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Start bestrijding eikenprocessierups

De aanpak van vorig jaar zetten we
door. Die lijkt namelijk succesvol te
zijn geweest. In elk geval was het
aantal klachten en meldingen in
2020 veel lager dan in 2019.
Afgelopen weken zijn de eerste
waarnemingen geweest van
eikenprocessierupsen die uit hun ei
kwamen. De jonge rupsen zitten
boven in de kroon van de boom en
eten zich vol met jonge bladeren.
De jonge rupsen vervellen vijf keer
voor ze volgroeid zijn en ze zich
verpoppen tot een vlinder. In de
eerste 2 stadia hebben ze echter
nog niet hun overlast gevende
brandharen. De bespuiting met de
aaltjes vindt daarom plaats als de
rupsen nog maar net uit hun ei zijn
en nog geen brandharen hebben.
Uitvoer in de nachtelijke uren
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 of als het regent. 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?
Inwoners die aan de spuitroute
wonen, ontvangen deze week een
brief. We kunnen de exacte
informatie over het spuitmoment
niet in de brief of krant vermelden
omdat een ‘go’ heel kort van te
voren komt als de weersomstandigheden goed zijn. We roepen
iedereen daarom op onze website

Iedereen doet mee in Brummen
Met een laag inkomen is het soms lastig rondkomen. De gemeente Brummen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom
hebben we verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

en andere communicatiekanalen in
de gaten houden.
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. Het is
niet toegestaan beschermde vlindersoorten aan te tasten. Daarom
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. We zijn voor het
beperken van de overlast aangewezen op het wegzuigen van nesten.
De eiken in de volgende straten
worden bespoten:
• Brummen: Engelenburgerlaan,
Burgemeester de Wijslaan,
Narcisstraat, Leeuwerikstraat, De
Wimme, L.R. Beijnenlaan,
Sportpark De Hazenberg,
Kruisenkstraat, Zutphensestraat.
• Eerbeek: Kraaiheide, Bijenkorf,
Ringlaan (Loenenseweg-Brahmstr), Kiboe, Tormentilpad, dr
Gunningstraat, Mr. Jan Pannekoeklaantje (muziektent),
Sweelinckstraat, Vivaldistraat,
Loenenseweg, Veldkantweg
(sportpark), Kloosterstraat,
Ruygenboschweg, Enkweg,
Stuijvenburchstraat, Offenbachstraat, Bachstraat, Beethovenstraat, Brahmstraat en de
Coldenhovenseweg.
Na de eerste bestrijding volgt na
ongeveer 10 dagen een tweede
ronde.

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

Om dit jaar grote overlast van de eikenprocessierups te voorkomen heeft
de gemeente Brummen besloten de rups ook preventief aan te pakken.
Een deel van de gemeentelijke eiken wordt bespoten met microscopisch
kleine aaltjes. Deze aaltjes dringen de jonge eikenprocessierupsen binnen
waardoor deze dood gaan. De eerste spuitronde gebeurt zeer binnenkort,
als het ’s nachts niet te koud is en niet regent of waait. Na ongeveer 2
weken volgt een tweede bestrijding bij dezelfde bomen om meer kans te
hebben op een goed resultaat.

Wegzuigen nesten overige straten
In de maanden mei en juni kan er
weer overlast ontstaan van de
brandharen van de eikenprocessierups. Als het goed is zijn er dan
geen of nauwelijks rupsen op de
bomen die bespoten zijn met
aaltjes. Komen er toch nesten dan
kunnen deze worden weggezogen.
Niet overal worden de nesten
weggezogen. Alleen nesten op
gemeentelijke eiken binnen de
bebouwde kom, bij bewegwijzerde
fiets- en wandelroutes en op
gemeentelijke eiken die binnen 50
meter van een woning in het
buitengebied staan worden
weggehaald.
Natuurlijke bestrijding
We kunnen de natuur helpen eerder
in balans te komen door de
natuurlijke vijanden van de rups wat
te helpen. U kunt dat zelf doen
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 door
wilde bloemen (schermbloemigen).
De gemeente zaait daarom delen
van bermen en gazons in met een
bloemenmengsel waar gaas- en
sluipvliegen op af komen.
Meldingen en vragen
Heeft u vragen of wilt u een
melding doen? Maak zoveel
mogelijk gebruik van Fixi via
onze website of de app. Vermeld
daarbij uw mailadres. In Fixi is
nu een apart onderdeel eikenprocessierups.

Denk bij een laag inkomen aan een
inkomen tussen de 110 en 130%
van het wettelijk minimumloon. We
kijken ook naar uw spaargeld.
Sommige regelingen zijn er ook
voor mensen met een laag besteedbaar inkomen door schulden.
Regelingen voor volwassenen
We vinden het belangrijk dat u mee
kunt doen met bijvoorbeeld sport,
muziek en cultuur. U kunt hiervoor
één keer per jaar maximaal € 180,participatiebudget aanvragen. Of u
kunt kiezen voor een zwempas.
Verder betaalt de gemeente de
bibliotheekpas voor mensen met
een laag inkomen.
Regelingen voor kinderen
Ook voor kinderen is het fijn als
ze mee kunnen doen met sport of
een hobby. Daarom is er voor hen
bijvoorbeeld een zwemlespas
voor zwemdiploma A en/of B of
een bijdrage voor het lidmaatschap van één vereniging. We
hebben hierover afspraken
gemaakt met clubs en verenigingen in de buurt. Verder is er voor
gezinnen met een laag inkomen
eens per jaar een fashioncheque
voor de kinderen.

Voorzieningenwijzer
Betaalt u niet te veel voor gas en
energie? En ontvangt u alle inkomsten
waar u recht op heeft? De Voorzieningenwijzer helpt u deze vragen te
beantwoorden. Als u zich aanmeldt,
krijgt u een afspraak met een
onafhankelijk adviseur. De gemeente
betaalt de kosten voor het advies.
Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Verder zijn er regelingen om u
tegemoet te komen in de kosten
van de gemeentelijke belastingen
voor afvalinzameling en de rioolkosten. Kijk voor meer informatie of om
de regelingen aan te vragen op
www.brummen.nl/geldzorgen.

Digitale nieuwsbrief
Wij versturen wekelijks een digitale nieuwsbrief. Inmiddels ontvangen zo’n 860 mensen de nieuwsbrief in hun mailbox. U krijgt deze
automatisch toegestuurd nadat u zich hiervoor op onze website
heeft aangemeld. Ga hiervoor naar de homepage naar ‘Nieuwsbrief
inschrijving’ en vul uw gegevens in. U leest dan wekelijks het
laatste gemeentelijke nieuws, agendaberichten en de digitale versie
van GemeenteThuis.

Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok
Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel
minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal
nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap
openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het
maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de
eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.
Belangrijk blijft dat we ons allemaal
aan de basisregels houden: handen
wassen, afstand houden en
thuisblijven en testen bij klachten.
En dat we ons laten vaccineren,
zodra dit kan.
Minder maatregelen vanaf 28 april
Steeds meer mensen hebben een
prik gehad. Minder mensen worden
ziek. Daarom is er meer mogelijk
vanaf 28 april.

Einde avondklok
Vanaf 28 april om 04:30 is er geen
avondklok meer.
Meer bezoekers thuis
Thuis mag u 2 personen per dag
ontvangen. Ga maximaal 1 keer per
dag op bezoek bij iemand anders.
Terrassen gaan weer open buiten
Terrassen mogen open van 12:00
tot 18:00 uur. U mag op het terras

samen met 1 persoon aan een tafel
zitten. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee. Komt u uit hetzelfde huishouden? Dan mogen er
meer mensen aan tafel. Betalen
mag binnen. U mag binnen het
toilet gebruiken of uw jas en tas
ophangen. Binnen draagt u een
mondkapje.
Winkels en markten gaan
weer open
U mag weer naar de winkel
zonder winkelafspraak. Ga
winkelen wanneer het rustig is.
Bijvoorbeeld vroeg in de ochtend. Ga zoveel mogelijk alleen
winkelen. Als u niet alleen kunt
winkelen, dan mag u iemand

meenemen om u te helpen.
Supermarkten hebben weer hun
gewone openingstijden. Andere
winkels mogen open van
06:00 tot 20:00 uur.
In de winkels draagt u een
mondkapje. Op de markt kunt u
weer alles kopen.
Hoger onderwijs 1 dag per week
Studenten aan universiteiten en
hoge scholen mogen 1 dag naar
school. Dit geldt vanaf 26 april.
Op school houden ze 1,5 meter
afstand.
Theorie-examen mogelijk
U mag weer theorie-examen voor
een rijbewijs doen.

Uitvaart
Bij een uitvaart mogen er maximaal
100 mensen zijn.
Misschien minder maatregelen
vanaf 11 mei
Steeds meer mensen hebben een
prik gekregen. 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 11 mei meer kan
met minder maatregelen. Bijvoorbeeld binnen sporten of naar de
dierentuin. Op 3 mei kijkt de
regering opnieuw naar de maatregelen. Dan bekijkt zij welke maatregelen er nodig zijn na 11 mei.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een uitrit op de
locatie kadastraal BRUMMEN,
sectie H, nummer 2983
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen met
landopstelling, Dorpsstraat 55,
Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
gedeeltelijk vervangen/vernieuwen van de woning, Hallseweg
67 en 67A, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen in
een veldopstelling, Oudeweg 51,
Leuvenheim
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanbrengen van gevelisolatie,

Piepenbeltweg 23, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel en
realiseren van een nokverhoging,
Vondellaan 43, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verwijderen van asbesthoudend
dakbeschot en plaatsen van
zonnepanelen, Burgemeester de
Wijslaan 14, Brummen
Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking omgevingsvergunning,
het bouwen van een bijgebouw
op de locatie Charlotte van
Bourbonlaan 4, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het aanbouwen van
de woning en gevelwijziging,
Loenenseweg 10, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van

zonnepanelen op de locatie
Knoevenoordstraat 77, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakkapel op de locatie Loenenseweg 37, Eerbeek
• Verleende Drank en Horecavergunning, horeca lokaliteit Lisse de
delicatessenbank, Stuijvenburchstraat 50, Eerbeek.
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van
de woning op de locatie Volmolenweg 13, Eerbeek
Overige overheidsinformatie
• Ontwerp Regionale Energie
Strategie 1.0 Cleantech Regio ter
inzage
Verordeningen
• Centrumregeling Meten en
Monitoren Afvalwaterketen en
Grondwater Vallei en Veluwe

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.

WerkFit Brummen vindt nieuwe orderverzamelaar
voor buurman Vitakraft
Veel bedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. Maar Vitakraft
ziet juist de omzet stijgen. Het Eerbeekse bedrijf richt zich op de verkoop,
marketing en distributie van voeding, snacks en accessoires voor huisdieren. Tijdens de lockdown hebben meer mensen een huisdier aangeschaft.
Daarnaast heeft Vitakraft met doorlopende sales- en marketingactiviteiten
flink aan de weg getimmerd als toonaangevend A-merk. Daardoor was er
ook meer vraag naar personeel. WerkFit Brummen, buurman van het
bedrijf, kon hierbij een handje helpen.
Proefplaatsing
Marien Velderman is logistiek
manager van Vitakraft. Hij had
behoefte aan een extra orderverzamelaar en kwam hierover in gesprek
met Bas Willemse, accountmanager
werkgeversdienstverlening bij
WerkFit. Bas vertelt: “Intern bij
WerkFit Brummen liep Mathijs, die
al werkervaring had als orderverzamelaar. Via een proefplaatsing kon
Mathijs direct vanuit zijn traject bij
Werkfit Brummen beginnen bij
Vitakraft. Met ondersteuning van
onze jobcoach Inge is hij gestart
met halve dagen. Inmiddels werkt
hij fulltime bij onze buren.”
Jaarcontract
Vitakraft vindt personeel erg
belangrijk en ziet de medewerkers
als het grootste kapitaal. Dat vindt
Mathijs erg prettig. Hij voelde zich
direct welkom bij het bedrijf. En

omdat hij al ervaring had met het
verzamelen van orders, pakte hij het
werk snel op. Mathijs heeft nu een
jaarcontract en is hier erg blij mee.
Ook Marien is zeer tevreden:
“Mathijs laat zien dat hij wil werken
en is een fijne aanvulling voor het
team.”
Jobcoach
Jobcoach Inge heeft nog regelmatig
contact met Mathijs en Marien. Ze
bespreken dan of alles naar wens is
en of de gemeente nog ondersteuning kan bieden. “Als jobcoach gaat
mijn inzet verder dan alleen het
plaatsen van een kandidaat”, legt
ze uit. “We willen er ook na een
plaatsing zijn voor de kandidaat én
de werkgever. We gaan dus echt
een samenwerking aan. Mijn rol als
jobcoach is hierin een belangrijk
factor.”

Samenwerking
Accountmanager Bas kijkt met een
goed gevoel naar de samenwerking
met Vitakraft. “Ik ervaar het contact
met Marien als zeer prettig.
Vitakraft zorgt goed voor het
personeel en biedt mensen graag
een kans op een goede baan. Zodat
ze een eigen inkomen verdienen en
nuttig werk kunnen verrichten.”
Kennismaken met WerkFit
Brummen?
Wilt en kunt u met uw bedrijf
mensen ook een kans bieden op de
arbeidsmarkt? De accountmanagers
van WerkFit Brummen komen graag
bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Neem gerust contact op
met Bas Willemse: tel. 06 - 82 13
71 26 of mailadres b.willemse@
brummen.nl

Eerste stap nieuwe ontwikkeling
Ambachtstraat
Er is een eerste stap gezet in de nieuwe ontwikkeling op de voormalige brandlocatie in de Ambachtstraat in Brummen. Het college stemt
in principe in met de nieuwe ontwikkeling.
Het college werkt hard aan ontwikkeling van diverse locaties in het
centrum van Brummen. Wethouder Inberg is verheugd dat er nu een
concreet initiatief ligt voor een voor het dorp belangrijke plek, de
brandlocatie aan de Ambachtstraat: “Deze locatie ligt al jarenlang
braak. Nu is er een concreet initiatief die voorziet in concrete behoefte
wat betreft woonruimte. We zien de verdere uitwerking van de plannen
daarom graag tegemoet.”
In september 2013 heeft er brand gewoed op de locatie Ambachtstraat
43 en 45. De toenmalige meubelwinkel (43) en de dierenartspraktijk
(45) zijn toen volledig verwoest door brand. Vanaf dat moment ligt het
terrein braak, dat bestaat uit twee kadastrale percelen met twee
verschillende eigenaren. De afgelopen jaren zijn er meerdere verkennende gesprekken geweest met diverse initiatiefnemers. Dat heeft lange tijd
niet geresulteerd in een uitgewerkt en haalbaar initiatief. Onlangs heeft
Woonstaete B.V. samen met B+O Stedenbouw B.V. zich gemeld met
een plan. Het plan voorziet in een appartementengebouw van circa
9,5 meter hoog met daarin 24 studio’s van circa 30 m2, in het (sociale)
huursegment en bedoeld voor starters, young professionals en senioren.
Het concept kenmerkt zich verder doordat er hoogwaardig, efficiënt en
duurzaam wordt gebouwd. Dit resulteert in appartementen met een
zeer hoogwaardig afwerkingsniveau voor het sociale/midden segment
en zeer lage woonlasten als gevolg van de duurzaamheidsaspecten.
Afgelopen dinsdag heeft het college het plan besproken en in principe
ingestemd met het voorstel. Dit is een eerste maar belangrijke stap.
De initiatiefnemers gaan nu bezig met het verder uitwerken van haar
plannen en het opstellen van het bestemmingsplan. De verwachting is
dat het bestemmingsplan dit jaar nog in procedure gaat.

Senioren en veiligheid: babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je aan, spreken je
op straat aan of bellen je op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of
zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die
manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Waar moet je op letten?
• Doe niet zomaar de deur open
voor een onbekende. Of gebruik
bijvoorbeeld een kierstandhouder
om de deur op een kier te
kunnen zetten;
• Laat nooit een onbekende binnen
en sluit de deur als je binnen iets
gaat halen;
• Pin nooit zomaar aan de deur als
je niet zelf iets hebt besteld
waarvan je weet dat je het moet

afrekenen;
• Geef je pinpas nooit uit handen.
Ook niet als iemand je op die
manier aanbiedt om te helpen bij
het pinnen. Pin ook niet wanneer
iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die
manier kan iemand mogelijk
meekijken met je pincode.

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.

Kijk voor meer informatie en tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Accountmanager Judith Curré heeft
deze week afscheid genomen van
WerkFit Brummen. Als haar
opvolger er is, stellen we deze graag
aan u voor!

Colofon
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

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

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

