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Woensdagavond 17 april reikte 
wethouder Jolanda Pierik de Brum-
mense Bikkel uit.  Dit jaar krijgen 2 
jongeren deze bijzondere onderschei-
ding: de Leuvenheimers Kim Bieze-
man en Pieter Bolt. Zij ontvingen het 
jeugdlintje tijdens de algemene 
ledenvergadering van Leuvenheims 
Belang in Buurthuis Leuvenheim. 

Met de Brummense Bikkel zet de 
gemeente Brummen kinderen en 
jongeren die een bijzondere prestatie 
hebben verricht in het zonnetje. 
Iedereen kan aanmeldingen voor de 
Brummense Bikkel opsturen.  Een 
vakkundige jury onder leiding van 
wethouder Jolanda Pierik heeft de tot 
en met 31 maart ontvangen voor-
drachten beoordeeld. De jury vond dat 
de nominaties van Kim en Pieter 
allebei voor een Bikkel in aanmerking 
komen.   

Stichting Alzheimer 
Kim Biezeman heeft vorig jaar als 
13-jarige 4 x 30 kilometer gelopen 
tijdens de Nijmeegse 4-daagse. En dat 
in de hitte! Kim heeft daar een goed 
doel aan verbonden. Ze heeft geld 
ingezameld voor Stichting Alzheimer. 
Haar oma en opa leden allebei aan de 
ziekte van Alzheimer. Haar oma is een 
week voor de vierdaagse overleden. 
Daar was Kim erg verdrietig over. 
Sterker werd haar wens om voor oma 

te gaan lopen. Ze heeft de 4-daagse 
samen met haar vader gelopen. 
Familie, vrienden en bekenden hebben 
haar financieel gesteund. Uiteindelijk 
heeft Kim ruim € 500,- opgehaald. Een 
mooie prestatie! Kim is opnieuw aan 
het trainen voor de komende Nijmeeg-
se 4-daagse. We wensen haar op-
nieuw veel succes toe! 

Maatje
De tweede genomineerde is Pieter Bolt 
(17 jaar). Hij is sinds ruim een jaar het 
maatje van Max Kroon: een jongen 
van 13 jaar met een lichamelijke 
beperking. Zijn ouders zochten een 
maatje voor Max. Hij heeft veel 

volwassenen om zich heen. Max 
geniet juist zo van leeftijdgenoten om 
lekker flauw grapjes te maken en leuke 
dingen te doen. Een jaar geleden is 
Pieter het maatje van Max geworden. 
Samen doen ze leuke dingen en 
hebben ze veel plezier. Ze gaan er met 
de tandem op uit om ergens even wat 
te drinken, een ijsje te eten of naar het 
zwembad te gaan. Of gewoon bij 
Pieter thuis in de tuin spelletjes doen 
of muziek maken. Max geniet er 
enorm van en ziet Pieter als zijn grote 
vriend. Hij heeft een foto van hun 
samen in een lijstje zitten en die gaat 
overal mee naar toe. Dus zelfs als 
Pieter er niet is, is hij er toch bij. 

Belangrijke inzet
De jury van de Brummense Bikkel is 
onder de indruk van deze vrijwillige en 
belangrijke inzet van Kim en Pieter. Zij 
ontvingen de Brummense Bikkel en 
een mooie bos bloemen van wethou-
der Jolanda Pierik. Zij licht toe: “De 
gemeenteraad heeft in 2011 het 
initiatief genomen om via de uitreiking 
van de Brummense Bikkel de jongeren 
in onze gemeente in het zonnetje te 
zetten.  Een onderscheiding laat zien 
dat de gemeente Brummen vrijwilli-
gerswerk belangrijk vindt en investeert 
in de jeugd. Door de uitreiking van 
deze lintjes moedigen we kinderen en 
jongeren aan om zich actief in te 
zetten voor de samenleving en hun 
medemens. Ze worden zich zo bewust 
dat ze echt iets voor anderen kunnen 
betekenen, in welke vorm dan ook.”

Brummense Bikkel 2019 voor Kim Biezeman en Pieter Bolt 

Komende periode: bomenkap

Gemeentehuis gesloten rond Pasen
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede paasdag) zijn 
het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek gesloten. 
Op deze dagen is het gemeentehuis alleen voor calamiteiten telefonisch 
bereikbaar via ons nummer 0575-568 233. Natuurlijk kunt u wel terecht op onze 
website voor informatie over de gemeentelijke producten en diensten of om een 
afspraak te maken. Ook Team Voor Elkaar en WerkFit Brummen zijn op 19 en 22 
april niet bereikbaar.

Dinsdag 23 april zijn we vanaf 8.30 uur weer open. Ook kunt u dan weer 
contact opnemen met Team Voor Elkaar en WerkFit Brummen.

Aanmelden
Stichting Welzijn Brummen (SWB) coördineert de aanvragen voor de Brummense 
Bikkel. Via hun website www.welzijnbrummen.nl kunnen mensen het hele jaar 
door het nominatieformulier downloaden en invullen en zo hun favoriete 
kandidaat aanmelden. Je kunt je aanmelding ook insturen per e-mail: 
bikkel@welzijnbrummen.nl. Of stuur een brief naar Nominatie Brummense 
Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC  BRUMMEN. De jury beoordeelt eind maart 
alle inzendingen onder leiding van wethouder Jolanda Pierik, beoordeeld. 

Er zijn twee categorieën: van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar. 
Meld in de voordracht duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adres en 
telefoonnummer. Geef ook duidelijk aan waarom deze persoon de Brummense 
Bikkel zou moeten winnen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hennita 
van der Zee van SWB. Zij is bereikbaar via e-mailadres  
h.vd.zee@welzijnbrummen.nl of bel naar 0575 - 561 988.

De komende periode worden er bomen 
gekapt in de gemeente Brummen. Dat 
doen we omdat de bomen te gevaarlijk 
zijn geworden. Daarmee voorkomen 
we mogelijke schade. De gemeente 
heeft hiervoor een kapvergunning. Op 
onze website staat een overzicht om 
welke bomen het gaat.

Eén keer per 3 jaar bekijken we alle 
bomen in onze gemeente. Sommige 
bomen inspecteren we zelfs elk jaar. 
Door aantastingen of holtes kunnen 
bomen breken. Ook zijn er bomen die 
aftakelen of al dood zijn. De meeste 
bomen staan in bossen. Toch zijn er 

ook nog 16.000 bomen die langs 
wegen en bebouwing staan. Voor 
bomen die uit inspecties gevaarlijk 
blijken, heeft de gemeente een 
kapvergunning gekregen. Samen met 
een aannemer gaan we de bomen de 
komende weken kappen. Hiermee 
voorkomen we mogelijke schade. 
 
Mogen we bomen in het  
broedseizoen kappen?
Het hele jaar door mogen bomen 
gekapt worden. Natuurlijk wel met een 
vergunning als dat nodig is. Maar 
broedende vogels mogen we niet 
verstoren Het begrip ‘broedseizoen’ is 

een periode waarin het risico op 
broedende vogels het grootst is. De 
mensen die voor ons bomen gaan 
kappen mogen alleen werken met een 
certificaat. Daarbij kijken zij speciaal 
naar de flora en fauna. Dit betekent 
dat zij een boom onderzoeken op 
holtes en nesten. Als er broedende 
vogels zijn, dan wordt de boom nog 
niet gekapt. 

Vragen?
Stel uw vraag aan de boombeheerder 
Rick Backx. Hij is bereikbaar op het 
nummer 06-40127889 of stuur een 
mail naar: r.backx@brummen.nl.

Pieter Bolt en Kim Biezeman ontvingen allebei een Brummense Bikkel van wethouder 
Jolanda Pierik.

Korte voedselketens  

Het Landschapsnetwerk Brummen 
werkt samen met agrariërs, zorginstel-
lingen, bedrijven, inwoners en gemeen-
te aan lokale voedselnetwerken. Dat 
betekent kortere voedselketens, waarbij 
boeren hun producten direct leveren 
aan inwoners en bedrijven in de regio. 
Zo krijgt de boer een betere economi-
sche en maatschappelijke positie. En de 
consument gezonder voedsel én een 
aantrekkelijker en gezonder landschap. 

Gezond landschap, gezond voedsel
Voedsel, gezondheid en landschap 
horen bij elkaar. Vers voedsel, met veel 
vitaminen, mineralen en gezondere 
vetten bijvoorbeeld, kan ziekten beter 
voorkomen of zelfs genezen. Hiervoor 
is een ecologisch gezond landschap 
nodig, met een gezonde bodem, 
kruidenrijke weiden en dooraderd met 
landschapselementen. Dit betekent dat 
het land minder opbrengt dan wanneer 
je het helemaal gebruikt voor landbouw 

of veeteelt. En dat boeren dus minder 
inkomen hebben. Als consument kunt u 
daar wat aan doen, door een hogere 
prijs te betalen voor gezonder en 
duurzamer geproduceerd voedsel. Voor 
die hogere prijs krijgt u supervers en 
gezond voedsel. Maar dat niet alleen. U 
draagt ook bij aan een mooier, natuur-
lijk landschap. Dat levert een directe 
gezondheidswinst op. Ons immuunsys-
teem wordt er beter van en we 
herstellen sneller van intensieve 
geestelijke inspanning. Tegelijkertijd 
ontstaan bij lokale voedselnetwerken 
kansen voor herstel van biodiversiteit. 
En als inwoners bij de lokale boer 
inkopen, ontstaan vanzelf ook sociale 
banden. Mensen krijgen meer kennis 
van het boerenbedrijf en voelen zich 
meer verbonden met hun landschap. 

Lokale voedselnetwerken
Het Landschapsnetwerk heeft het 
stimuleren van lokale voedselnetwerken 
op de gemeentelijke agenda gezet. 
Dankzij een succesvolle subsidieaan-
vraag bij de provincie heeft de gemeen-
te medio 2018 een voedselcoördinator 
aangesteld. Zo is een mooie samenwer-
king ontstaan tussen de gemeente 
Brummen, Happyland en de Land-
schapsnetwerk Brummen. Inmiddels zijn 
de eerste relaties tot stand gekomen 
tussen lokale voedselproducenten en 
zorginstellingen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.landschapsnetwerkbrummen.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. 

Sander Bosman (Gemeente Brummen), 
Paul Opdam (Stichting Landschapsnetwerk 
Brummen) en Marijn Struik (Happyland, 
voedselcoördinator) werken samen aan 
lokale voedselnetwerken

Levendige bijeenkomst Regionale Energiestrategie

Afgelopen dinsdag konden raadsleden 
uit de regio van gedachten wisselen 
over de Regionale Energiestrategie 
(RES). De aanwezigen kregen informa-
tie over onder andere de regionale 
planvorming en het energienetwerk. 
Ook konden ze samen doorpraten over 
de concept startnotitie. De RES is een 

uitwerking van het nationale Klimaat-
akkoord en gaat over de manier 
waarop we de energietransitie in onze 
regio vormgeven. Denk aan het 
inpassen van duurzame energie uit 
wind, zon, water en grond. Met als 
doel: een CO2-reductie van minimaal 
55% in 2030.



Ook Ondernemersvereniging Eerbeek 
(OVE) denkt mee over de toekomst van 
het dorpscentrum van Eerbeek. Namens 
deze vereniging overhandigde voorzit-
ter Alice Weltevreden maandagmiddag 
haar visiedocument aan burgemeester 
Alex van Hedel. Na de opbrengst van 
drie bijeenkomsten die de gemeente 
eind 2018 organiseerde en de bijeen-
komst van de beide dorps- en wijkraden 
in Eerbeek, komt hiermee een nieuwe 
aanvullende bouwsteen op tafel te 
liggen om keuzes te maken voor de 
toekomstige invulling van Eerbeek. 

Dit jaar staat in het teken van het maken 
van concrete plannen voor een mooier 
en vitaler centrum van Eerbeek en het 
vergroten van de belevingswaarde van 
de Eerbeekse beek. Dit met de bedoe-
ling om in 2020 de schop in de grond te 
zetten. Maar voordat het zo ver is 
moeten er concrete en op elkaar 
afgestemde plannen zijn voor het 
Eerbeekse dorpscentrum en de Eerbeek-
se beek. Na de vaststelling van het 
bestemmingsplan vorig jaar kunnen 
deze plannen nu gemaakt worden. Om 
daadwerkelijk vervolgstappen te zetten 
en met iedereen in Eerbeek een aantal 
concrete mogelijke scenario’s te 
bespreken, stond afgelopen periode in 
het teken van het ophalen van wensen 
en mogelijke oplossingsrichtingen. Maar 
ook was het doel om in beeld te krijgen 
wie op welke manier bij het maken van 
plannen betrokken wil worden. Een 
participatie- en communicatieplan 

waarin dit is verwoord wordt binnenkort 
afgerond. Later dit voorjaar wordt de 
inbreng van de samenleving gevraagd 
over een aantal concrete scenario’s voor 
Eerbeek. Hierbij gaat het zowel om het 
dorpscentrum als om de Eerbeekse beek. 

Op de gemeentelijke website  
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek is 
het verslag te vinden van de drie 
bijeenkomsten over Eerbeek die de 
gemeente eind vorig jaar organiseerde. 

Maar ook het verslag van de bijeen-
komst die de dorpsraad Eerbeek-Hall en 
Wijkraad Eerbeek-Zuid op 7 maart 
hebben georganiseerd, kunt u daar 
lezen. Daar is nu ook het visiedocument 
over het centrum van de ondernemers-
vereniging aan toegevoegd. Al deze 
documenten worden meegenomen in 
het vervolgtraject. Mooie bouwstenen 
die gebruikt gaan worden om dit jaar 
plannen voor Eerbeek concreet te 
maken 
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Raad besloot
Gisteravond vond weer een besluitvormende raadsvergadering plaats. Er zijn 
weer enkele besluiten genomen. Op onze website leest u een verslag van de 
vergadering.

Jaarrekening Omgevingsdienst
Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2018 en de ontwerp-
begroting voor 2020 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. De omgevings-
dienst verricht voor de gemeente verschillende (milieu)taken. Hiervoor 
betalen we elk jaar een bijdrage. Dankzij een positief resultaat van de 
jaarrekening krijgen we over 2018 nog een bedrag terug van € 13.304.

Update WaardeVOL Brummen
De zesde nieuwsbrief van WaardeVOL Brummen is uit. In deze nieuwsbrief 
leest u een terugblik op de bewonersbijeenkomsten van 11 en 12 maart. Ook 
de vervolgstappen komen aan de orde. Verder een interview met Herman 
Blom, die jarenlang een melkveehouderij runde in Brummen en maïs ver-
bouwde in Hall en Laag-Soeren. Hij is inmiddels al ruim 20 jaar met pensioen, 
maar volgt WaardeVOL Brummen op de voet. U vindt de nieuwsbrief op de 
website van het waterschap: www.vallei-veluwe.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Kort nieuws

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

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 31 coniferen en dennen 
op de locatie Charlotte van Bour-
bonlaan 6 in Eerbeek (17-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning, Hamme-
lerweg in Brummen (Vinkenweide, 
Brummen G 4464) (17-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een zuileik, Heems-
kerkstraat 12 in Brummen (17-04-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van de woonkamer tot 
extra appartement, Sporkehout 1 
t/m 37 in Eerbeek (17-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie De Voort-
weg 8 in Brummen (17-04-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieu-
beheer, voor het herbouwen van 
stal F, Voorstondensestraat 22A te 
Hall (17-04-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieu-
beheer, voor het oprichten van een 
inrichting, Zwanenbloem 13 te 

Brummen (17-04-2019)
• Rectificatie - ingediende aanvraag 

reguliere omgevingsvergunning, 
voor het kappen van 41 diverse 
soorten bomen (conifeer, grove 
den, spar, eik, douglas, esdoorn, 
berk), Charlotte van Bourbonlaan 
26 in Eerbeek (17-04-2019)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Ringsteken Hall, Dominees-
kamp in Hall. (17-04-2019)

Verordeningen 
• Beheerverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen gemeente Brum-
men (11-04-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Eerbeekse ondernemers presenteren rapport 

Vernieuwde samenwerking gemeente en De Mollenhof
Ook in 2019 biedt De Mollenhof in 
Oeken dagopvang voor inwoners die 
ondersteuning nodig hebben. Door de 
gezellige, gemoedelijke sfeer en de 
professionele ondersteuning is De 
Mollenhof een prima plaats waar 
inwoners die extra zorg en ondersteuning 
nodig hebben, zich thuis kunnen voelen. 

De gemeente zorgt dat er 4 dagdelen 
per week 12 plekken beschikbaar zijn. 
Daarvoor krijgt De Mollenhof een 
subsidie. Inwoners met een ondersteu-
ningsbehoefte hoeven nu geen 
uitgebreide aanvraag voor een maat-
werkvoorziening meer te doen. De 
Mollenhof doet namelijk een lichte 
entreetoets om te bepalen of iemand 
echt deze ondersteuning nodig heeft. 

De afspraken zijn vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst, die 
wethouder Jolanda Pierik en secretaris 
Wim Huiskes van De Mollenhof 
afgelopen maandag ondertekenden. 
“We zijn blij dat we met deze werkwijze 
een stukje bureaucratie kunnen 
verminderen. Dat is prettig voor 
iedereen. Op deze wijze kunnen we 
dezelfde zorg efficiënter inrichten,” licht 
wethouder Pierik toe. 

Laagdrempelig en in huiselijke sfeer
De Mollenhof biedt de dagopvang in 
een huiselijke sfeer op een prettige plek 
midden in de natuur. Voor deze 
groepsbegeleiding zijn professionele 
zorgverleners aanwezig. Omdat De 
Mollenhof zelf een lichte entreetoets 
uitvoert, kunnen inwoners hier zonder 
tussenkomst van het Team voor Elkaar 
terecht. Met De Mollenhof zijn 
afspraken gemaakt, die het ook 
mogelijk maken om te kijken of deze 
werkwijze voldoet. 

Rechtstreeks contact

Geïnteresseerden kunnen dus recht-
streeks contact opnemen met De 
Mollenhof. Kijk voor meer informatie op 
www.mollenhof.org of bel Karin van 
Bergen, telefoonnummer 06-265 86 880.

OVE-voorzitter Alice Weltevreden overhandigt het rapport aan burgemeester Van Hedel

Ondertekening van de overeenkomst, met 
van links naar rechts: wethouder Jolanda 
Pierik, Wim Huiskes en Karin van Bergen.

Inlopen bij Servicepunt
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren zitten medewerkers van het 
programmateam Ruimte voor Eerbeek wekelijks klaar om vragen te beantwoor-
den en informatie te geven. Iedere week op dinsdagmiddag én donderdagmid-
dag is er een laagdrempelige inloopmogelijkheid in het Servicepunt aan Stuijven-
burchstraat 66 in Eerbeek. Dit beide middagen van 13 tot 17 uur. Overigens is 
veel informatie te vinden op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek 
en kunnen vragen ook gesteld worden via het mailadres 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl.

Vraag leerlingenvervoer aan voor 1 mei
Heeft u leerlingenvervoer nodig voor 
het nieuwe schooljaar 2019-2020? 
Zorg dan dat u het online formulier op 
onze website vóór 1 mei heeft inge-
vuld. Dan kan uw aanvraag op tijd 
worden beoordeeld. 

Heeft u onverwacht toch nog een 
aanpassing op uw aanvraag na 1 mei? 
Geef dit dan ook online door voor 15 
juni 2019. Plus OV kan aanpassingen 
die u na 15 juni doorgeeft, pas 
verwerken nadat het nieuwe school-

jaar is begonnen. Het duurt dan onge-
veer 3 weken voordat uw kind 
volgens een aangepast reisschema 
kan worden vervoerd. Tot die tijd 
geldt het in het begin aangevraagde 
vervoer.

Meer informatie 
Kijk op onze website www.brummen.nl. 
Daar leest u onder andere ook welke 
formulieren u in moeten leveren bij de 
online-aanvraag. Wij raden u aan deze 
formulieren ruim op tijd bij eventueel 

een arts of de school aan te vragen. Op 
onze site vindt u ook een link naar het 
online aanvraagsysteem.


