maken. Kunnen we elkaar, vanuit onze eigen 
thuissituatie, laten zien dat we gelukkig zijn 
dat we in vrijheid mogen leven. Daarom roep 
ik, ondersteund door de 4 mei-comités in 
Eerbeek, Brummen en Hall, iedereen op om 
op 15 of 16 april te vlaggen! Op 15 april 1945 
is immers het dorp Brummen en omgeving 
bevrijd. Een dag later werd via de Imbosch 
Eerbeek bevrijd door het C-Squadron van de 
Polar Bears. Historische momenten die we 
ook in deze bizarre coronatijd, niet ongemerkt 
voorbij mogen laten gaan.”

75 jaar terug in de tijd…

Speciale website voor kinderen
Voor kinderen en jongeren is oorlog vooral iets 
van nieuwsprogramma’s of speelfilms. Maar 
zeker ook voor deze toekomstige generatie 
is het belangrijk dat zij weten hoe belangrijk 
vrijheid is. Op een speciale website staat veel 
informatie voor kinderen over de oorlog. Maar 
de website geeft kinderen ook een podium 
om hun gedachten te uiten in de vorm van 
tekeningen, gedichten, wensen, verhalen, oude 
foto’s en filmpjes. Er is een website speciaal voor 
kinderen in Eerbeek en omgeving en een voor 
de jeugd uit Brummen en omgeving. 
• www.kinderen-in-eerbeek.nl
• www.kinderen-in-brummen.nl. 

Meer informatie
Op onze website is een aparte themapagina over het vieren van 75 jaar vrijheid. Daar vindt 
u veel informatie over het herdenken in onze gemeente, waaronder een agenda. Maar 
helaas gaan de meeste geplande activiteiten niet door. Zodra er nieuwe data bekend zijn, 
melden we dat in de agenda. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Kitty Wentink van het bestuurssecretariaat, 
tel. (0575) 568 233 of k.wentink@brummen.nl.

Een agent op de vlonder bij de slotgracht van 
Groot Engelenburg, De plek van de gruweldaden. 
Foto Nationaal Archief.

Monument met 
de namen van 
de gefusilleerde 
Brummense 
mannen en de 
Eerbeekse directeur 
Van Vreeswijk.


