
Inloopavond over bodemsanering centrum Eerbeek
In opdracht van de gemeente starten maandag 14 mei de werkzaamheden 
om de bodem op een tweetal plekken in het centrum van Eerbeek te saneren. 
Het gaat hierbij om het Kerstenterrein en de locatie Coldenhovenseweg aan 
de overzijde van Welkoop. De werkzaamheden zijn nodig om de grondkwali-
teit op beide locaties in overeenstemming te brengen met toekomstig gebruik. 
Dinsdagavond 8 mei is er een inloopbijeenkomst over de saneringswerkzaam-
heden in het Servicepunt in Eerbeek. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen 
welkom om tekeningen en de planning te bekijken en vragen te stellen aan de 
aanwezige medewerkers van gemeente en aannemer. 

Gemeentehuis en Servicepunt gesloten
Donderdag 10 mei (Hemelvaart) en vrijdag 11 mei is zowel het gemeentehuis 
in Brummen als 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 www.brummen.nl voor 
informatie over de gemeentelijke producten en diensten of om een afspraak 
te maken. Maandag 14 zijn we vanaf 8.30 uur weer open.
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Vastgesteld bestemmingsplan Eerbeek nu officieel ter inzage
Van 1 mei tot  en met 11 juni 2018 ligt 
het bestemmingsplan voor Eerbeek ter 
inzage. Tijdens deze periode kan er 
beroep tegen het plan ingediend worden 
bij de Raad van State. Dit kan alleen 
gedaan worden door hen die in 2017 een 
zienswijze hebben ingediend tegen het 
ontwerpplan. Ook belanghebbenden die 
het niet eens zijn met de aangebrachte 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpplan en zij die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat waren 
een zienswijze in te dienen, kunnen 
beroep aantekenen. Omdat het Eerbeek-
se bestemmingsplan valt onder de 
Crisis- en herstelwet, is een versnelde 
beroepsprocedure van toepassing. 

Op donderdagavond 15 maart heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan, 
inclusief een zestal amendementen, 
vastgesteld. Met het plan gaat het 
denkbeeldige slot van Eerbeek af en komt 
er weer ruimte voor allerlei ontwikkelin-
gen. Denk daarbij aan ontwikkelingen op 
het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid, het 
versterken van het dorpscentrum, de 
bouw van een scholencluster aan de 
Lorentzstraat en herontwikkeling en 
bouw van woningen. De wijzigingen die 
de gemeenteraad op 15 maart 2018 in 
het plan heeft aangebracht hebben te 

maken met het verbreden van de 
detailhandelsbestemming voor het 
Oranje Nassauplein, het vergroten van 
het oppervlak aan detailhandel op de 
locatie Hoek Illinckstraat, het toevoegen 
van een persoonsgebonden overgangs-
recht voor de recreatiewoningen aan de 
Tullekenweg en het aanvullen van drie 
wijzigingsbevoegdheden in die zin dat 
ook de gemeenteraad bij deze stap om 
een wijziging op een specifiek perceel aan 
te brengen actief wordt geraadpleegd. 

Besluit over geluid
Niet alleen het vastgestelde bestemming-
plan en het daarbij horende PlanMER 
liggen vanaf nu ter inzage, dit geldt ook 
voor het besluit hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder. Dit besluit is door het 
college van burgemeester en wethouders 
op 9 januari 2018 genomen. Dit besluit 
heeft een directe relatie met het bestem-
mingsplan, omdat er in dit plan sprake is 
van een wijziging van de geluidzone van 
het industrieterrein. Het gezoneerde deel 
is beperkt tot de papier- en kartonindus-

trie en verdeeld in twee industrieterrei-
nen. De overige bedrijven en een aantal 
woningen komen hiermee buiten het 
gezoneerde industrieterrein te vallen. 
Hierbij wordt ook de bestaande geluidzo-
ne verkleind. Het college heeft op grond 
van de Wet geluidhinder hogere waarden 
vastgesteld voor alle woningen die zich 
binnen de gewijzigde zone bevinden en 
waarvoor niet eerder een hogere waarde 
werd vastgesteld. Ook wordt een aantal 
eerder vastgestelde of van rechtswege 
verkregen maximaal toelaatbare 
geluidsbelastingen verlaagd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en alle bijbehoren-
de stukken, het besluit hogere grens-
waarden en het PlanMER liggen vanaf 1 
mei tot en met 11 juni 2018 ter inzage. 
Uiteraard zijn de stukken in te zien op de 
gemeentelijke website en via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens 
openingstijden kunt u de documenten 
inzien bij zowel de receptie van het 
gemeentehuis als in het Servicepunt in 
Eerbeek. Voor vragen kan men contact 
opnemen met Marius ten Voorde. Hij is 
adviseur RO procedures bij de gemeente 
en bereikbaar via telefoonnummer 
0575- 568 517 en via zijn mailadres  
m.tenvoorde@brummen.nl.

Donderdag 26 april 2018 heeft 
burgemeester Alex van Hedel aan drie 
inwoners van de gemeente Brummen 
een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt. Gerrie Gemmink-van Boven 
en Frans Bruning werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau en 

Henk van der Scheer werd benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Zij kregen het bijbehorende 

lintje opgespeld door de burgemeester. 
De huldiging vond plaats op Kasteel 
Engelenburg in Brummen.

Woont u in het buitengebied van de 
gemeente Brummen en wilt u meer weten 
over de voordelen, kosten en voorwaarden 
van glasvezel? Kom dan naar de informa-
tiebijeenkomst van Glasvezel buitenaf op 
dinsdag 15 mei in de Hallse kerk Ludgerus 
in Hall. De bijeenkomst begint om 19.45 
uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Informatie en uitleg
De stichting Glasvezel Buitenaf wil 
glasvezel aanleggen in het buitengebied 
van de gemeente Brummen. Hiervoor zijn 
voldoende deelnemers nodig: minimaal 
50% van alle adressen in het gebied 
Veluwe-Oost, waar het Brummense 
buitengebied bij hoort, moet meedoen. 
Tijdens de informatiebijeenkomst vertelt 
Glasvezel buitenaf u alles over de 
mogelijkheden van glasvezel, de aanleg, 

kosten, voorwaarden en planning. Ook de 
aanbieders van glasvezeldiensten zijn 
aanwezig. Zij geven uitleg over mogelijke 
abonnementen voor breedbandinternet en 
vastrechtvergoeding.

Aanmelden tot 13 juli
Aanmelden voor glasvezel kan tot 13 juli. 
Glasvezel buitenaf gaat aan de slag met de 
aanleg als meer dan 50% van de adressen 
in het hele gebied Veluwe-Oost meedoet. 
Het gaat om adressen die momenteel 
geen coax-aansluiting hebben. Iedereen 
die voor 13 juli een abonnement heeft 
afgesloten, krijgt dan een glasvezelaanslui-
ting. Wie later besluit te kiezen voor 
glasvezel, betaalt extra aansluitkosten.

Kijk voor meer informatie op  
www.glasvezelbuitenaf.nl.

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 

15 mei informatieavond Glasvezel buitenaf

Koninklijk onderschei-
den inwoners toosten 
op de koning 

Op 15 mei organiseren Waterschap 
Vallei en Veluwe, de Provincie Gelder-
land en de gemeente Brummen, een 
informatiebijeenkomst over het project 
WaardeVOL Brummen. Het gaat hierbij 
om  het waardevolle gebied tussen 
Voorstonden, Oekense Beek en 
Leusveld. Om de natuurwaarden in dit 
gebied te behouden en met de 
klimaatverandering in het vooruitzicht, 
is het nodig om maatregelen te nemen. 
Tijdens deze informatieavond gaan de 
samenwerkende partners met de 
inwoners en agrariërs uit het gebied 
met elkaar in gesprek en samen op 
zoek naar oplossingen. De mensen die 
in dit gebied wonen hebben inmiddels 
een persoonlijke uitnodiging gehad. 
Bent u ook geïnteresseerd, of wilt u 
graag betrokken worden bij Waarde-
VOL Brummen? Dan bent u uiteraard 
van harte welkom op de informatie-
bijeenkomst op 15 mei. Locatie: 

Pannenkoekbakkerij Reuvershoeve, 
Zutphensestraat 199, 6971 JT Brum-
men. De bijeenkomst is van 19.00 tot 
21.30 uur.

Programma
19.00 uur:  inloop informatiemarkt en 

mogelijkheid voor belang-
hebbenden in gesprek te 
gaan met bestuurders en 
projectmedewerkers 

19.45 uur: start plenaire deel
20.45 uur:  gelegenheid tot stellen van 

individuele vragen en 
ophalen wensen en ideeën

21.30 uur: einde

Graag vooraf even aanmelden bij het 
waterschap via waardevolbrummen@
vallei-veluwe.nl of via 055 - 52 72 600. 
Meer informatie over WaardeVOL 
Brummen vindt u op 
www.vallei-veluwe.nl.

Informatiebijeenkomst WaardeVOL Brummen

Lintje aanvragen?
Iedereen kan een ander uit onze gemeente voordragen voor een lintje. Het is dan 
wel verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat. Zij 
kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg 
zijn voor een koninklijke onderscheiding. Is dat het geval, dan moet de betreffende 
persoon via een brief worden voorgedragen. Op de website www.lintjes.nl staat 
dit verder uitgelegd. Een voordracht moet worden gericht aan burgemeester Van 
Hedel. De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Een voorstel voor 
de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag moet daarom vóór 1 juni in het jaar ervoor bij de 
burgemeester ingediend zijn. 

De burgemeester brengt advies uit over het ingediende voorstel. Bij een positief 
advies moet vervolgens de Commissaris van de Koning een oordeel geven. Die 
stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijk 
college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de 
minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

De Stichting Burgerinitiatief Reanimatie 
AED Gemeente Brummen (STAG 
Brummen) krijgt de komende jaren 
subsidie om het netwerk van AED’s in de 
gemeente Brummen dekkend te maken 
en houden. Hiermee is snel handelen 
mogelijk als inwoners te maken krijgen 
met hartfalen.

Subsidie voor AED’s
De eerste zes minuten na hartfalen zijn 
van levensbelang. Snel handelen is dan 
noodzakelijk. Een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) kan het hartritme weer 
herstellen bij een hartstilstand. Het is dus 
belangrijk dat zo’n AED snel beschikbaar 
is. Op dit moment zijn er in de kernen 
van de gemeente Brummen nog niet 
genoeg AED’s om inzet binnen zes 
minuten te garanderen. Met de subsidie 
gaat STAG Brummen zorgen dat er 
voldoende AED’s beschikbaar komen en 
blijven.

Van wijkraden naar STAG
In de afgelopen jaren hebben de 
wijkraden in de gemeente Brummen zich 
sterk gemaakt voor de plaatsing van 
AED’s. Dankzij hun inzet zijn er al 24 

AED’s beschikbaar. Voor een dekkend 
netwerk zijn er nog zes nodig. STAG 
Brummen is opgezet vanuit de wijkraden 
en neemt nu de taken rondom AED’s 
over. De subsidieverlening aan STAG past 
bij het gezondheidsbeleid van de 
gemeente Brummen. Zo staat in de nota 
‘Positieve en integrale gezondheid’ uit 
2017 dat de gemeente zich in wil zetten 
voor betere acute zorg bij hartfalen. 

Voorlichting en training
Naast de aanschaf en het onderhoud van 
AED’s krijgt STAG Brummen subsidie om 
voorlichting te geven. Het is namelijk heel 
belangrijk dat ook voldoende inwoners 
weten wat ze moeten doen als iemand in 
de omgeving een hartstilstand krijgt. 
STAG Brummen wil mensen oproepen 
om een training te volgen tot burgerhulp-
verlener en zich aan te melden bij 
Hartveilig Wonen. Wijk- en dorpsraden 
die zich inzetten voor de opleiding van 
burgerhulpverleners krijgen ook financiële 
ondersteuning van de gemeente. Zij 
kunnen aanvullend op het bestaande 
budget een extra bijdrage krijgen voor 
het organiseren van (na)scholing voor 
reanimatie en het gebruik van AED’s.

Subsidie voor snelle hulp bij hartfalen

Inwoners uit onze gemeente die in het 
verleden een koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen, kwamen vrijdag 27 
april bijeen in zaal Concordia in Brummen. 
Dit op uitnodiging van burgemeester Alex 
van Hedel. Circa zeventig personen 
maakten gebruik van deze uitnodiging. 
Velen van hen namen hun partner mee. 
Gezamenlijk brachten zij een toost uit op 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.
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College schort besluitvorming overeenkomst 
PlusOV op
Om te voorkomen dat de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV stilzwij-
gend wordt verlengd, schort  het college het besluit hierover op van 1 juni naar 
1 november 2018. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van maart hebben 
de nieuwe bestuurders en gemeenteraden zo voldoende tijd en ruimte om een 
gedegen afweging te maken. Ook de andere gemeenten die deelnemen aan 
de gemeenschappelijke regeling schorten hun besluitvorming op. Zo trekken 
we één lijn qua tijdpad.

Vragen over veiligheid? 
Kom naar het inloopuur Veiligheid!
Heeft u vragen over barbecueën of stoken? Wilt u meer weten over 
WhatsApp-preventie in uw buurt? Of ervaart u woonoverlast? Loop dan eens 
binnen bij het inloopuur Veiligheid! U bent elke dinsdag welkom tussen 15.30 
en 16.30 uur in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.
Op het inloopuur kunt u terecht met al uw vragen rondom veiligheid. 
Medewerkers van de politie, brandweer en de gemeente Brummen helpen u 
graag verder. Bijvoorbeeld met informatie over rookmelders en wat u moet 
doen als de vlam in de pan staat. Of wat u kunt doen om uw huis te beveili-
gen tegen inbrekers. Denk ook aan veiligheid in het verkeer of internetfraude.
Het inloopuur is een proef. Na drie maanden bekijken politie, brandweer en 
gemeente of er onder inwoners voldoende belangstelling is om er ermee door 
te gaan.

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Beschikking maatwerkvoorschriften 

Coldenhovenseweg 67 te Eerbeek 
(02-05-2018)

• Beschikking maatwerkvoorschriften 
Coldenhovenseweg 89 te Eerbeek 
(25-04-2018)

• Beschikking maatwerkvoorschriften 
Coldenhovenseweg 122 te Eerbeek 
(25-04-2018)

• Beschikking maatwerkvoorschriften 
Coldenhovenseweg 130 te Eerbeek 
(25-04-2018)

• Beschikking maatwerkvoorschriften 
Loubergweg 7 te Eerbeek (25-04-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen/aanbrengen van een 
kooiladder tegen de oostgevel op de 
locatie Bernstein 32 in Eerbeek 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
legaliseren van een carport en een 
deel van de aangebouwde werkruim-
te/berging op de locatie Blake 9 in 
Brummen (02-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van kantoor/garage/opslag 
op de locatie Hogeweg 6 in Eerbeek 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een informatiebord 
(vervanging van huidige bord), naast 
het gemeentebord, perceel Brummen 
H 3104 (25-04-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
brandveilig gebruiken van 1 lokaal 
voor opvang van kinderen van 0-4 op 
de locatie H.A. Lorentzstraat 3 in 
Eerbeek (02-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een aanbouw aan de wo-
ning op de locatie Meidoornlaan 28 in 
Brummen (25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de blokhut op het 
achtererf door een groter tuinhuis en 
het plaatsen van een carport naast de 
bestaande garage op de locatie 
Papiermakerserf 8 in Eerbeek (25-04-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsten van een erfafscheiding op de 
locatie Papiermakerserf 8 in Eerbeek 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk plaatsen van een mobiele 

toilet/douche-unit en een caravan op 
de locatie Pongeweg 4A in Hall 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een toegangspoort langs 
het spoor op de locatie ter hoogte van 
Rhienderstein 8 in Brummen (02-05-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een opslaghal op de 
locatie Rhienderstein 28 in Brummen 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een container op de 
locatie Spiegelklokje 19 in Brummen 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen en uitbreiden van de 
woning op de locatie Veldkantweg 2 
in Eerbeek (02-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een kastanjeboom op de 
locatie Zutphensestraat 99 in Brum-
men (02-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Boerhaavelaan 
100 in Eerbeek (25-04-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Knoevenoord-
straat 70 in Hall (25-04-2018)

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, Rondweg N345, Brummen, 
sectie C, nummer 1618 (25-04-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verbouwen en 
uitbreiden van de woning en het 
aanleggen van een uitweg op de 
locatie Stouwstraat 7 in Brummen 
(25-04-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 1 eik op de 
locatie Soerense Zand Noord 16 in 
Eerbeek (25-04-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
aanbouw op de locatie Veldweg 8 in 
Eerbeek (25-04-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van dakkapel-
len op de woningen op de locatie 
Zandhagedis 2, 4, 6 en 8 in Eerbeek 
(02-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het uitbreiden van de fotos-
tudio op de locatie Zutphensestraat 
128 in Brummen (25-04-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor de 
herinrichting van Berkendijke, percelen 

gelegen tussen Voorstondensestraat 
en Oekense Beek in Hall (02-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 eik, 5 beuken, 5 
dennenbomen (en 1 omgewaaide 
dennenboom), 5 berken langs het 
hek, 2 berken in de achtertuin en 6 
coniferen aan de zijkant op de locatie 
Juliana van Stolberglaan 6 in Eerbeek 
(25-04-2018)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het wijzigen van de opslag 
van gevaarlijke stoffen , Coldenhoven-
seweg 85 Eerbeek (25-04-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Dorpsstraat 39, te Hall. 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Kanaalweg 3, te Eerbeek. 
(25-04-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, H.A. Lorentzstraat 1, te 
Eerbeek. (25-04-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Spenkerenseweg 3, te 
Leuvenheim. (25-04-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Stuijvenburchstraat 36, te 
Eerbeek. (25-04-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Troelstralaan 45-49a, te 
Brummen. (25-04-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Dorpsstraat 55, te Hall (25-04-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Eerbeekseweg 17A, te Brummen 
(25-04-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Kanaalweg 3, te Eerbeek (25-04-
2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Marktplein, te Brummen. (25-04-
2018)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor de Bronckhorst Hoeve, 
Bronkhorsterweg 1-3 te Brummen 
(02-05-2018)

• Sloopmelding, voor het laten saneren 
van asbesthoudende dakbedekking 
van een schuur, Brederietweg 6B en 
6C te Empe (02-05-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op de 
locatie Jan Mankesstraat 13 in Eerbeek 
(25-04-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesthoudende toepassingen 
van en rondom 3 schuren, Plagweg 14 
te Empe (02-05-2018)

Ruimtelijke plannen
• Gewijzigd vastgesteld bestemmings-

plan “Eerbeek”, besluit hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder en 
planMER (30-04-2018)

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

Iets gevonden of verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken

Vanaf woensdag 9 mei kunt u 1 week 
lang gratis een e-bike uitproberen. Deze 
actie van de Cleantech Regio maakt 
deel uit van het programma Vlot Veilig 
Fietsen. Op meerdere plaatsen in de 
Cleantech Regio, waaronder Brummen, 
biedt de Cleantech Regio een e-bike 
probeerpool aan. Een mooie kans om te 

ervaren of deze snelle elektrische fiets 
een goed alternatief is voor de auto.

Reserveren?
De actie in onze gemeente start op 
woensdag 9 mei en eindigt op 
woensdag 30 juni. Gedurende 1 week 
kunt u vanaf woensdag tot woensdag 
een e-bike gratis uitproberen. 
De e-bikes kunt u reserveren via 
http://slimschoonreizen.nl/vlot-en-vei-
lig-fietsen. Ook op deze website vindt 
u de precieze spelregels en actievoor-
waarden. Meld u meteen aan, want er 
zijn per week 5 e-bikes beschikbaar.  
Het uitgifte- en innamepunt is op het 
gemeentehuis in Brummen. De fietsen 
worden uitgeleverd door de Cleantech 
Regio. 

Kapotte lantaarnpaal, een losse 
stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en 
tips over de openbare ruimte kunt u 
eenvoudig aan ons doorgeven via: de 
Fixi app, via onze website of telefonisch. 
Samen zor-gen we voor een schone en 
veilige leefomgeving. Binnen twee 
werkdagen laten wij u weten wat er 
met uw melding gebeurt. Wij proberen 
een klacht/melding zo snel mogelijk af 
te handelen. Daarbij worden eerst de 

meldingen opgepakt die een direct 
gevaar voor de gezondheid, veiligheid 
of open-bare orde zijn. Minder dringen-
de zaken plannen we in of worden aan 
een externe partij uitbesteed. 

Een e-bike gratis uitproberen? Dat kan! 

Melding openbare ruimte? Meld het via Fixi


