
Terugblik op het paasweekend
De gemeentelijke toezichthouders en politie kijken terug op een rustig paas
weekend. Inwoners die zijn aangesproken op hun gedrag waren allemaal goed 
aanspreekbaar. Enkelen hebben daarbij een officiële waarschuwing gekregen. 
De meeste inwoners hielden zich dus goed aan de landelijke maatregelen en 
droegen zo bij aan de strijd tegen het Coronavirus. Dank voor jullie medewerking 
en houd dit ook de aankomende tijd vol! Alleen samen maken we het verschil.

Gezocht:  
nieuwe dorpsdichter 
De Brummense dorpsdichter wordt 
ongeveer 6 keer per jaar gevraagd 
om met een speciaal geschreven 
gedicht een evenement extra glans 
te geven. De termijn van Eva, de 
huidige dorpsdichter, loopt 
binnenkort af. Daarom wordt er 
een goede opvolger (m/v) gezocht. 
De dorpsdichter is er voor de hele 
gemeente Brummen en mag twee 
jaar lang op zijn of haar eigen 
manier verwoorden wat er speelt. 
Kandidaten die wonen in onze 
gemeente kunnen zich melden bij 
de werkgroep Taalmarkt. Stuur 
uiterlijk op 5 mei 2020 een bericht 
met motivatie, met daarbij een 
gedicht over de gemeente Brum
men, naar taalmarkt@brummencul
tuur.nl Kijk voor meer informatie op 
de website van de Culturele 
Stichting www.brummencultuur.nl.

Volgende week: raad vergadert digitaal
De eerstkomende vergadering van de gemeenteraad vindt digitaal plaats. Want 
ondanks alle maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, gaat het 
werk van de gemeenteraad gewoon door. Op donderdag 23 april om 19.00 uur start 
de gemeenteraad met een gecombineerde forumvergadering. Aansluitend worden er 
enkele besluiten genomen tijdens een besluitvormende vergadering. De agenda en 
bijhorende stukken van beide vergaderingen vindt u op onze website. 

Omdat het nog een experimentele 
werkwijze is, worden er ook televisieop
names van zowel het forum als de 
(besluitvormende) vergadering ge
maakt. Deze worden gemaakt door de 
publieke omroep RTV Veluwezoom en 
ook via de kanalen van deze omroep 
uitgezonden (kijk op www.rtvveluwe
zoom.nl voor meer informatie). Op deze 
manier probeert het gemeentebestuur 
ondanks de beperkingen die de 
maatregelen rondom het coronavirus 
met zich meebrengen, zo open en trans
parant mogelijk te zijn.

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. 

Omdat het ditmaal niet mogelijk is om 
deze forumvergadering als inwoner bij 
te wonen, kan iedereen vooraf schrifte
lijk 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. 

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 gemeente
accountant.

Meer tijd voor de Regionale Energie Strategie
De Cleantech Regio werkt sinds vorig 
jaar, net zoals 29 andere regio`s, in 
opdracht van het Rijk aan een Regiona-
le Energie Strategie (RES). Na een 
interactief proces met inbreng van 
verschillende organisaties en inwoners 
was eind maart de Concept RES klaar 
om te worden toegelicht. Door het 
coronavirus gingen geplande raadsver-
gaderingen en inloopavonden voor 
inwoners echter niet door. De Clean-
tech Regio heeft daarom bij de 
landelijke organisatie NPRES het 
verzoek gedaan om de planning voor 
de Concept RES en de RES 1.0 op te 
schuiven. Hiermee ontstaat er ruimte 
om de inloopavonden en raadsvergade-
ringen op een later tijdstip alsnog te 
organiseren. Vorige week heeft het 
NPRES gelukkig gehoor gegeven aan 
dit verzoek.  

De aangepaste planning is als volgt: 
  het aanleveren van de Concept RES 

wordt verruimd van 1 juni naar 1 
oktober 2020; 

  uiterlijk 1 februari 2021 volgt de 
landelijke toetsing en advisering op de 
ingediende Concept RES; 

  het opleveren van de RES 1.0 wordt 

verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 
2021. 

Vervolg en planning 
Het ophalen van de reacties op de 
Concept RES doen wij in fysieke 
bijeenkomsten op het moment dat dit 
weer veilig is. Dit proberen wij voor 1 
oktober 2020 te doen. Als blijkt dat de 
huidige coronamaatregelen niet op tijd 
versoepeld worden, dan kijken wij 
opnieuw naar de planning en mogelijk
heden. Wij blijven u op de hoogte 
houden over de planning en organisatie 
van bijeenkomsten. 

Informatie en vragen 
De Concept RES en de toelichting 
hierop kunt u vinden op www.clean
techregio.nl/res Op dit platform hebben 
we alle informatie over het proces en de 
inhoud van onze RES gebundeld. Iedere 
stap die de regio in het proces zet, 
vanaf het begin tot nu en straks het 
vervolg, wordt geplaatst op het 
platform. U vindt er het laatste nieuws, 
alle verslagen van de ateliers, de 
uitkomsten van de enquête, reacties uit 
de samenleving en andere relevante 
informatie. 

Start bestrijding eikenprocessierups
Om dit jaar grote overlast van de 
eikenprocessierups te voorkomen heeft 
de gemeente Brummen besloten de 
rups ook preventief te bestrijden. Een 
deel van de gemeentelijke eiken wordt 
daarbij bespoten met microscopisch 
kleine aaltjes. Deze aaltjes dringen de 
jonge eikenprocessierupsen binnen 
waardoor deze dood gaan. De eerste 
bespuiting vindt naar verwachting 
plaats in de nacht van 20 op 21 en die 
van 21 op 22 april plaats. Na ongeveer 
2 weken volgt een tweede bestrijding 
bij dezelfde bomen om meer kans te 
hebben op een goed resultaat.

De aaltjes die de rupsen bestrijden 
worden in de kroon van de eikenbomen 
gespoten. Omdat de aaltjes niet tegen 
zonlicht kunnen vindt de bestrijding 

’s nachts plaats. De bestrijding is niet 
effectief als het hard waait, als het 
regent of te koud weer is. De aaltjes 
komen dan niet bij de rups. Om de 
bestrijding een succes te laten zijn is het 
belangrijk goed bij de eiken te kunnen 
komen. De bestrijding vindt vanaf de 
weg plaats. Wilt u de ruimte bij en 
onder de eiken zo veel mogelijk vrij 
houden van geparkeerde auto’s? 

Niet overal bespuiting toegestaan

De aaltjes zijn niet erg kieskeurig bij hun 
aanpak van rupsen. Ook rupsen van 
andere vlinders worden door de aaltjes 
opgegeten. Omdat het niet toegestaan 
is beschermde vlindersoorten aan te 
tasten hebben we samen met de 
Vlinderstichting gekeken waar we wel 
en waar we niet mogen spuiten. De 

Vlinderstichting heeft de plaatsen 
aangegeven waar beschermde vlinders 
voorkomen. Dat zijn grote delen van 
Brummen, Eerbeek en het buitengebied. 
Op deze plaatsen mogen we dus niet 
preventief bestrijden en zijn we voor het 
beperken van de overlast aangewezen 
op het wegzuigen van nesten.

Natuurlijk bestrijding
U kunt zelf een bijdrage leveren aan de 
bestrijding door vogels als de kool en 
pimpelmees broedgelegenheid te geven 
met een nestkasje. Andere vijanden van de 
rups zijn gaas en sluipvliegen. Die worden 
geholpen met het aanwezig zijn van wilde 
bloemen (schermbloemigen). De 
gemeente zaait daarom delen van bermen 
en gazons in met een bloemenmengsel 
waar gaas en sluipvliegen op af komen.

Vieren van 75 jaar vrijheid
Deze week waren er vele vlaggen te 
zien in het straatbeeld van onze dorpen. 
Men gaf volop gehoor aan de oproep 
van burgemeester Van Hedel om te 
vlaggen op de dag dat onze dorpen 
exact 75 jaar geleden bevrijd zijn. Ook 
op 4 mei hoopt de burgemeester dat 
velen om 18.00 uur de vlag halfstok 
hangen. En een dag later in de top van 
de vlaggenmast. Want ondanks de 
coronacrisis is het wel belangrijk om 
75 jaar vrijheid te vieren. Ook al is dit 
zoveel mogelijk vanuit huis. 

Tocht langs historische plekken
Wilt u op een gepaste manier stilstaan bij 
75 jaar bevrijding in onze gemeente? 
Dan kunt u wellicht een wandeling of 
fietstocht maken langs belangrijke 
historische plekken in onze gemeente. 
De Stichting Visit BrummenEerbeek 
heeft namelijk een bijzonder boekwerkje 

gemaakt ter ere van 75 jaar vrijheid. 
Deze gids heeft de titel ‘Oorlog en 
Bevrijding in Brummen en Eerbeek’ en 
bestaat uit 30 lokale oorlogsverhalen uit 
de Tweede Wereldoorlog. Centraal staan 
2 fietsroutes van 23 en 18 kilometer en 
één wandelroute van 6,5 kilometer. Deze 
routes leiden langs locaties die van 
belang zijn geweest in de Tweede 
Wereldoorlog. De gids is te koop voor 
€ 3,95 bij de VVVlocaties in onze 
gemeente, Primera Bosman in Brummen 
en boekhandel Hendriks in Eerbeek. Het 
biedt de mogelijkheid om ondanks de 
RIVMmaatregelen, toch jezelf te 
verdiepen in de historie en te voet of fiets 
locaties langs deze route te bezoeken.
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Gemeente stimuleert natuurinclusieve landbouw

De gemeente Brummen stimuleert, 
samen met Apeldoorn, Lochem en 
Voorst, natuurinclusieve landbouw. 
Vanaf april kunnen 20 boeren in de 
Cleantech Regio zich inschrijven voor 
een traject om natuurinclusieve 
landbouw op een rendabele manier te 
integreren in hun bedrijfsvoering. Zo 
leren zij kringlooplandbouw, biodiversi-
teit en landschapsbeheer te verbinden.

De 4 Cleantech gemeenten Apeldoorn, 
Lochem, Voorst en Brummen hebben 
een POP3 subsidie gekregen om boeren 
in deze regio te ondersteunen om de 
ontwikkeling naar natuurinclusieve 
landbouw te maken. 

De (door)ontwikkeling van natuurinclu
sieve landbouw is belangrijk, omdat het 
de landbouwsector helpt om te voldoen 

aan de maatschappelijke vraag naar 
meer duurzame werkwijzen en te 
voldoen aan de voorwaarden van het 
nieuwe Europese Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid (GLB). 

Partners in dit project zijn de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Lochem en Voorst 
en LTO Noord afdeling Achterhoek 
Noord. Daarnaast is er samenwerking 
met Collectief Veluwe, ANV Veluwe 
IJssel Zoom en Natuurmonumenten.

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. Kijk 
op de website van ELFPO voor meer 
informatie.



Subsidievaststelling De Mollenhof
B&W hebben dinsdag de subsidie voor De Mollenhof over het jaar 2019 
definitief vastgesteld. De subsidie is verleend voor groepsbegeleiding voor vier 
dagdelen in de week voor maximaal 12 personen. De bijdrage was gericht op 
inwoners met een zwaardere zorgbehoefte. B&W concluderen dat De 
Mollenhof aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat de subsidie conform 
subsidieverlening nu definitief vastgesteld kan worden. 

Jaarverantwoording kinderopvang
B&W hebben de jaarverantwoording Kinderopvang 2019 vastgesteld. Het 
opstellen van zo’n jaarlijks verslag is een wettelijke verplichting. Het toezicht en de 
handhaving op de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De GGD voert in opdracht van de 
gemeente de controles uit. In 2019 adviseerde de GGD in 19 gevallen om 
handhavend op te treden en daarmee de veiligheid in deze vestigingen te borgen. 
Het verslag is door B&W verstuurd naar de Inspectie van het Onderwijs en is na 
vaststelling en goedkeuring te lezen op de website ISD (intern schooldossier).

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 bouwen 
van een villa inclusief bijgebouwen, 
Hogeweg 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een douglasspar, Juliana van 
Stolberglaan 20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanbou

wen van een erker, Nobelstraat 92, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal op de locatie 
Hallseweg 57, Hall

• Intrekking aanvraag omgevingsver
gunning, het bouwen van een 
garage/schuur op de locatie Ringlaan 
3, Eerbeek

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verande
ren en vergroten van de woning, 
Poelkampstraat 39, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het bouwen van een berging 
aan de Schaepmanstraat 25, Brum
men

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het realiseren van een oprit, 
Voorsterweg 39, Brummen

Bakkerij De Winkel weer terug in  
centrum van Brummen
Met de grote centrumbrand in oktober 
2019 viel in een klap de bedrijvigheid 
van onder andere Bakkerij De Winkel 
weg uit het hart van Brummen. 
Gelukkig opent Bakkerij De Winkel een 
half jaar na deze vervelende gebeurtenis 
haar deuren weer. De bakkerij is te 
vinden op een tijdelijke locatie aan de 
Ambachtstraat. Om stil te staan bij dit 
positieve nieuws was Burgemeester 
Alex van Hedel aanwezig bij de officiële 
opening en overhandigde de eigenaren 
namens de gemeente een bos bloemen.  

Ook wethouder Ine van Burgsteden 
wenst hen veel succes toe: “Als wethou
der economie ben ik blij dat Bakkerij De 
Winkel in de Ambachtstraat een nieuw 
thuis heeft gevonden. Zo kunnen zij een 

roerige periode afsluiten en behoudt het 
centrum van Brummen tegelijkertijd een 
mooie winkel. Juist in deze tijd hoop ik 
dat onze inwoners de weg naar de 
bakker weer snel weten te vinden.”

FactorWerk.nl: website voor ondernemers
Diverse partners in de regio, waaronder ook de gemeente Brummen, werken samen 
binnen het project FactorWerk. Wat dit project ondernemers in onze gemeente heeft 
te bieden, is te lezen op de vernieuwde website FactorWerk.nl. Daar is ook een 
toolbox te vinden gericht op ‘inclusief’ (maatschappelijk) ondernemen. 

In 2015 is de Participatiewet van kracht 
geworden. Het doel van deze wet is 
meer banen voor meer mensen. Ook 
voor mensen met een ziekte of arbeids
beperking. Om dit te realiseren hebben 
de overheid en het bedrijfsleven beloofd 
om heel veel banen te realiseren voor 
mensen met een ziekte of arbeidshandi
cap. Deze banenafspraak geldt voor 

bedrijven 
met 25 werk
nemers of 
meer. Voor 
deze 
samenwer

king hebben de partners in de Steden
driehoek en NoordVeluwe de afspraken 
vastgelegd in een ‘Sociaal Akkoord’.

FactorWerk staat voor ondernemers 
klaar voor alle vragen over werknemers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De dienstverlening is gericht op de 
beste match tussen het bedrijf en de 
medewerker. FactorWerk kijkt samen 
naar de mogelijkheden, zonder daarbij 
het ondernemersrendement uit het oog 
te verliezen. Vragen? Bezoek dan de 
website factorwerk.nl of neem contact 
op via contact@factorwerk.org.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Gemeente in actie tegen ‘ondermijning’ 
Georganiseerde criminaliteit kan het lokale gezag ondermijnen, de veiligheid en 
leefbaarheid verslechteren en schade opleveren voor inwoners en ondernemers. De 
‘onderwereld’ maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van de ‘boven-
wereld’. Denk daarbij aan gemeentelijke vergunningen, distributie door bedrijven en 
huisvesting misbruiken voor illegale praktijken zoals mensenhandel en hennepkwe-
kerijen en witwassen. De gemeente blijft de strijd aangaan tegen deze vormen van 
criminaliteit en heeft deze week een ‘Plan van Aanpak Ondermijning’ vastgesteld. 

De aanpak van ondermijning is een van 
de veiligheidsspeerpunten van onze 
gemeente. De gemeente wil daarbij 
een goede en doelgerichte partner zijn 
van bijvoorbeeld justitie, politie, 
belastingdienst, bedrijfsleven en 
anderen die in actie komen tegen 
ondermijning. Bij een goede samenwer
king is het belangrijk dat de gemeente 
het basisinstrumentarium op orde 
heeft. Met het plan van aanpak hebben 
burgemeester en wethouders hiervoor 
de basis gelegd. In het document is 
opgenomen wat de gemeente doet om 
ondermijning aan te pakken, terug te 
dringen en waar mogelijk ook te 

voorkomen. Om criminelen geen 
inzicht te geven in de details, bevat het 
plan van aanpak bewust een niet 
openbare bijlage.
 
Let juist nu op…

Juist in onzekere tijden slaan criminelen 
uit de onderwereld toe in de bovenwe

reld. In Italië breidt de macht van de 
maffia uit nu veel mensen en bedrijven 
in financiële nood verkeren. Ook in 
Nederland zijn er criminele groeperingen 
die gebruik maken van (kleine) onderne
mingen en individuen die geldproblemen 
hebben. Ze ‘lenen’ geld uit en zetten 
leners vervolgens onder druk om 
bijvoorbeeld criminele activiteiten uit te 
voeren. Dit gebeurde al voor de 
coronacrisis maar neemt mogelijk toe nu 
meer ondernemingen en personen in de 
financiële problemen gaan komen. Op 
deze manier kunnen criminele groeperin
gen mensen en ondernemingen in hun 
macht krijgen en (afhankelijk) houden.

Meer weten? 
Heeft u vragen over dit onderwerp of 
wilt u een verdachte situatie melden? 
Neem dan contact op met de gemeen
te. Dit kan via het algemene telefoon
nummer 0575568 233 of stuur een 
email naar r.swarts@brummen.nl.

Nieuwe nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 
Eerder deze maand is er een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het program-
ma Eerbeek-Loenen 2030. Iedereen die belangstelling heeft voor dit samenwerkings-
project, kan zich gratis aanmelden via de website www.eerbeekloenen2030.nl. In de 
nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de gevolgen van de 
corona-maatregelen voor de diverse projecten, het uitstellen van een deel van het 
verkeersonderzoek en de veranderende verkeersintensiteiten door deze maatregelen. 

De industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), 
de gemeenten Apeldoorn en Brummen 
en de provincie Gelderland hebben onder 
de vlag van EerbeekLoenen 2030 de 
handen ineengeslagen. De partijen 
hebben de wens om de leefbaarheid in de 
dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten 
en de (papier)industrie in de regio te 
ontwikkelen. Dit voorjaar zouden drie 

projecten starten met de zogenoemde 
fase van planuitwerking. Het gaat om de 
projecten Wegennet, Logistiek Centrum 
Eerbeek (LCE) en Mayr Melnhof. In deze 
fase van planuitwerking wordt het steeds 
concreter wat er gaat komen, hoe het 
wordt ingepast in de omgeving en welke 
voorwaarden er worden gesteld. Bij deze 
stap in het proces wordt de omgeving 
gevraagd om mee te denken. 

Andere werkvormen 
De geplande gesprekken voor de 
maanden maart en april,  met als doel om 

zoveel mogelijk ideeën en opvatting op te 
halen, kunnen helaas niet doorgaan. Tot 1 
juni organiseert het programma Eer
beekLoenen 2030 vanwege de corona
crisis in elk geval geen nieuwe bijeenkom
sten. Het contact met en het betrekken 
van de omgeving bij de plannen is en blijft 
een belangrijk onderdeel in het proces. Er 
worden daarom alternatieve mogelijkhe
den onderzocht om toch nog dit voorjaar 
het gesprek met inwoners en anderen op 
te starten. Gedacht wordt aan een vorm 
van digitale participatie. Over de 
projecten waarvoor de input vanuit de 
omgeving een belangrijke bijdrage levert, 
worden in de tussentijd vanzelfsprekend 
geen besluiten genomen. Het is op dit 
moment nog niet duidelijk of en welke 
gevolgen er zijn voor de planning. Zodra 
daarover meer bekend is, wordt dit via 
website en nieuwsbrief kenbaar gemaakt. 

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


