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Centrale Thema herdenking:
Vrijheid in verbondenheid !
Alex van Hedel, de burgemeester van Brummen, wijst inwoners op de
Nationale Herdenking van allen (burger en militair) die sinds 10 mei 1940,
wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn
gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen. De Nationale Herdenking vindt plaats op woensdag4 mei 2022.
Burgemeester Alex van Hedel roept
alle inwoners op om deel te nemen
aan één van de stille tochten in de
gemeente Brummen. Zowel in
Eerbeek als in Brummen en Hall
vinden herdenkingsactiviteiten plaats
waar oud en jong aan deel kunnen
nemen. “De herdenking is voor jong
en oud een gedenkwaardig moment.
Ik reken op uw komst”, aldus
burgemeester Van Hedel.
Herdenken in Eerbeek
In het Cultuurhuis aan de H.A.
Lorentzstraat 20 begint om 18.45
uur de herdenkingsbijeenkomst met
muziek, (samen)zang, gedichten
van kinderen en toespraken. Om
19.15 uur vertrek van de stille tocht
naar het herdenkingsmonument op
de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg. Hier leggen de wethouders Ine van Burgsteden en Ingrid
Timmer namens het gemeentebestuur een krans. Leerlingen van CBS
De Enk dragen een gedicht voor en
muziekvereniging Eendracht brengt

koraalmuziek. Om 20.00 uur wordt
twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend is er een defilé
langs het monument.
Herdenken in Brummen
In het dorp Brummen start de tocht
op 4 mei om 18.50 uur bij het
gemeentehuis in Brummen. Namens
het gemeentebestuur loopt burgemeester Alex van Hedel mee. Via
het monument voor het gemeentehuis lopen de deelnemers naar het
Joods monument. Van daaruit gaat
de tocht verder via het Marktplein
richting het oude postkantoor.
Tenslotte eindigt de stille rondgang
rond 19.50 uur bij de Oude
Pancratiuskerk. Daar wordt om
20.00 uur twee minuten stilte in
acht genomen. Daarna wordt voor
iedereen het programma voortgezet
in de Oude Pancratiuskerk met een
herdenkingsbijeenkomst.

Dinsdag 26 april 2022 heeft burgemeester Alex van Hedel aan vijf inwoners
van gemeente Brummen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
staart en de Protestantse Gemeente
Hall Voorstonden verzorgen ook dit
jaar weer de dodenherdenking op 4
mei. De plechtigheid zal plaatsvinden van 17.30 tot 18.15 uur op de
algemene begraafplaats in Hall. Het
programma bestaat uit enkele
sprekers, waaronder burgermeester
Alex van Hedel. Kinderen van de
basisschool zullen een gedicht
voorlezen en tot slot zal er een
kranslegging plaatsvinden bij de
graven van omgekomen militairen
en burgerslachtoffers (voor zover bij
ons bekend) van de Tweede Wereldoorlog.

Donderdag 21 april was de officiële opening van de nieuwe fietsroute: de
Heufse IJsselvalleiroute. Bij de opening waren veel betrokkenen aanwezig: vrijwilligers die de route hebben samengesteld, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Routebureau Veluwe, gemeente Zutphen en wethouder Recreatie en Toerisme van gemeente Brummen, Ine van Burgsteden.
Samen zorgden zij voor een feestelijke opening en ze waren de eerste die
de route in gebruik namen.
cadeau wat de gemeente Brummen
ontvangt van onze buurgemeente
Zutphen! Zo’n mooi samengestelde
fietsroute door ons prachtige
landschap een belevenis voor onze
inwoners en gasten aan Brummen
en Zutphen.’ Samen met de
vrijwilligers onthulden ze een
informatiepaneel. Daarna stapte het
hele gezelschap op de familiefiets.
Wilt u deze mooie route ook
beleven? Het startpunt is aan de
Molenweg, vlak bij het parkeerterrein van de voetbalvereniging.

De heer B. Bleumink, mevrouw
A.W.J. de Gier-Middelweerd, de
heer H.G. Blom, mevrouw P.M.
Snijders en de heer W.J. Weijenberg
werden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Zij kregen het
bijbehorende lintje opgespeld door

de burgemeester. De huldiging vond
plaats op Kasteel Engelenburg in
Brummen. Ook mevrouw W.M.
Verschoore ontving een lintje, alleen
werd deze uitgereikt tijdens de
lintjesregen in de gemeente
Zutphen.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is 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.

Herdenken in Hall
Stichting Hall Leeft, obs De Vosse-

Fietsen over de Heufse IJsselvalleiroute

De Heufse IJsselvalleiroute is een
ronde van 49 kilometer door de
uiterwaarden, bossen en velden en
langs oude buitenhuizen, landgoederen en industrieel erfgoed. De
route begint in De Hoven en gaat
via Voorst, Empe, Oeken, Brummen,
langs de IJssel en de Zutphense
IJsselkade terug naar De Hoven.
Wethouder Ine van Burgsteden en
haar Zutphense collega Laura
Werger zijn blij met de nieuwe route
door hun gemeenten. Van Burgsteden: ‘Het is werkelijk een pracht

Lintjesregen in gemeente Brummen

Haal je informatie en
prik lokaal!
De GGD is nog tot en met zaterdag
30 april aanwezig bij het Servicepunt in Eerbeek. Dit voor iedereen
die zich wil laten vaccineren of om
vrijblijvend vragen te stellen over
het coronavirus en de coronavaccinatie. U kunt er terecht van 11.00
tot 19.30 uur. Op de website van
de GGD kunt u nagaan of u zonder
afspraak kunt langskomen.
De GGD komt tijdelijk bij u in de
buurt. Dat maakt het voor iedereen
extra makkelijk om langs te
ko-men. Of het nou om de eerste
prik of de booster gaat, de GGD
biedt alle inwoners van onze
ge-meente de gelegenheid om
langs te komen! De tijdelijke locatie
is bij het Servicepunt aan de
Stuij-venburchstraat 66 in Eerbeek.
Wat betreft het vaccineren wordt er
geprikt met Pfizer en Moderna.
Belangrijk is voordat u naar de
locatie gaat om altijd even te kijken
op de website van GGD Noord- en
Oost-Gelderland voor actuele
informatie over openingstijden en
voorwaarden voor verschillende
vaccinaties. Kijk daarvoor op
www.ggdnog.nl/corona of
www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties.
Vaccineren is niet verplicht. U kiest
zelf of u een prik wil of niet. Jezelf
goed informeren helpt bij het maken
van een keuze. Medewerkers van de
GGD Noord- en Oost-Gelderland
beantwoorden uw vragen, zodat u
een keus kan maken op basis van
goede, open en eerlijke informatie.

Senioren en veilgheid Babbeltrucs
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 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. Ook proberen oplichters
mensen aan de deur te laten pinnen.
Als ze de pincode af kunnen kijken
en je vervolgens van je pas kunnen
beroven, halen ze zoveel mogelijk
geld van je rekening.
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.
Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen
oplichters mensen, bijvoorbeeld om
een bezoek aan te kondigen. Of ze
doen zich voor als de bank en
proberen je te overtuigen om
overboekingen te maken, in te
loggen of je gegevens, pincodes of
beveiligingscodes te geven. Soms
wordt zelfs gevraagd om direct
toegang te geven tot je computer.
Banken vragen dit nooit.
Waar moet je op letten?
• Vertrouw je het niet helemaal? Bel
de organisatie die het betreft zelf
om het te controleren. Zoek zelf
het telefoonnummer op;
• Banken vragen nooit via de
telefoon of SMS om je gegevens,
pin- of beveiligingscode of om
overboekingen te doen. Ook
vragen banken je niet om directe
toegang tot je computer te krijgen.
Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld het direct bij je bank en laat
je pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Is de oplichter nog in de buurt?
Bel direct 112.
Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt
gratis emotionele ondersteuning of
praktische hulp. Kijk voor meer
informatie op de website van
Slachtofferhulp Nederland.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een overkapping,
Den Texweg 2, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een schutting, C.J.
van Doornstraat 9, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Ka-niestraat 7, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van drie wooneenhe-den op de verdieping,
Leliestraat 2, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 9 dennen en 1
Meta-saquoia, Louise de Colignylaan 20, Eerbeek
• Gemeente Brummen - Ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een

•

•

•

•

•

vlaggenmast, Karel van Gelreweg
27, Eerbeek
Gemeente Brummen - Ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
uitrit, Lichtenbeltweg in Leuvenheim, kadastraal Brummen, sectie
H, nummer 2983
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een garage, Marten
Putstraat 20, Brummen
Gemeente Brummen - Ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
nokverhoging, Nobelstraat 17,
Eerbeek
Gemeente Brummen - Ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, de verbouwing en
uitbreiding van de Plus in Eerbeek,
Stuijvenburchstraat, kadastraal
Hall, sectie E, num-mers 6074,
6779, 6780, 6782
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het starten

Brummense Bikkel uitgereikt
van een B&B, Voorster-weg 92,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuur, De
Voortweg 8, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
erfafscheiding, Julianalaan 36,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning op de locatie Meen-gatstraat 16, Brummen

Er is niks lekkerder dan verse producten op je bord, die rechtstreeks van de lokale boer of ondernemer afkomstig
zijn. Dat zien steeds meer consumenten in en daarom is er binnen de Cleantech Regio de campagne ‘Super Die
Boer!’ gelanceerd. Een initiatief om inwoners te wijzen op de mogelijkheden om lokale producten in de regio te
kopen. Van groente en fruit tot aan brood en vlees. Om te kopen bij de boer of te nuttigen bij de plaatselijke
horecagelegenheid. Een duidelijke win-win situatie voor de lokale boer, ondernemer en de consument met een
voorkeur voor gezonde producten en ingrediënten.

Korte Keten Deal
Om ook in de toekomst fijn te
kunnen wonen, werken en leven in
de Cleantech Regio, trekken samenwerkende ondernemers, overheden
en onderwijs- en onderzoeksinstellingen gezamenlijk op.
Tijdens en ná de campagne ‘Super
Die Boer!’ wordt er middels een
zogeheten ‘Korte Keten Deal’
intensief samengewerkt door de
gemeenten om de inwoners en

personeel binnen de regio in contact
te brengen met de lokale producten
en ondernemers. De colleges van de
deelnemende gemeente binnen de
Cleantech Regio gaan zich sterk
maken voor lokale producten. Dit
doen zij onder andere door bewuste
inkoop van lokale producten, het
actief informeren van personeel over
regionale herkomst van producten
en natuurinclusiviteit en agro-toeristische organisaties in te zetten voor
in- en externe opdrachten (bijvoorbeeld horeca, bijeenkomsten en
evenementen).

Dinsdag 26 april reikte burgemeester Alex van Hedel de Brummense
Bikkel ook uit aan Bo Kurbe. Hij
ontving dit jeugdlintje bij Dierenpark
het Goor in Brummen. De jury vond
dat de nominatie van Bo Kurbe voor
een Bikkkel in aanmerking komt. Hij

Eerste besluiten nieuwe raad
Met meer dan 10 agendapunten nam de eerste besluitvormende raadsvergadering in de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 toch slechts 30
minuten tijd in beslag. Op de agenda stonden 2 inhoudelijke voorstellen
waarmee zonder debat en unaniem werd ingestemd én 7 meer procedurele voorstellen. Met die procedurele voorstellen is duidelijk geworden
welke personen in bepaalde commissies zitting nemen, zodat de raad in
de komende vier jaar goed kan functioneren.
De raad stemde in met het voorstel
om met ingang van volgend jaar de
uitvoering van de belastingaanslagen uit te laten voeren door het
regionaal belastingcentrum Tribuut.
Met dit besluit is er zekerheid voor
een toekomstbestendige uitvoering
van de gemeentelijke belasting-werkzaamheden. Ook steunden
alle raadsleden het voorstel voor 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. Met dit besluit
kan de veiligheidsregio overgaan tot
de oprichting van en deelname aan
een stichting risicobeheer veiligheidsregio’s.
Benoemingen
Voordat deze twee besluiten

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

is vanaf zijn 4de al betrokken bij
Dierenpark het Goor en vanaf zijn
14de actief vrijwilliger. Bo voert de
dieren, doet de social media en
organiseert het Paaseieren zoeken.
“Hij is vaker bij het dierenpark dan
thuis,” aldus zijn moeder. De jury
waardeert Bo’s inzet voor het
dierenpark en heeft de nominatie
dan ook gehonoreerd.
Info
Meer weten over de bikkel of wil je
iemand nomineren? Kijk op
welzijnbrummen.org. Of neem
contact op met Ruth Frederiks van
SWB. Zij is bereikbaar per mail:
r.frederiks@welzijnbrummen.nl of
bel naar 0575–728405.

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Voorbereidingsbesluit Schoonmansmolenweg 5a en 5B Eerbeek

‘Super Die Boer!’: verse producten bij lokale ondernemers

de Cleantech Regio en gesubsidieerd
door EU en Provincie Gelderland.

Vorige week vrijdag 22 april ontvingen Sterre, Fedde, Amy en Indy
Reinders een jeugdlintje van burgemeester Van Hedel. Zij hebben in
januari 222 kerstbomen opgehaald
op en flessen ingezameld. Met het
verdiende geld wilden ze iets leuks
doen voor hun vriendje Rens, die lijdt
aan een energiestofwisselingsziekte.

Overige overheidsinformatie
• Forum Bestuur & Forum Sociaal
Domein op donderdag 12 mei
2022
• openbaar Forum Fysieke Leefomgeving op donderdag 12 mei 2022

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.

Lokale producten: waar te koop?
Via de website www.superdieboer.nl
kunt u in een handomdraai zien
welke lokale ondernemers binnen de
Cleantech Regio hun producten
aanbieden. Dat kunnen boeren zijn,
supermarkten die lokale producten
verkopen, maar ook lokale bakkers,
restaurants en slagers. Op de
website staat een kaart met adressen
voor de lekkerste producten.
Bijvoorbeeld: ‘De Meander’,
‘Werk- en Zorgboerderij Cortenoever’ of ‘Bio-Boerderij De Kruytbosch’.
‘Super Die Boer!’ is geïnitieerd door

Ook de jeugdlintjes – de zogenaamde Brummense Bikkel- zijn weer
uitgereikt. Een vakkundige jury onder leiding van wethouder Ingrid
Timmer heeft de ontvangen voordrachten beoordeeld.

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)

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

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

werden genomen werden Niels
Noordstar (VVD) en Ronald
Boerefijn (CDA) beëdigd als lid van
de nieuwe gemeenteraad. Door
omstandigheden konden zij op 30
maart niet aanwezig zijn bij de
installatievergadering van de
Brummense raad. Ook werden er 7
personen door burgemeester Van
Hedel benoemd als steunfractielid.
Iedere raadsfractie kan namelijk
maximaal twee personen als
steunfractielid voordragen.
De personen die benoemd werden
zijn de heren Berendsen (Lokaal
Belang) en De Jonge (Groenlinks)
en de dames Jolink (VVD), Cox
(PvdA), Elshof-Kablau (PvdA), Ypma
(CDA) en Brouwer-de Geus (CDA).
Het volledige verslag over de
vergadering is te vinden op op onze
website brummen.nl.

