
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 
Op maandag 27 april (Koningsdag) is het gemeentehuis in Brummen gesloten.  
Ook is het gemeentehuis gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 mei  
(Bevrijdingsdag). Kijk voor onze openingstijden op www.brummen.nl. 

Waar laat ik Corona-afval?
De inzameling aan huis gaat gewoon door ondanks de coronacrisis. U kunt uw 
containers op de gebruikelijke dagen (volgens de afvalkalender) aan de weg 
zetten. Let wel op het tijdstip: zet uw container op de inzameldag om uiterlijk 
7.30 uur buiten! Er worden andere routes gereden en de wagen van Circu-
lus-Berkel kan eerder dan gebruikelijk bij u zijn. Maar waar laat u corona-afval? 

Bij het restafval:
• papieren zakdoekjes
• mondkapjes
• doordrukverpakking van medicijnen,
• latex handschoentje

Bij het PMD (verpakkingen van plastic, 
metaal en drankpakken):
• lege zeepverpakking
• lege desinfectieverpakking

Meer weten over de dienstverlening van Circulus-Berkel rond corona? Of wat 
de vervangende ophaaldagen zijn rond de feestdagen in april, mei en juni? Kijk 
op  www.circulus-berkel.nl of bekijk de inhaaldagen op de digitale afvalkalen-
der en de Afvalvrij-app. 

Maatregelen corona verlengd
We gaan samen door met de Corona- aanpak in Nederland. De meeste coronamaatregelen 
zijn namelijk door de overheid verlengd tot en met 19 mei. Evenementen worden verboden 
tot 1 september. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren:  
basisscholen gaan deels open en de jeugd mag, onder voorwaarden, weer sporten.

De nieuwe besluiten samengevat:
•  Basisscholen, inclusief het speciaal 

(basis)onderwijs, en de kinderopvang 
openen op 11 mei hun deuren.

•  Basisscholen halveren de groepsgrootte 
in de klas; kinderen gaan daarbij 
ongeveer 50% van de tijd naar school. 
De andere helft van de tijd volgen zij 
onderwijs op afstand. De scholen gaan 
dit uitwerken.

•  Scholen in het voortgezet onderwijs 
kunnen voorbereidingen treffen zodat 
leerlingen in het voortgezet onderwijs 
vanaf juni weer (deels) naar school 
kunnen.

•  Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 
29 april weer onder begeleiding samen 
buiten sporten. Jongeren van 13 tot en 
met 18 jaar mogen onder begeleiding 
buiten sporten met elkaar, maar dan met 
1,5 meter afstand ertussen. De invulling 
van dit besluit wordt de komende dagen 

verder uitgewerkt. 
•  Het advies om niet op bezoek te gaan bij 

70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 
april geldt: zelfstandig wonende ouderen 
van 70 jaar en ouder kunnen door één of 
twee vaste personen met enige regel-
maat worden bezocht.

Met iedere stap die we samen zetten, 
zullen sommige mensen opgelucht zijn, 
anderen juist teleurgesteld of bezorgd. 
Toch doen we een oproep aan u allen om 
samen vast te houden aan deze maatrege-
len. Alleen samen krijgen we het Coronavi-
rus onder controle. In de week vóór 19 mei 
beoordeelt het kabinet wat er voor de 
periode daarna nodig is.

Eerste versoepeling bij sport
Vanaf 29 april zijn er dus wat meer 
mogelijkheden voor kinderen en 
jongeren voor georganiseerde buiten-
sport en –spel. Sportverenigingen en ook 

Sportkompas kunnen dit in goed overleg 
met het gemeentebestuur organiseren. 
In financieel opzicht zijn er voor 
sportverenigingen mogelijkheden om 
(financiële) compensatie van de 
rijksoverheid. Dit in verband met 
inkomstenderving en doorlopende 
kosten. Aansluitend daarop kan de 
gemeente uitstel verlenen aan vereni-
gingen of organisaties als het gaat om 
huur van gemeentelijke accommodaties. 
Het gemeentebestuur roept inwoners 
op om de contributie voor sportvereni-
gingen in deze tijden te blijven betalen. 
Zo dragen ook inwoners bij aan het 
behoud van onze sportverenigingen ná 
de Coronacrisis.

Provincie steunt sociale initiatieven
Ook de provincie Gelderland levert een 
bijdrage aan het leggen van verbindin-
gen in een dorp of gemeenschap. 
Vanwege het coronavirus staat onze 
samenleving onder grote druk.  Toch is 
het belangrijk dat mensen met elkaar in 
contact blijven, ondanks alle maatrege-
len. Daarom heeft de provincie een 
subsidieregeling hiervoor in het leven 

geroepen. Stichtingen, verenigingen en 
groepen van drie of meer inwoners 
kunnen vanaf 16 april subsidie aanvra-
gen voor plannen die de sociale 
verbindingen ‘in coronatijd’ versterken. 
De plannen moeten na 11 maart 2020 
zijn of worden uitgevoerd. 

De provincie vergoedt (onder bepaalde 

voorwaarden) alle kosten tot maximaal 
10.000 euro. Allerlei initiatieven zijn 
mogelijk. Denk aan digitale voorleesac-
tiviteiten, activiteiten voor inwoners van 
zorginstellingen, het opzetten van een 
verbindend digitaal platform of het 
opzetten van thuishulp. Interesse?  
Kijk voor meer informatie op  
www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.

Blijf ook thuis tijdens bijzondere activiteiten
In deze periode van het jaar vinden er 
verschillende feestdagen en andere 
activiteiten plaats. Ook dan geldt 
echter het dringende advies: blijf thuis! 
Zo vinden onderstaande activiteiten 
deze week al plaats. 

Koningsdag
Vlag, zwaai en blijf thuis op Konings-
dag. De verschillende oranjecomite`s 
hebben wel alternatieve programma`s 
bedacht waardoor u toch op een bijzon-

dere manier deze feestdag in eigen 
omgeving kunt vieren. Kijk hiervoor op 
de websites en social mediapagina`s van 
deze organisaties. 

Ramadan
Door corona kunt u de ramadan niet 
vieren zoals in andere jaren. De 
avondgebeden, samen eten na het 
vasten (iftar) en het Suikerfeest 
zullen anders zijn. Gelukkig kunt u 
deze bijzondere maand wel aange-

past vieren.

Bent u gezond, dan kunt u : 
•  Vasten zoals altijd met de ramadan 
•  Eten met de mensen met wie u in één 

huis woont, bijvoorbeeld uw gezin of 
huisgenoten 

•  De moskeebijeenkomst via het 
internet volgen en thuis bidden 

•  Iftar eten met juw familie en anderen 
via videobellen (WhatsApp, Facetime, 
Skype). Blijf dus zoveel mogelijk thuis.

Wethouder Timmer op ‘De Buitenplaats’
Op ‘De Buitenplaats’ belicht een lid van het college regelmatig een onderwerp. 
Dat hoeft niet direct een inhoudelijk onderwerp te zijn dat op de vergadertafel 
ligt. Het kan ook een actualiteit zijn, die we van een afstandje (op de buitenplaats) 
belichten. In de nieuwste column richt wethouder Ingrid Timmer zich vooral op de 
jongeren in onze gemeente. 

Als moeder van 5 kinderen herkent 
Timmer de dilemma’s die zich in 
gezinnen kunnen voordoen. En 
waarmee jongeren te maken hebben 
nu #blijfthuis en #houvol belangrijke 
uitgangspunten zijn. Timmer, in het 
college verantwoordelijk voor onder 
andere sport, jeugd en onderwijs, heeft 
er veel respect voor hoe jongeren zich 
in onze gemeente in de afgelopen 

periode gedragen. Ze roept in haar 
bijdrage op De Buitenplaats jongeren 
op hun creatieve ideeën en activiteiten 
hoe je deze corona-tijdperk doorkomt, 
met elkaar te delen. Dit kan immers 
inspirerend zijn voor andere jongeren. 
En onder alle inzendingen verloot zij 
een gemeente Brummen-bal. De 
bijdrage is te lezen op brummen.nl/
buitenplaats.
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Statement gemeenteraad 
Gisteravond kwam de gemeenteraad voor het eerst digitaal bijeen om te vergade-
ren. Gestart werd met een gecombineerde forumvergadering. Aansluitend werden er 
enkele besluiten genomen tijdens de besluitvormende vergadering. Een verslag van 
de vergadering leest u op www.brummen.nl. 

Bijzonder was dat bij aanvang van de 
besluitvormende raadsvergadering de 
heer Mame Douma namens de 
voltallige gemeenteraad het woord 
nam. Als langstzittend raadslid (zgn. 
nestor van de raad) legde hij een verkla-
ring af, waarin de gemeenteraad zich 
unaniem schaart achter een gemeente-
lijk pandverbod voor een inwoner. Deze 
vergaande maatregel is genomen na 
een intimiderende handeling ten 
opzichte van een raadslid. In het 
statement, dat in z’n geheel is te lezen 

op de gemeentewebsite, laat Douma 
namens de raad weten dat er geen 
enkele ruimte is om individuele 
bestuurders, gemeenteraadsleden of 
medewerkers onheus te bejegenen door 
bijvoorbeeld smaad, geweld of intimi-
datie. Het protocol Agressie en Geweld, 
dat bijdraagt aan een veilige werkom-
geving, geeft aan dat het gemeentebe-
stuur tegen elke vorm van intimidatie, 
smaad en agressie in actie komt. Door 
het doen van aangifte of het nemen 
van maatregelen zoals een pandverbod. 

Het regent telefonische lintjes
Burgemeester Alex van Hedel heeft deze ochtend diverse inwoners gebeld. Niet 
zomaar, want normaal reikt hij op deze dag lintjes uit. Nu met corona is dat anders. 
Er is landelijk besloten dat de lintjesregen dit jaar gewoon doorgaat, maar wél op 
aangepaste wijze. Dat betekent dat burgemeesters op 24 april persoonlijk contact 
opnemen met de inwoners die een koninklijke onderscheiding krijgen.

De daadwerkelijke uitreiking van de 
lintjes kan vandaag natuurlijk niet 
plaatsvinden. Daarom wordt er gezocht 
naar één landelijk moment waarop dat 
alsnog kan gebeuren. Wanneer dat is, is 

natuurlijk afhankelijk van het verloop van 
het coronavirus. Wie de 8 inwoners zijn, 
die deze ochtend van de burgemeester 
een telefoontje hebben gehad? U leest 
het in een bericht op onze website. 



Schetsontwerp en toelichting N348
In 2022 voert de Provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de N348 
tussen Dieren en Zutphen. Tijdens dit groot onderhoud willen zij ook de 
verkeersveiligheid op de weg verbeteren. De provincie informeert u graag 
over de plannen specifiek voor Leuvenheim. Het coronavirus zorgt ervoor 
dat er  geen inloopavond mogelijk is. In plaats daarvan wordt u uitgenodigd 
voor een digitale consultatie. Op www.gelderland.nl/N348-Dieren-Zutphen 
vindt u meer informatie en documenten. Provincie Gelderland ontvangt uw 
reactie op deze informatie graag voor 27 april 2020 via het reactieformulier 
op de website.
Uw inbreng wordt gebruikt bij het uitwerken van de plannen. 

Landschapsbiografie Brummen 
Stichting Landschapsnetwerk Brummen heeft het plan om een geheel nieuwe 
vorm van een Landschapsbiografie te maken, over Brummen, voor Brummen 
en door Brummenaren. De biografie krijgt de vorm van een box met diverse 
inhoud. Hij komt gratis beschikbaar voor bewoners van de gemeente Brum-
men. In de box is een overzichtelijk beeld van alle aspecten van het Brummen-
se landschap gekoppeld aan persoonlijke verhalen van bewoners. Maar ook 
een fietsroute langs favoriete plekken. De gemeente Brummen heeft besloten 
om een bijdrage te leveren aan de realisatie hiervan. Het doel is om rond 
januari 2021 de landschapsbiografie te presenteren. 

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 omge- 

vingsvergunning, het aanleggen van een  
uitrit, Cortenoeverseweg 4A, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een schuur/werkplaats, Den 
Broekweg 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een werktuigenberging, Hoe-
vesteeg 1, Tonden

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een overkapping, J.D. van der 
Waalsstraat 31, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een schuur met carport, Karel van 
Gelreweg 2, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanleggen 
van een inrit, Hall C 3748, Papiermo-
len Lombok Zuid

• Ingediende aanvraag reguliere omge- 
vingsvergunning, het realiseren van  
een veranda met een klein afgesloten 
gedeelte, Stuifzand 30, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een schutting, Willem de 
Merodestraat 24,Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevingsver-

gunning, het plaatsen van 27 
zonnepanelen, Charlotte van 
Bourbonlaan 31, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Coldenhoven-
seweg 56, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
schutting, Hooimate 21, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van zonnepa-
nelen, Knoevenoordstraat 64, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren van meerwer-
kopties van de woningen type 
“Zusje” kavel 38-42 in het plan 
Lombok Zuid in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren van meerwer-
kopties van de woningen type 
“Zusje” kavel 44-50 in het plan 
Lombok Zuid in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het wijzigen van de 
verleende omgevingsvergunning 
SXO-2019-0588 het bouwen van een 
woning, Papiermolen 14, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het plaatsen van zonnepa-
nelen, Zutphensestraat 370, Brummen

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten met 
nokvorsten uit een paardenschuur, 
Arnhemsestraat 66, Leuvenheim

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende golfplaten uit een 
schuur en de totaalsloop van deze 
schuur en mestvaalt, Oude Zutphen-
seweg 4, Hall

• Melding besluit lozen buiten inrichtin-
gen, voor 36 gesloten bodemenergie-
systemen in de wijk Lombok Zuid te 
Eerbeek

Verordeningen
• Verzamelverordening Participatiewet, 

IOAW en IOAZ

Overige overheidsinformatie
• Agenda openbare raadsvergadering 

op donderdag 23 april 2020
• Agenda voor het Gecombineerd 

Forum op donderdag 23 april 2020

Verkeersbesluiten
• aanwijzen algemene gehandicapten-

parkeerplaats - Poelkampstraat te 
Eerbeek

• aanwijzen algemene gehandicapten-
parkeerplaats - De Karre te Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Korte voedselketens: Koop een koe in Brummen
Waarom zou u niet lokaal gaan kopen in deze tijden? De gemeente Brummen en 
Stichting Landschapsnetwerk Brummen zetten zich al enige tijd in voor de 
ontwikkeling van korte voedselketens. Korte voedselketens passen goed bij een 
duurzame gemeente. Boeren kunnen hun producten direct leveren aan inwoners 
en bedrijven in de regio. Dat is goed voor de economische en maatschappelijke 
positie van de boer. Het levert de consument gezonder voedsel op én een aantrek-
kelijker en gezonder landschap. In dit artikel leest u bijvoorbeeld hoe u in de 
omgeving van Brummen verschillende soorten rundvlees kunt bestellen. 

Door te weten waar uw eten vandaan 
komt, kunt u nog bewuster uw keuzes 
maken. Zeker in tijden van afstand is 
het kopen van lokaal voedsel een 
manier om met elkaar te verbinden. Er 
zijn tal van lokale boeren waar u in alle 
rust kwaliteitsproducten kunt kopen of 
zelfs bij u thuis kunt laten bezorgen. 
Op www.brummen.nl vindt u een 
uitgebreidere versie van dit artikel 
waarin de boeren uitleg geven over 
hun koeien. 

Fries-Hollandse Dubbeldoel koe
Het vlees van de Fries-Hollandse 
Dubbeldoel koe wordt verkocht in 
diepgevroren klein verpakking via de 
Bio Boerderij Kruytbosch uit Hall. Maar 
ook voor groenten, eieren, kaas en 
melk kunt u hier terecht. Bestellen kan 
per email via kruytbosch@ziggo.nl.

Jersey koe 
Het vlees en de kaas van de Jersey 
koeien is te koop via de Biologische 
Boerderijwinkel de Nieuwenburgt uit 
Spankeren. Deze en andere producten 

kunnen thuis worden bezorgd. Dit kan 
besteld worden via de webwinkel op 
www.denieuwenburgt.nl. Ook kunnen 
de producten gekocht worden in de 
boerderijwinkel op vrijdag en zaterdag 
aan de Kappersweg 5 in Spankeren.

Piemontese koe
Het vlees van de Piemontese koe is te 
koop bij koeienbedrijf Bakerweerd uit 
Brummen aan huis. Net zoals eieren 
van eigen kippen en eigen gemaakte 
jam. In de vakantieperiode zijn er weer 
zelfgebakken cupcakes. Bestellen kan 
per email via b.bakerweerd@upcmail.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. 
Kijk op de website van ELFPO voor 
meer informatie. Heeft u zelf ook 
producten die binnen dit project 
passen? Binnenkort melden wij hoe u 
contact kunt opnemen hierover. 

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Milieustraat: zet geen afval naast de containers
De afgelopen periode hebben we een 
grote toename gezien van het bijplaat-
sen van afval bij ondergrondse contai-
ners. Volle zakken met PMD, textiel, 
dozen met glas en ander (grof)afval 
wordt naast de containers neergezet. Dit 
levert veel overlast op voor winkeliers en 
omwonenden. Daarnaast blijkt dat de 
containers lang niet altijd vol zitten. We 
vragen iedereen dan ook dringend om 

het afval in de daarvoor bedoelde contai-
ner te gooien. Zit de container toch vol? 
Gooi de spullen in een andere gelijksoor-
tige container of neem uw spullen weer 
mee naar huis en neem contact op met 
Circulus-Berkel. Zij zijn bereikbaar  via 
telefoonnummer 0900-9552 voor het 
ledigen van de container. Alvast bedankt 
voor uw medewerking. Kijk voor meer 
info op www.circulus-berkel.nl 

Bestrijding eikenprocessierups gestart
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 is deze week 
bespoten met microscopisch kleine 
aaltjes. Deze aaltjes dringen de jonge 
eikenprocessierupsen binnen waardoor 
deze dood gaan. 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. Na 
ongeveer 2 weken volgt een tweede 
bestrijding bij dezelfde bomen om meer 
kans te hebben op een goed resultaat.

Kaart voor veteranen
Dit jaar vindt er geen Veteranen-
dag in de gemeente Brummen 
plaats. Dit vanwege het coronavi-
rus. De werkgroep die jaarlijks 
deze dag voor veteranen in onze 
gemeente organiseert heeft deze 
week alle veteranen die bij hen 
bekend zijn, hierover geïnfor-
meerd. Dit hebben zij gedaan 
door hen een persoonlijke kaart te 
sturen, waarbij ze de veteranen 
juist in deze tijd een hart onder de 
riem willen steken. De werkgroep 
is voornemens om in 2021 weer 
een lokale Veteranendag te 
organiseren!


