
Gemeentehuis gesloten rond Koningsdag
Op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) is het 
gemeente huis in Brummen gesloten.  Ook is het gemeentehuis gesloten 
op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag). Kijk voor onze openingstijden op 
www.brummen.nl. 

Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0  
Cleantech Regio ter inzage
Van maandag 19 april tot en met 
zondag 30 mei ligt het ontwerp 
van de Regionale Energie Strategie 
(RES) 1.0 ter inzage. In de RES 
beschrijven de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst en Zutphen (die 
samenwerken in de Cleantech 
Regio), samen met de Provincie 
Gelderland en twee waterschap
pen, hoe zij voor de periode tot 
2030 verwachten duurzame 
energie op te wekken met wind en 
zon, en hoeveel.  

De Cleantech Regio is één van de 
30 regio’s in Nederland die met een 
RES bijdragen aan het halen van het 
Klimaatakkoord van Parijs. Neder-
land wil in 2030 totaal 35 Terrawat-
tuur (TWh) duurzame energie op 
land opwekken. In de ontwerp-RES 
1.0 biedt de Cleantech Regio aan 
daarvan 1,07 TWh te produceren. 
Namelijk door het plaatsen van 
windmolens, zonnepanelen op land 
en zonnepanelen op daken. 
Hiervoor verwachten de overheden 
ongeveer 15 windmolens, circa 600 
hectare land en daken van bedrijven 
en andere grote gebouwen nodig te 
hebben. De RES is een visie op hoe 
en hoeveel duurzame energie de 
regio kan opwekken. De RES bevat 
geen concrete plannen voor de 
bouw van windmolens en de aanleg 
van zonnevelden. Met het maken 
van plannen beginnen de gemeen-
ten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. 
Daarna is er opnieuw ruimte voor 
inspraak.

Participatie en besluitvorming
Alle gemeenten in de Cleantech 
Regio vinden het belangrijk dat 
inwoners en maatschappelijke 
organisaties kunnen bijdragen aan 
de RES. Daarom zijn inwoners en 
organisaties het afgelopen jaar 
betrokken bij de totstandkoming 
van de ontwerp-RES 1.0, onder 
andere met informatieavonden. 
De Cleantech Regio kiest er ook 
voor om de RES 1.0 niet op 1 juli 
van dit jaar, maar half december 
aan te leveren bij het Nationaal 
Programma RES. Daardoor 
ontstaat ruimte voor de inspraak-
procedure waarin de ontwerp-RES 
1.0 gedurende 6 weken ter inzage 
ligt. Uiteindelijk besluiten de 
gemeenteraden, Provinciale Staten 
van Gelderland en de Algemeen 
Besturen van de waterschappen 
Rijn & IJssel en Waterschap Vallei 
en Veluwe half december over het 
definitieve RES 1.0. 

Inspraakreactie op ontwerp RES 1.0
De ontwerp-RES 1.0 is in te zien 

op www.cleantechregio.nl/res. 
Inspraakreacties kunt u sturen 
aan de gemeente waarop uw 
reactie betrekking heeft. Als uw 
reactie op meerdere gemeenten 
betrekking heeft, is het 
voldoende deze aan 1 gemeen-
te te sturen. Alle reacties 
worden gebundeld en meege-
nomen in de procedure. Uw 
inspraakreactie moet in ieder 
geval bevatten: uw naam en 
adres, datum van indiening en 
handtekening. Bij voorkeur 
bevat de inspraakreactie ook 
uw telefoonnummer. 

Uw reactie die betrekking heeft op 
de gemeente Brummen kunt u 
sturen:
- Per post naar het volgende adres
- Gemeente Brummen 

t.a.v. Paul Severens 
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen 

- Per email aan  
p.severens@brummen.nl 

- Of telefonisch via 0575-568 233  

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen 
nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het zieken
huis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevacci
neerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen 
met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving 
zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Het aantal besmette mensen neemt 
nog steeds toe. Er liggen ook nog te 
veel mensen met corona in het 
ziekenhuis. Daarom blijven corona-
maatregelen nodig.

Misschien minder maatregelen 
vanaf 28 april
Steeds meer mensen hebben een 
prik. En er komen meer proeven met 
testen. Als uit de coronatest blijkt dat 
mensen geen corona hebben, mogen 
ze ergens naar binnen. Misschien dat 
er daardoor vanaf 28 april steeds 
meer kan. Met minder maatregelen. 
Het kabinet noemt dit het openings-
plan. Dit kan alleen als er binnenkort 
minder mensen met corona in het 
ziekenhuis liggen. Op 20 april kijkt 
de regering opnieuw naar de 
maatregelen. Dan bekijkt zij welke 

maatregelen er nodig zijn na 28 april.

Basisregels blijven belangrijk
Het is belangrijk dat iedereen zich 
aan de basisregels houdt.
Ook als je al een prik hebt gehad.

Dit zijn de basisregels:
• Was vaak je handen.
• Houd 1,5 meter afstand van 

anderen.
• Blijf thuis en laat je testen bij 

klachten. 

Prikken is belangrijk
Het is belangrijk dat steeds meer 
mensen een prik hebben gehad. 
Want dan zijn er steeds minder 
maatregelen nodig. Hopelijk hebben 
in juli alle volwassenen die dat 
willen, een prik gehad.

1.0RES

Versienummer 1.0 (ontwerp)
Maart 2021

16 april 2021

Geen geld voor eten? Voedselbank Zutphen 
ook voor inwoners gemeente Brummen
Is geen geld hebben erg? Dat kan wel heel vervelend zijn. Zeker als het 
een tijdje aanhoudt.
Is niets te eten hebben erg? “Ja, dat is erg! Heel erg!”, vinden de vrij
willigers van de voedselbank. Daarom zetten zij zich elke week in voor 
mensen die te weinig geld overhouden om goed eten te kopen. 

“Wij voorzien iedereen die hiervoor 
in aanmerking komt van goed, 
gezond, gevarieerd en uitgebreid 
eten”, legt Mike van Dalm van de 
Voedselbank Zutphen uit. “Natuur-
lijk is dat afhankelijk van het 
aanbod. Maar het lukt ons telkens 
weer om die missie te volbrengen.”

Tegenslag
Tegenslag kan iedereen overkomen. 
Maar soms is de tegenslag zo groot 
dat iemand het niet redt om rond te 
komen. Bijvoorbeeld een alleen-
staande moeder die haar baan 
verliest. Of een winkelier die in de 
schuldsanering komt, omdat zijn 
zaak failliet ging. Zit u in zo’n 
situatie? Of kent u iemand in uw 
omgeving, die hulp kan gebruiken? 
Neem contact op met de voedsel-
bank. Kijk op www.voedselbankzut-
phen.nl hoe u dat kunt doen. Goed 
om te weten: de Voedselbank 
Zutphen is er ook voor inwoners 
van de gemeente Brummen. Er zijn 
afhaalpunten in Brummen en 
Eerbeek.

Gewoon helpen
Mike van Dalm: “We snappen dat 
mensen zich misschien schamen of 

zich te trots voelen om hulp te 
vragen, maar dit is wat de voedsel-
bank doet. Gewoon mensen helpen, 
op een moment dat zij dat nodig 
hebben. Dat doen we graag. 
Omdat wij vinden dat iedereen 
recht heeft op goed en gezond 
eten! En zo gaan u en wij ook nog 
eens samen de enorme voedselver-
spilling te lijf.”

Kijk voor meer informatie op: www.
voedselbankzutphen.nl

Naar school met leerlingenvervoer
Vanaf 15 april start de aanvraagprocedure voor het leerlingenvervoer voor 
het schooljaar 20212022. Maakt uw kind nu al gebruik van leerlingen
vervoer? Dan heeft u hierover een brief gehad. Wilt u voor het eerst 
leerlingenvervoer aanvragen? We leggen graag uit hoe het werkt!

Ieder kind heeft recht op onderwijs. 
Als ouder of verzorger moet u er 
voor zorgen dat uw kind iedere dag 
op school komt. Meestal is dat geen 
probleem. Maar voor sommige 
kinderen is de situatie anders. 
Bijvoorbeeld omdat ze een beper-
king hebben. Of aangewezen zijn 
op een speciale school een eind uit 
de buurt, waar ze niet zelfstandig 
naartoe kunnen reizen. Dan kunt u 
in aanmerking komen voor 
leerlingenvervoer. 

Aanvragen vóór 1 juni
Wilt u in aanmerking komen voor 

leerlingenvervoer voor het school-
jaar 2021-2022? Doe uw aanvraag 
dan uiterlijk 1 juni 2021. Dit kan 
digitaal via www.brummen.nl/
leerlingenvervoer. Hier leest u ook 
meer over de voorwaarden.
Wilt u na 1 juni nog een wijziging 
doorgeven? Doe dit zo snel 
mogelijk, in ieder geval vóór 15 juni 
2021. Wijzigingen die u na die tijd 
doorgeeft, kan PlusOV waarschijn-
lijk pas drie weken na het begin van 
het nieuwe schooljaar verwerken. 
Wij begrijpen dat dit vervelend is, 
maar zo zijn de afspraken tussen 
vervoerder en PlusOV.

Te laat aangevraagd?
Heeft u uw aanvraag te laat 
ingeleverd of wijzigingen na 
15 juni doorgegeven? Dan moet 
u de eerste drie weken van het 
nieuwe schooljaar zelf zorgen 
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 over 
een oplossing.

Meer informatie
Op www.brummen.nl/leerlingen-
vervoer leest u meer. Bijvoorbeeld 
over het aanvragen van leerlingen-
vervoer en wat u  moet doen bij een 
verhuizing of andere aanpassingen. 
U kunt ook bellen met Jalu Ward-
hono of Aartie Ramphal. Zij zijn op 
werkdagen iedere ochtend bereik-
baar via telefoonnummer 0575-568 
568. Of stuur een e-mail naar 
leerlingenvervoer@brummen.nl. 

PlusOV
PlusOV verzorgt de uitvoering en 
planning van het leerlingenvervoer 
voor de gemeente Brummen.  
Kijk voor meer informatie op www.
plusov.nl. Of bel: 088-758 76 55 
(dagelijks van 6.30-22.00 uur).



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 kappen 
van een notenboom, Ambacht-
straat 48, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
plaatsen van een stacaravan, 
Eerbeekseweg 32, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een beuk, Harderwijkerweg 
N786 bij hectometerpaal km 9.45 
(kad. HALL, sectie D, nummer 994)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een oprit, Kamp-
weg 85, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Lendeweg 8, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een moderne fietsberging, 
Rhienderensestraat 6, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen/vervangen van het 
dakkapel en isoleren van het dak, 
Stationstraat 3, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van het hoofdgebouw, 
Voorsterweg 151, Tonden

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbouwen van de woning, 
Wolverlei 4, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende Stookontheffing, 

Zutphensestraat 193, Brummen
• Ontwerpbeschikking maatwerk-

voorschriften Stuijvenburchstraat 
44a, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbestbeplating van een schuur op 
de locatie Molenstraat 1, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het vervangen van de 
overkapping bij de voordeur, 
Gruttostraat 2A, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het restaureren van de 
buitengevels van de jachtopzie-
nerswoning gelegen op de locatie 
Hammelerweg 2, Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
schuur op de locatie Lichten-
beltweg 3, Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
woning op de locatie Ringlaan 
(kavel 2) in Eerbeek

Verkeersbesluit
• Reserveren parkeerplaats ten 

behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen in De Hilde 
te Brummen

• Reserveren parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen in Hooimate 
te Brummen

Ruimtelijke plannen
• Wijzigingsplan “Buitengebied 

Brummen, landschaps- en 
natuurversterking vier percelen”

Laatste oorlogsslachtoffer
Jaarlijks gedenken wij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, ook in de 
gemeente Brummen. Het laatste slachtoffer lijkt echter onterecht te zijn 
vergeten. Mevrouw Muller  van Geuns kwam op 15 april 1945, dus één dag 
voor de bevrijding van Eerbeek en Hall, om het leven. Het Duitse ‘Sprengkom
mando’ kwam in actie om vóór de aftocht richting Heimat, de Hallse brug op 
te blazen. Daarbij werd mevrouw Maria Lucia Muller   van Geuns, die vlakbij 
de Hallse brug verbleef, door een rondvliegend projectiel dodelijk getroffen. 

Hiermee werd ze het laatste 
oorlogsslachtoffer in de gemeente 
Brummen. Ze mocht 71 jaar worden. 
Het trieste lot van het laatste 
oorlogsslachtoffer mevrouw Maria 
Lucia Muller-van Geuns is beschre-
ven door Marianne van Zadelhoff en 
terug te lezen op de website 
www.kinderen-in-brummen.nl. 
Op deze pagina vindt u veel meer 
verhalen over de gemeente Brum-
men in tijden van oorlog.

Bekendmakingen op overheid.nl

16 april 2021

Werkzaamheden riolering Eerbeekse Enk
In opdracht van Gemeente Brummen voert Dostal Wegenbouw werk
zaamheden uit aan de riolering in de Eerbeekse Enk in Eerbeek. Het werk 
wordt in fasen uitgevoerd en begint maandag 19 april 2021. 

De riolering wordt vernieuwd en er 
komt een nieuw riool voor het 
regenwater. Tenslotte wordt de 
verharding opnieuw aangebracht. In 

een later stadium zullen de afkop-
pelwerkzaamheden plaatsvinden 
van de regenpijpen. Dostal start met 
de uitvoering van de werkzaamhe-

den in de Frans Halsstraat. Maan-
dag 19 april 2021 wordt begonnen 
met het opbreken van de fasen 1 
t/m 3. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden is de straat 
afgesloten voor verkeer. Woningen 
blijven steeds per fiets en te voet 
bereikbaar. 

Van respect iets normaals maken!
Respect is een groot woord dat veel gebruikt wordt. Het is iets dat je kunt 
hebben voor een held, de natuur, een bijzonder iemand of voor iets dat 
iemand heeft gedaan. Respect is iets wat ons allemaal toekomt. Toch 
voelen we dat niet allemaal zo. En dat zou anders kunnen! En daarom zoe
ken we denkers, praters en doeners!

De Werkgroep Respect gaat de 
komende maand van start met een 
aantal enthousiaste mensen met 
ideeën. Allemaal vanuit verschillen-
de invalshoeken (sport, cultuur, 
onderwijs, ambtenarij, zorg en 
meer). Maar we kunnen meer 
mensen gebruiken. Niet alleen 
mensen met ideeën rondom dit 
thema, maar ook mensen die zich 

willen inzetten op een andere 
manier. Bijvoorbeeld door iets te 
timmeren, workshops en lezingen te 
organiseren, iets te schrijven, kunst 
te maken, kaartjes te drukken of 
door sponsoren te zoeken.

Eerste project
Voorlopig komen we online 
‘samen’. We hebben direct een 

mooi eerste project: dorpsdichteres 
Marije Verbeeck heeft een gedicht 
geschreven over het onderwerp 
respect/inclusiviteit. Het heet ‘Liedje 
voor allemaal’. Nu is het aan de 
werkgroep om een mooie plek voor 
dit gedicht te vinden. 

Opgeven, meepraten, meedoen of 
andere suggesties? 
Ben ook jij enthousiast geworden. 
Neem contact op en meld je aan 
voor dit nieuwe initiatief. Dit kan via 
werkgroeprespectbrummen@gmail.
com of 06-45740223 (Rosanne van 
Herksen)

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

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

Colofon

Gemeenteraad besloot
Op donderdag 15 april nam de gemeenteraad weer een aantal besluiten. 
Welke dat zijn leest u op de website brummen.raadsinformatie.nl. Daar 
vindt u ook de videopnames én het audioverslag van de vergadering.

Fase Locatie werkzaamheden en afsluiting voor verkeer Uitvoeringsperiode / stremming
Fase 1 Frans Halsstraat vanaf de Boerhavelaan tot en met  19 april  – ca. 5 mei  2021
 de kruising Vermeerstraat
Fase 2 Vermeerstraat – 11 t/m 29 29 april  –  12 mei  2021
Fase 3 Vermeerstraat vanaf Rembrandtlaan tot nr. 11 Ca. 5 mei   –  21 mei  2021

Senioren en veiligheid: spoofing
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is er de 
campagne Senioren en Veiligheid. 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 spoofing.

Spoofing
Bij spoofing wordt er een trucje 
gebruikt om een andere identiteit 
aan te nemen. Spoofing betekent 
letterlijk ‘nabootsen’.

Hoe gaat een oplichter te werk?
De oplichter kan zich telefonisch 
voordoen als iemand van je bank. 
Het telefoonnummer manipuleert 
hij, waardoor ook daadwerkelijk het 
telefoonnummer van de bank op 
jouw telefoon verschijnt. De 
oplichter zegt dat er wat mis is met 
je betaalrekening of bankaccount en 
vraagt je om geld over te maken 
naar een zogenaamde kluisrekening 
of veilige rekening. Ook kan de 
oplichter vragen om privé- of 
inloggegevens.

Wat kunt u zelf doen?
• Let op: Banken vragen nooit om 

geld over te maken naar een 
andere rekening.

• Let op: Banken vragen nooit om 
persoonlijke gegevens.

• Daarom: Verbreek de verbinding 
als je het niet vertrouwt.

• Zoek zelf het telefoonnummer op 

van de instantie of bank en doe 
navraag.

Slachtoffer
Ben je onverhoopt slachtoffer 
geworden? Doe dan altijd aangifte 
of melding bij de politie.
Veel mensen schamen zich nadat zij 
slachtoffer zijn geworden van 
oplichting, dat hoeft absoluut niet. 
Deze criminelen gaan heel geraffi-
neerd te werk. Ze maken misbruik 
van het vertrouwen dat je hebt in 
een familielid of bekende. Iedereen 
kan slachtoffer worden.

Meer informatie en tips
Kijk voor meer tips over veilig 
internetten op Veiliginternetten.nl. 
En voor meer informatie over veilig 
bankieren op Veiligbankieren.nl.
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