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De duurzaamheidslening die in 
december 2017 is gestart is een groot 
succes gebleken. Want vorige week 
werd bekend dat het bedrag van 1 
miljoen euro dat daarvoor beschikbaar 
is gesteld, is vergeven. Meer dan 170 
huishoudens in onze gemeente 
hebben met hulp van deze lening hun 
woning duurzamer gemaakt! In de 
meeste gevallen gaat het om het 
plaatsen van zonnepanelen. De lening 
is ook aangevraagd voor bijvoorbeeld 
warmtepompen en isolatie. Omdat het 
potje op dit moment leeg is, is het op 
dit moment niet mogelijk een lening 
aan te vragen. Zodra er weer middelen 
beschikbaar zijn (bijvoorbeeld omdat 
de deelnemers geld gaan aflossen), 
laten we dat uiteraard weer weten en 

kunnen er weer aanvragen ingediend 
worden.

Met de Duurzaamheidslening konden 
particuliere huiseigenaren voor duurza-
me maatregelen, zoals zonnepanelen, 
(spouwmuur)isolatie, HR++-glas en 
warmtepompen een duurzaamheidsle-
ning aanvragen. Deze lening wordt 
aangeboden via de Stichting Volkshuis-
vesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
tegen een gunstig rentetarief. Wethou-
der Van Ooijen concludeert dat het met 
de aanvragen voor deze duurzaamheids-
leningen erg hard gegaan is. “Met de 
Duurzaamheidslening zijn er dus voor 
meer dan 1 miljoen euro aan (geplande) 
duurzame investeringen gedaan door 
huiseigenaren in onze gemeente. Daar 
ben ik wel trots op. We gaan met de 
provincie Gelderland en de SVn in 
gesprek om te kijken welke mogelijkhe-
den er eventueel nog zijn om aan de 
behoefte die er is toch tegemoet te 
komen.”

Vorige week bracht een groot aantal 
statenleden een werkbezoek aan 
Eerbeek. Dit bezoek maakte onderdeel 
uit van het inwerkprogramma van de 
nieuw benoemde statenleden. Zij 
bezoeken door de hele provincie 
allerlei projecten en maken kennis met 
partijen waarmee de provincie 
intensief samenwerkt. Een deel van de 
nieuwe statenleden heeft dus een 
veldbezoek gebracht aan het project 
Eerbeek-Loenen 2030. Eerbeek-Loe-
nen 2030 is een samenwerkingsinitia-
tief dat ook op de agenda van 

provinciale Staten terugkomt. De 
statenleden zijn bijgepraat over het 
programma en de afzonderlijke 
deelprojecten.

Binnen het project Eerbeek-Loenen 
werkt de provincie nauw samen met de 
papierindustrie en de gemeente. Maar 
ook andere belanghebbenden zoals de 
wijk- en dorpsraden zijn actief betrok-
ken. In Eerbeek brachten de statenle-
den een bezoek aan het Burgersterrein. 
Aansluitend werd de Volmolenweg 
bezocht, waar de papierindustrie 

centraal stond. Het werkbezoek werd 
in de zaal van De Korenmolen afgeslo-
ten met een discussie van de statenle-
den met een panel. In dit panel zaten 
wethouder Peter Paul Steinweg, Dirk 
Schut (namens de industriekern) en Ed 
van Dam (namens de Eerbeekse 
wijkraden).

Duurzaamheidslening succes: budget is op!

Statenleden bezoeken Eerbeek

Verkiezingen Europees parlement
Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De 
inwoners van Europa kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het 
Europees parlement zal vertegenwoordigen. Europarlementariërs worden voor 
een termijn van 5 jaar gekozen. In Nederland zijn er 26 zetels te verdelen. In 
de gemeente Brummen kunt u stemmen in een van de 15 stemlokalen. Een 
aantal stemlokalen is rolstoelvriendelijk. 

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk 
woensdag 22 mei tot 12.00 uur. Dat doet u persoonlijk. In het Servicepunt in 
Eerbeek kan dit alleen op afspraak. In het gemeentehuis in Brummen kan dat 
op donderdagavond ook alleen op afspraak. Op de andere dagen kunt u in 
Brummen kiezen om een afspraak te maken of zonder afspraak langs te 
komen tijdens onze openingstijden. Uw oude stempas wordt ongeldig 
gemaakt en kan niet meer worden gebruikt. 

Kunt of wilt u niet in Brummen stemmen? 
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt hiervoor bij ons langskomen 
met uw stempas. Ook dat doet u persoonlijk en op afspraak (zie hierboven). 
Uw oude stempas wordt ongeldig gemaakt en kan niet meer worden gebruikt. 

Iemand anders voor mij laten stemmen?
Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? 
Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u 
moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om 
volmachtstemmen te ronselen. Uitgebreide 
info leest u op www.brummen.nl. 

Op www.europeseverkiezingen.com leest u 
meer over partijen, kandidaten en over 
Europese thema’s.

Aan de slag bij Schut in Eerbeek
Begin maart ging bij verpakkingsbedrijf 
Schut in Eerbeek een nieuwe productie-
medewerker van start. Dit dankzij een 
succesvolle samenwerking van WerkFit 
Brummen en Schut. Manager P&O 
Nadine Schimmel en voorman Dick 
Westervoorde van Schut zijn in hun sas 
met de nieuwe medewerker! 
 
Specialist in verpakkingen
Schut is specialist in verpakkingen van 
vouwkarton, vouwkunststof of een 
combinatie hiervan. Het bedrijf ontwik-
kelt innovatieve en hoogwaardige 
oplossingen voor elke verpakkingsvraag. 
Oplossingen die aantoonbaar meerwaar-
de opleveren. Schut heeft een rijke en 
lange historie sinds 1886 en mag sinds 
2012 het predicaat Koninklijk voeren.

Ondersteuning van jobcoach
Na een proefdag is de nieuwe medewer-
ker gestart. Voorman Dick begeleidt 
hem. “Het gaat erg goed”, vertelt Dick. 
“Ik ben blij om te zien dat deze mede-
werker enthousiast en gemotiveerd is 

om hard te werken. We plannen de 
nieuweling dan ook al volop in op de 

ochtend- en middagdiensten.” Vanaf de 
eerste werkdag zorgde WerkFit Brum-
men voor ondersteuning van de eigen 
jobcoach. Judith Curré, één van de twee 
accountmanagers van WerkFit Brum-
men: “Bij de plaatsing van een kandi-
daat zetten we waar nodig altijd een 
jobcoach in voor een goede start. De 
coach biedt waar nodig ondersteuning. 
Zowel aan de kandidaat als aan de 
werkgever.”

Maak kennis met de accountmanagers
Wilt en kunt u met uw bedrijf mensen 
een kans bieden op de arbeidsmarkt? De 
accountmanagers van WerkFit Brummen 
komen graag bij u langs voor een 
kennismakingsgesprek. 
Ook voor vragen over de uitvoering van 
de Participatiewet of de banenafspraak 
kunt u contact opnemen.

Judith Curré: tel. 06 - 82 13 69 77 of 
mailadres j.curre@brummen.nl
Bas Willemse: tel. 06 - 82 13 71 26 of 
mailadres b.willemse@brummen.nl

Judith Curré (rechts) biedt namens 
WerkFit Brummen Nadine Schimmel 
en Dick Westervoorde een taart aan. 
Deze taart zal de nieuwe medewerker 
en zijn collega’s vast goed smaken!

“In de eerste drie maanden van WerkFit 
Brummen zijn we er in geslaagd om alle 
beschikbare WerkFit-plekken te vullen.” 
Verantwoordelijk wethouder Jolanda 
Pierik is tevreden over de start van de 
nieuwe werkorganisatie van de gemeen-
te. Het gaat om werkplekken voor 
mensen met een uitkering op grond van 
de Participatiewet.

Slagvaardig
Jolanda Pierik: “Met WerkFit Brummen 
kiezen we bewust voor een slagvaardige 
en samenhangende uitvoering van alle 
taken op het gebied van participatie, 
sociale werkvoorziening en arbeidsmati-
ge dagbesteding.“ Via een eerste 
kwartaalrapportage heeft de wethouder 
de gemeenteraad van de eerste 
resultaten op de hoogte gebracht. Pierik 
constateert dat er mooie successen zijn 
behaald. “En dat te bedenken dat we 
pas in de opstartfase zitten. Na de 
voorbereiding in 2018 zijn we op 1 
januari 2019 gestart met een nieuw 

team op een nieuwe locatie. Ook de 
werkprocessen en systemen zijn nieuw. 
Dat vraagt tijd.” De wethouder weet 
dat elke verandering ook kan leiden tot 
onzekerheid bij inwoners. “Ons team is 
zich daar bewust van. We handelen 
zorgvuldig en met een duidelijke focus: 
we doen dit voor onze inwoners. Want 
als je dankzij werk een eigen inkomen 
hebt, krijg je ook (weer) de regie over je 
eigen leven. Je krijgt structuur en een 
ander sociaal netwerk. Het risico op 
schulden neemt af. En je voelt je over 
het algemeen gezonder en gelukkiger.” 

Kwartaalmonitor
De wethouder informeert de raad ieder 
kwartaal over de vorderingen en resulta-
ten van WerkFit Brummen. Dit gebeurt 
met een tussentijdse monitor. Hierin 
staan op overzichtelijke wijze de 
bevindingen van WerkFit Brummen. Pie-
rik: “We beschrijven de prestaties die 
we hebben behaald op drie terreinen: 
de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening, de lokale uitvoering 
van re-integratie van mensen die nu 
nog een uitkering ontvangen op basis 
van de Participatiewet en tot slot de 
uitvoering van de arbeidsmatige 

dagbesteding.” Omdat WerkFit 
Brummen nog volop in de opstartfase 
zit, geeft de eerste kwartaalmonitor nog 
geen volledig beeld. “Dat kan ook niet, 
want bijvoorbeeld de gegevens over de 
instroom en uitstroom over het eerste 
kwartaal van 2019 van de bijstandsge-
rechtigden zijn bij ons nog niet bekend. 
De cijfers nemen we dus mee in de 
tweede kwartaalmonitor, die we voor de 
zomer presenteren.” 

Nieuwe doelen
Ook al is de start van WerkFit Brummen 
bemoedigend, de medewerkers gaan 
niet stil zitten. “Ons doel in het tweede 
kwartaal is om van alle uitkeringsge-
rechtigden, inclusief de nieuwe in-
stroom, te weten wat er moet gebeuren 
om de mensen werkfit te maken. Verder 
beginnen we met het in beeld brengen 
van de werkelijke loonwaarde van onze 
SW-medewerkers. Daarnaast zal de 
uitstroom van de eerste werkfitte 
inwoners op stoom komen.” Pierik sluit 
af met de opmerking dat WerkFit 
Brummen zich richt op de lange termijn: 
“We bieden tijdelijke ondersteuning aan 
inwoners om zoveel mogelijk blijvende 
oplossingen te realiseren.”

Bemoedigende eerste resultaten ‘WerkFit Brummen’

Ieder jaar 
gaan in 
Neder-
land zo’n 
30.000 
kinderen 
tijdens de 
Roefeldag 
op 
ontdek-
kingstocht bij meer dan 4.000 bedrijven, 
instellingen, organisaties en verenigin-
gen. Ook in de gemeente Brummen! 
Het lokale Roefelcomité is op zoek naar 

enthousiaste bedrijven die kinderen 
willen laten snuffelen aan verschillende 
beroepen. Bekijk uw bedrijf, instelling of 
initiatief eens met kinderogen en u vindt 
zeker mogelijkheden om kinderen mee 
te laten lopen. 

Inschrijven kan tot 25 juni. De Roefel-
dag is dit jaar op woensdag 23 oktober 
van 10.00 tot 15.00 uur. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op 
www.roefeldag-brummen.nl. Of neem 
contact op met Lotte van der Wiel van 
Stichting Sportkompas: 0313-651180 of 
lotte@stichtingsportkompas.nl.

Roefelplaatsen gezocht!



Vrijdag 26 april heeft burgemeester Alex 
van Hedel aan vier inwoners van de 
gemeente Brummen een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt. Mevrouw A. 
van Ooijen-Van der Burg, mevrouw J. 
Harder-Put, de heer J.J.H. Kolk en de heer 
A. van Ooijen 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.

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt 

op de foto: v.l.n.r.: mevrouw en meneer 
Harder, meneer en mevrouw Van Ooijen, 
burgemeester Alex van Hedel, meneer en 
mevrouw Kolk

Wilt u iemand uit onze gemeente 
voordragen voor een lintje? Dan is het 
verstandig om eerst contact op te nemen 
met het bestuurssecretariaat. Dat kan via 
nummer 0575-568 233 of stuur een 
e-mail naar bestuurssecretariaat@
brummen.nl. Zij kunnen in grote lijnen 
aangeven of de verdiensten inderdaad 
bijzonder genoeg zijn voor een koninklij-
ke onderscheiding. Is dat het geval, dan 
kunt u een brief schrijven waarin u de 
betreffende persoon voordraagt. 

Op de website www.lintjes.nl kunt u op 
het aanmeldformulier zien welke 
informatie u hierbij allemaal moet geven. 
Uw brief richt u aan burgemeester A. van 
Hedel, postbus 5, 6970 AA Brummen.

De behandeling van een voorstel kost 
behoorlijk wat tijd. Kom dus tijdig in 
actie! Een voorstel voor de ‘lintjesregen’ 
voor Koningsdag moet u vóór 1 juni in 
het jaar ervoor bij de burgemeester 
indienen. Voor een lintje bij een andere 
gelegenheid moet u uw voorstel 

tenminste zes maanden van tevoren 
versturen.

De burgemeester brengt advies uit over 
uw 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.

Lintje aanvragen?
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VSM stallingsloods 
De gemeente draagt eenmalig 10.000 euro bij aan de realisatie van een loods 
in Loenen, waar de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) materieel kan 
stallen. Dit met als voorwaarde dat de VSM bijdraagt aan de ontwikkeling van 
een voor recreatie en toerisme aantrekkelijke stationsomgeving in Eerbeek. 
Hoe en wat leggen de gemeente en VSM nog vast in een intentieovereen-
komst. VSM heeft overigens al de spoorwegovergang over de Coldenhovense-
weg opnieuw geasfalteerd en oude treinstellen op het station vervangen door 
gerestaureerde. B&W realiseren zich dat de Koningslijn van de VSM een grote 
toeristische attractie is. Deze kan uitgroeien tot hét verbindende element voor 
toerisme tussen Apeldoorn en Dieren. Station Eerbeek ligt midden op die route.

Raadsfora op 9 mei
Volgende week donderdag vinden twee forumbijeenkomsten plaats. 
Aanvang 20.00 uur. Op de agenda van forum Ruimte staat het bestem-
mingsplan parkeerterrein Koppelenburg in Brummen, de bestemmingsplan-
wijziging Hallsedijk 53-55 in Empe en het voorstel om gemeentelijke 
gebouwen te verduurzamen. Het forum Samenleving/Bestuur/Financiën 
bespreekt ook drie raadsvoorstellen: aanpassing van de GR Basismobiliteit, 
enkele beleidsstukken van de veiligheidsregio en jaarrekening 2018 en 
begroting 2020 van de omgevingsdienst OVIJ. Agenda en achterliggende 
stukken vindt u op www.brummen.nl/gemeenteraad.

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

Colofon

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbesluit hogere waarden Wet 

geluidhinder “Twee woningen 
Wilhelminapark” Eerbeek (01-05-
2019)

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een veranda aan de 
woning op de locatie Gaspeldoorn 31 
in Eerbeek (01-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbreden van de inrit, H.A. Grizell-
straat 38 t/m 78 in Eerbeek (01-05-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Engelenburgerlaan 31, te Brummen 

(01-05-2019)
• Verleende evenementenvergunning, 

Kanaalweg 3, te Eerbeek (01-05-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Tuinstraat, te Brummen (01-05-2019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
restaureren en isoleren van het dak 
van de Bronkhorsterweg 18 in 
Brummen (01-05-2019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Hazenberg in Brummen (01-05-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
schuilgelegenheid op de locatie 

Empermolen 14 in Empe (01-05-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
uitwendig rookkanaal op de locatie ’t 
Haagje 10 in Eerbeek (01-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het legaliseren van een 
bestaande veranda op de locatie 
Hooimate 13 in Brummen (01-05-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
tuinhuis op de locatie Loenenseweg 
63 in Eerbeek (01-05-2019)

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop bloemen en Planten, 
Marktplein te Brummen (01-05-
2019)

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

Zaterdag 4 mei: samen herdenken

Hotspots Mobiliteit: verkeerskundige knelpunten in beeld

Op 5 mei dit jaar is het 74 jaar geleden 
dat Nederland is bevrijd. De dag ervoor 
gedenken we dat er 74 jaar geleden er 
een einde kwam aan het brute regime 
van de nazi’s, dat vanaf 1933 een 
terreurbewind over Duitsland en Europa 
had gevoerd. Burgemeester Van Hedel 
roept iedereen op hierbij stil te staan: 
“Het is belangrijk om ieder jaar weer 
met elkaar dit te blijven gedenken en 
herdenken. Maar het is ook goed om 
stil te staan bij soortgelijke gruwelda-
den die helaas nog steeds aan de orde 
van de dag zijn in onze wereld.”

Zowel in Brummen als in Eerbeek 
vinden op vrijdag 4 mei stille tochten 

met herdenkingsbijeenkomsten plaats. 
De organisatie is in handen van twee 4 
mei-comités die in onze gemeente 
actief zijn. 

Stichting Hall Leeft, obs De Vossestaart 
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. 

Kijk voor uitgebreide info op 
www.brummen.nl. 

De gemeente Brummen krijgt vaak 
meldingen van inwoners, weggebrui-
kers en dorps- en wijkraden over 
verkeerskundige knelpunten. We horen 
ook veel wensen voor maatregelen om 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid 
op straat te verbeteren. Maar op dit 
moment is hiervoor geen geld beschik-
baar. Gebrek aan geld is ook de reden 
dat we de afgelopen jaren niet hebben 
kunnen investeren in de openbare 
ruimte. We richten ons vooral op het in 
stand houden van wat er is en op het 
beperken van schade. 

Gemeenteraad aan zet
Toch wil het college de komende jaren, 
naast regulier beheer en onderhoud, 

graag bestaande knelpunten aanpak-
ken. Daarom is er een notitie ‘Hotspots 
Mobiliteit 2019-2022’ opgesteld. Deze 
notitie beschrijft verkeerskundige 
knelpunten, gebaseerd op meldingen 
en input van inwoners, dorps- en 
wijkraden en Veilig Verkeer Nederland. 
Ook wordt bekeken welke verbetermo-
gelijkheden wenselijk zijn op bepaalde 
kruispunten, wegen en routes. Om de 
maatregelen op straat uit te kunnen 
voeren, is extra geld nodig. Alleen de 
gemeenteraad kan deze middelen 
beschikbaar stellen. Het college neemt 
de notitie Hotspots Mobiliteit en 
inhoudelijke onderbouwing mee in het 
opstellen van de concept-perspectief-
nota 2020-2023. 

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

De officiële gemeentegids wordt in 
opdracht van de gemeente Brummen 
gemaakt door Akse Media uit Den 
Helder. De vertegenwoordiger van 
Akse Media, Peter de Vos, benadert op 
dit moment persoonlijk in onze 
gemeente bedrijven voor het plaatsen 
van advertenties. Hij heeft een brief 
van de gemeente waarin staat dat hun 
uitgave in samenwerking met het 
Brummense gemeentebestuur wordt 
gemaakt. Ook kunnen ondernemers 

zelf contact opnemen met Peter de 
Vos. Dit kan via mailadres peter@
aksemedia.nl en telefoonnummer (06) 
36 16 28 08. Speciaal thema in deze 
gids is ‘een duurzame gemeente 
Brummen’. De gids verschijnt in het 
najaar.

Malafide bureaus
In de praktijk blijkt dat (advertentie)
bureaus bedrijven, voornamelijk per fax 
of telefonisch, benaderen met het 

verzoek een handtekening te zetten ter 
goedkeuring van een plaatsing in een 
blad of internetsite. Een blad dat 
vervolgens niet wordt uitgegeven of 
waarvan het onduidelijk is waar het 
terechtkomt. Als u wordt benaderd 
door advertentieacquisiteurs die 
verwijzen naar een publicatie of uitgave 
van de gemeente, schroom dan niet en 
neem direct contact op met medewer-
kers van het team communicatie. Zij 
zijn bereikbaar via ons algemene 
nummer 0575-568 233.

Akse Media bezig met gemeentegids


