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Opvang 60 vluchtelingen in ABK-huis Hall
Het ABK-huis aan de Hallseweg in Hall gaat vanaf 20 april plek bieden
aan 60 vluchtelingen. Dat hebben de gemeente Brummen en de stichting
Nivon Natuurvrienden (eigenaar van het ABK-huis) met elkaar afgesproken. De samenwerking geldt voor de duur van een jaar. “Ik ben onder de
indruk van de gedrevenheid van de mensen bij Nivon, met name van de
vrijwilligers die zich gaan inzetten om in totaal zo’n 60 vluchtelingen een
prettig en veilig onderkomen te bieden,” laat burgemeester Van Hedel
weten. Via een bewonersbrief zijn omwonenden inmiddels geïnformeerd.
Ook hebben gemeente en Nivon de afgelopen dagen veel betrokken
instanties over deze opvanglocatie bijgepraat.
Van Hedel constateert dat de wereld
in korte tijd ingrijpend is veranderd.
“De oorlog die nu in Oekraïne
woedt is een ernstige bedreiging van
de vrede en veiligheid. Wereldwijd
en in Europa. Daarmee gaat het ons
allemaal aan. Dat iedereen dat ook
zo voelt, blijkt ook wel uit de vele
betrokken reacties en acties van
onze inwoners. Deze betrokkenheid
is de komende tijd hard nodig.”
Onder de regie van de Veiligheidsregio levert ook de gemeente
Brummen een bijdrage aan de
opvang van vluchtelingen. Zowel als
het gaat om statushouders in de
overvolle asielzoekerscentra als voor
de nieuwe stroom vluchtelingen uit
Oekraïne. “We zijn blij dat we
samen met het Nivon op korte

termijn zestig personen kunnen
huisvesten. Gelet op de locatie gaat
het bij voorkeur om groepen met
kinderen,” aldus de burgemeester.
Afgesproken is dat de opvanglocatie
in principe tot in ieder geval april
2023 beschikbaar is.
Samenwerking
Voor het Nivon past het openstellen
van de deuren voor een groep
vluchtelingen uitstekend in haar
doelstelling. “We hebben alle
lopende afspraken geannuleerd en
gaan ons de komende dagen
voorbereiden op de opvang van
deze groep kwetsbare mensen,”
geeft de heer Ted van den Bergh,
bestuurslid van Nivon aan. “Het huis
biedt een rustige plek voor deze

families. Onze vrijwilligers gaan op
de hen bekende enthousiaste en
betrokken wijze hun werkzaamheden voor deze groep gasten
voortzetten.” In aanvulling hierop
zorgt de gemeente voor de noodzakelijke aanvullende hulp voor de
gehuisveste vluchtelingen. Of het nu
gaat om medische zorg, onderwijs
of maatschappelijke ondersteuning.
“We zijn ook erg blij met de inzet
van Stichting Welzijn Brummen,
kerken en vluchtelingenwerk. Er
wordt goed samengewerkt in de
zoektocht naar een passende
ondersteuning.”
De gemeente Brummen is een
gastvrije gemeente. “Wij nemen
onze verantwoordelijkheid en
bieden de helpende hand. Naast
diverse hartverwarmende particuliere initiatieven zoeken we in onze
gemeente naar geschikte opvanglocaties. Dat blijven we doen, omdat
we denken dat wat meer gecoördineerde opvang op langere termijn
het beste is,” laat Van Hedel weten.
Hij geeft ook aan dat de gemeente
de particuliere opvang-plekken wel
moet weten en ook gaat controle-

Zonnevelden: omgevingsadviesraad en vervolg tender
Nu de bedrijven hun plannen hebben ingestuurd voor zonneparken, is het
tijd om de volgende stap te zetten. Dit is het beoordelen van de plannen.
We ontvingen er in totaal 9. Een omgevingsadviesraad zal samen met de
gemeente de beoordeling doen. In dit artikel leest u meer over de omgevingsadviesraad en de volgende stappen van de tenderprocedure.
Rol van de omgevingsadviesraad
Bij de beoordeling van de plannen
voor zonneparken in onze gemeente
maken we gebruik van een omgevingsadviesraad. De omgevingsadviesraad werkt met een vast en
flexibel deel. Het flexibele deel
bestaat uit 3 tot 5 omwonenden per
plan, in sommige gevallen wat meer.
Deze bewoners hebben zich bij ons
of via de ontwikkelaars aangemeld.
Op 11 april vond de eerste bijeenkomst van dit flexibele deel van de
omgevingsadviesraad plaats.
Het andere deel van de omgevingsadviesraad stelt de gemeente
samen. Dit vaste deel bestaat uit
experts van buiten de gemeentelijke
organisatie. Bijvoorbeeld met kennis
over het landschap, ruimtelijke
ordening of onze natuur. Deze
personen kennen de situatie in de
gemeente Brummen. Het voordeel
van een vast deel in de omgevings

adviesraad, is dat we beschikken
over specifieke deskundigheid. Maar
ook dat we van deze kennis en ervaring kunnen leren. En deze kennis
nu, maar ook in de toekomst
kunnen gebruiken.
Beoordeling
De flexibele delen van de omgevingsadviesraad beoordelen de plannen in
het gebied waar ze wonen. Het vaste
deel van de omgevingsadviesraad
beoordeelt alle plannen. En ook de
gemeente-zelf beoordeelt alle
plannen. Het beoordelen gebeurt via
de scorematrix. Deze staat in het
Uitnodigingskader Zon en Wind. We
passen een stemverhouding toe. De
beoordeling van het flexibele deel
krijgt 1 stem en het vaste deel krijgt 2
stemmen. De omgevingsadviesraad
heeft dus in totaal 3 stemmen. De
beoordeling van de gemeente krijgt
ook 3 stemmen.

Over de tender
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarom wekt Nederland
tot 2030 vooral energie op met
zonnepanelen en windmolens. De
gemeente Brummen wil evenveel
energie gaan opwekken als we zelf
gebruiken. Dat doen we stap voor
stap. Een van de eerste stappen is
het aanleggen van zonnevelden. In
het Uitnodigingskader Zon en
Wind, vastgesteld door de raad op
18 november, is beschreven dat
onze gemeente tot 2030 maximaal
100 hectare netto aan zonnevelden
mogelijk wil maken. Dit doen we
door middel van een tender voor
zonnevelden. Het uitvragen van de
tender vindt plaats in twee
tranches. In de eerste tranche
wordt ruimte gegeven aan 35
hectare netto.
Meer informatie
Op onze gemeentelijke website
www.brummen.nl/tenderzon leest u
alles over de tender. Daarnaast mag
u met vragen altijd contact met ons
opnemen via 0575-568 233 of via
gemeente@brummen.nl.

Burgemeester ondertekent samenwerkingsoverenkomst, onder toeziend oog
van vertegenwoordigers van Nivon Natuurhuizen en ABK-huis.
ren. “Opvanglocaties moeten wel
echt geschikt zijn en ook passen
binnen onze regels. Niet alles is
geschikt of veilig.” Ook benadrukt
hij dat het in het belang van de
vluchtelingen zelf is dat zij zich bij
particuliere initiatieven registreren
bij de gemeente. “Zo houden we
overzicht over het aantal personen
dat we in onze gemeente opvangen, maar kunnen we ook de hulp
bieden die daaruit voortvloeit. Denk
bijvoorbeeld aan de uitbetaling van
het leefgeld aan de in onze
gemeente ingeschreven Oekraïners.

Meer informatie
De situatie in Oekraïne verandert
per dag. Voor de meest actuele
informatie over alle inspanningen
die in onze gemeente worden
verricht, verwijzen wij u naar onze
website www.brummen.nl/
oekraine. Vragen kunnen worden
gesteld via een mailbericht aan
oekraine@brummen.nl.
Wilt u in de komende tijd een
helpende hand bieden?
Mail dan oekraine@welzijnbrummen.nl.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is gesloten
op Goede Vrijdag 15 april en
maandag 18 april (2e Paasdag). Ook op Koningsdag
(27 april) zijn we gesloten, op
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei. Het
Servicepunt in Eerbeek is op
deze dagen ook gesloten. Kijk
voor onze openingstijden op
www.brummen.nl.

Raad neemt op 21 april eerste besluiten
Op donderdagavond 21 april vindt de eerste besluitvormende raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Hoewel er op dit moment
nog volop wordt onderhandeld over een nieuw college, neemt de raad
alvast de eerste besluiten. Twee inhoudelijke voorstellen staan ditmaal op
de agenda, aangevuld met enkele andere meer procedurele voorstellen.
De openbare vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering wordt live uitgezonden
via het televisiekanaal van de lokale omroep.
De agenda kent verder de vaste
agendapunten, waaronder de lijst
van ingekomen stukken. Ook
worden de raadsleden Niels
Noordstar en Ronald Boerefijn
beëdigd als lid van de nieuwe
gemeenteraad. Eveneens worden
enkele personen benoemd als
steunfractielid.
Voorstellen
Er staan twee inhoudelijke onderwerpen als hamerstuk op de agenda
waarover de raad een besluit gaat
nemen. Zo legt het college van
burgemeester en wethouders de
gemeenteraad het voorstel voor om
met ingang van volgend jaar de
uitvoering van de belastingaanslagen uit te laten voeren door het

regionaal belastingcentrum Tribuut.
Ook buigen de nieuwe gekozen
raadsleden zich over een wijziging
van de gemeenschappelijke regeling
van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG). De
gemeente werkt in deze veiligheidsregio samen met 21 andere
gemeenten.
Vergaderstukken
Alle vergaderstukken zijn te vinden
op de pagina van de gemeenteraad
op brummen.nl. Ook liggen er voor
belangstellenden exemplaren van
de agenda met de bijbehorende
stukken klaar bij de receptie in het
gemeentehuis en in de bibliotheken
in Brummen en Eerbeek.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
kleine windturbine, Hoevesteeg 2,
Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbreden van de uitweg, Oude
Eerbeekseweg 6 en 6A, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een kleine windturbine, Hoevesteeg 2, Tonden
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het

plaatsen van een berging met
carport, Maria Stuartlaan 16,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning,
Meengatstraat, Brummen, sectie
E, nr. 4362
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
uitbreiden met een kraanbaan
met overkapping en het kappen
van 5 elzen, Vulcanusweg 2,
Brummen
• Ontwerpbesluit verleende

omgevingsvergunning, het
verbreden van de fietspaden
Soerense Zand Zuid en Eerbeeks
Veldpad, Eerbeek
Beleidsregel
• Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2022 gemeente
Brummen
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan
“Elzenbos, actualisatie fase 2”
gemeente Brummen

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.

Senioren en veiligheid - Spoofing
Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt
aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om
te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit
en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Deze week
aandacht voor spoofing. Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een
andere identiteit aan te nemen. Spoofing betekent letterlijk ‘nabootsen’.
Oplichters worden steeds slimmer.
Ze verzinnen steeds weer nieuwe
manieren om mensen van hun
privégegevens of bezittingen te
beroven.
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 geraffineerd te werk. Ze maken misbruik
van het vertrouwen dat je hebt in
een familielid of bekende. Iedereen
kan slachtoffer worden.
Meer weten?
Kijk voor meer info op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Inwoners bundelen krachten in zorgcoöperatie
In onze gemeente is een nieuwe organisatie opgericht onder de naam ‘Zorgcoöperatie Brummen Gezond’. Het is
een initiatief van en door inwoners en heeft als doel bij te dragen aan een goede gezondheid en welzijn voor
inwoners in de gemeente Brummen. De gemeente Brummen heeft de oprichting van dit inwonersinitiatief
ondersteund met een financiële bijdrage uit het subsidiebudget voor innovatieve projecten in het sociale domein.
Het gemeentebestuur is verheugd dat de coöperatie inmiddels vorm heeft gekregen en op donderdag 21 april
een eerste informatiebijeenkomst organiseert.
Onze samenleving is voortdurend in
ontwikkeling en er spelen allerlei
vragen als het gaat om onze
gezondheid en welzijn. Bijvoorbeeld:
mensen worden ouder, blijven langer
thuis wonen, hebben meer zorg
nodig en er is een tekort aan
zorgpersoneel. De zorgcoöperatie
stelt zich de vraag wat de lokale
samenleving zelf kan doen om ook
in de toekomst goede gezondheidszorg in de gemeente Brummen te
behouden en de sociale samenhang
te versterken. Daarbij gaat de

Kort nieuws
Molenstraat 2

B&W hebben besloten in principe mee te werken aan het verzoek tot
functieverandering van detailhandel naar wonen. Dit voor het perceel
aan Molenstraat 2. Daarbij wordt de huidige winkel getransformeerd
naar vier appartementen en de bedrijfswoning naar een reguliere
woning. Er moet wel worden voldaan aan de volgende punten: 1. Een
goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat wordt
aangetoond. 2. De parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost. 3.
Er nadrukkelijk aandacht is voor een groene inpassing bij de verdere
uitwerking. 4. De provincie geen bezwaren heeft met het oog op
verkeerskundige ontwikkelingen in de omgeving.

Militaire oefening

Van 20 tot en met 22 april 2022 is er een militaire oefening die zicht
afspeelt in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo, Groenlo, in
de provincies Gelderland en Overijssel. De organisatoren doen er alles
aan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch klachten
over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij
zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie
van Defensie.

Enquête groenbeleid

De gemeente Brummen is een groene gemeente en wil dat blijven.
Daarom herzien we ons groenbeleid en passen we dat aan naar de
huidige tijd. We horen graag uw mening als inwoner van onze gemeente. Vul daarom voor 17 april de online enquête in over het groenbeleid
via www.moventem.nl/openbareruimtebrummen of kijk op www.
brummen.nl.

Huurders opgelet: gratis cadeaubon
Inmiddels loopt alweer een tijdje de cadeaubonnen-actie. Hiermee kunnen
inwoners spullen bestellen ter waarde van 50 euro om hun huis energiezuiniger te maken. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen. Er zijn
nog genoeg bonnen beschikbaar voor huurders van Veluwonen. Vraag
hem aan via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.
Per adres 1 bon
We geven 100 gratis cadeaubonnen
van weg ter waarde van 50 euro.
Deze gratis cadeaubon kunt u, als
huurder, gebruiken bij webshops via
het Regionaal Energieloket. Huurders van Veluwonen kunnen de bon
aanvragen, per adres kan maximaal
1 bon worden gebruikt. Wees er
snel bij, want op=op. Vraag uw bon
aan via www.regionaalenergieloket.
nl/brummen.

coöperatie uit van het begrip
‘positieve gezondheid’. Veerkracht,
eigen regie en sociale betrokkenheid
spelen daarbij een centrale rol. Met
behulp van enkele inspirerende
sprekers gaat deze nieuwe organisatie graag met iedereen het gesprek
aan. Met name worden er ervaringen gedeeld van andere inwonersinitiatieven in Nederland. En hoe
concrete programma’s daar hebben
geleid tot verbetering van de
gezondheid en het welzijn van
inwoners.

Startbijeenkomst
Iedereen is op donderdagavond 21
april van harte welkom om de aftrap
van de Zorgcoöperatie Brummen
Gezond bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in de Pancratiuskerk aan de Kerkstraat 15 in
Brummen. Aanvang is 19.00 uur.
Het bestuur van de zorgcoöperatie
bestaat uit Hilda Tjeerdsma, Theo
Went en Ton Zijlstra. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u die
stellen via het mailadres
info@brummengezond.nl.

Koopwoning
De gratis cadeaubonnen voor
koopwoningen zijn helaas allemaal
al uitgegeven. Hiervoor is een

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

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

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

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

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

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

wachtlijst. Als de aanvrager van de
bon deze niet binnen een maand
verzilverd, dus er spullen van
besteld, dan verloopt de bon. Deze
verschuift dan door naar iemand die
op de wachtlijst staat. Als eigenaar
van een koopwoning kunt u zich
dus ook nog inschrijven. Er is echter
geen garantie op een bon wegens
de wachtlijst.
Vragen
Als u nog vragen over de cadeaubon
heeft, neemt u dan contact op met
het Regionaal Energieloket via
projecten@regionaalenergieloket.nl
of via 088 525 4110.

Uitreiking eerste cadeaubon aan huurder Veluwonen

Colofon

