
Het gemeentehuis is op maandag 4 mei  
en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Brummen werkt aan opvolger Duurzaamheidslening 
Het grote aantal aanvragen sinds de start 
van de regeling laat zien dat de Duurzaam-
heidslening in Brummen in een behoefte 
voorziet. De lening draagt daardoor bij aan 
de verduurzaming van de particuliere 
woningvoorraad en aan de doelstelling om 
een klimaatneutrale gemeente te worden. 
Omdat woning eigenaren de lening goed 
weten te vinden is het beschikbare budget 
momenteel uitgeput. Daarom wordt de 
gemeenteraad binnenkort gevraagd om 
akkoord te gaan met de invoering van de 
nieuwe Toekomstbestendig Wonen 
regeling. Deze regeling maakt het 
mogelijk om energiebesparende maatre-
gelen te combineren met de sanering van 
asbestdaken. Daarnaast is ook de 
combinatie mogelijk met het levensloop-
bestendig maken van een woning. 

Door het instellen van de nieuwe 
Toekomstbestendig wonen regeling 

kunnen de verduurzamingsambities van 
de gemeente worden voortgezet en 
kunnen inwoners weer een aanvraag 
indienen. Ook kunnen mensen langer 
thuis blijven wonen door gebruik te 
maken van de Blijverslening die ook 
onder de nieuwe regeling valt. In de 

Toekomstbestendig Wonen regeling 
stelt de provincie 50% van de lening 
beschikbaar. Daardoor kan de gemeen-
te meer aanvragen behandelen. Het 
voorstel voor deze nieuwe regeling 
wordt naar verwachting in juni door de 
raad behandeld. 

Gemeenteraad vergadert digitaal door
Het coronavirus maakt het onmogelijk 
om de raadsvergadering op de bekende 
manier te organiseren. Om de besluit-
vorming door de raad ook in deze 
bijzondere tijden door te laten gaan is er 
daarom een landelijke spoedwet 
opgesteld. Deze wet maakt het mogelijk 

om digitaal te vergaderen. Donderdag-
avond 23 april vond in Brummen de 
vuurdoop plaats. Tijdens de eerste 
digitale raadsvergadering werden het 
forum en de besluitvormende raadsver-
gadering gecombineerd. Kijk voor een 
volledig verslag op www.brummen.nl. 

Corona bestrijden we samen
We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel 
mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden zijn verlengd tot 19 mei. Wel 
is er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. De maatregelen zijn 
verwerkt in een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG). De Noodverordening en het Wijzigingsbesluit van 
26 maart 2020 vervallen hiermee.

De meeste mensen in onze regio nemen 
hun verantwoordelijkheid en houden zich 

aan de geldende corona-maatregelen. 
Met de nieuwe noodverordening wordt 

de mogelijkheid op te treden wanneer 
mensen zich niet aan de maatregelen 
houden voortgezet. Ook bestuursdwang 
en het opleggen van een dwangsom 
behoren tot de handhavingsmiddelen 
van de VNOG. Het liefst zien we dat het 
niet nodig is om te beboeten, maar als 
het nodig is doen we het. De noodveror-
dening is te vinden op www.vnog.nl.

Slimmer chillen = corona killen
Chillen met vrienden: hoe doet de jeugd 
dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk 
thuis moet blijven. Of wel naar buiten 
mag, maar altijd op anderhalve meter 
afstand van elkaar moet blijven. Samen 
met Minister Ferdinand Grapperhaus 

van Veiligheid en Justitie daagt de 
Veiligheidregio Noord- en Oost-Gelder-
land jongeren uit om daar creatieve 
oplossingen voor te bedenken. 
Deel een bijdragen in tekst, op video 
of foto op TikTok of Instagram via 

#slimmerchillen, of mail naar  
info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag 
worden drie winnaars gekozen voor 
de weekprijzen: waardecheques 
van 50, 20 en 10 euro. Meer info: 
www.slimmerchillen.nl

Kinderen en jongeren mogen weer buiten sporten
Het kabinet heeft de corona-maatregelen versoepeld, door onder andere het georgani-
seerd buiten spelen en sporten door kinderen en jongeren onder voorwaarden toe te 
staan. Ook in onze gemeente zijn in de afgelopen dagen sportverenigingen en 
sportaanbieders volop bezig met het (voorbereiden van het) aanbieden van spel- en 
sportactiviteiten in de buitenlucht voor de jongeren tot en met 18 jaar. De gemeente 
heeft sportverenigingen en sportaanbieders per mail op de hoogte gebracht van de 
voorwaarden, waaronder spel- en sportactiviteiten mogen worden georganiseerd. 

Het gaat daarbij dan om kinderen in 
de leeftijd tot en met 12 jaar, die in 
groepjes georganiseerd en begeleid 
buiten mogen spelen en sporten. 
Wel gelden er beperkingen, zoals na 
afloop van het sporten thuis moeten 
douchen en tijdens het sporten geen 
ouders/verzorgers langs het veld. 
Sporten in wedstrijd-/competitiever-
band is niet toegestaan.

Ook jongeren in de leeftijd van 13 
tot en met 18 jaar mogen gezamen-
lijk buiten sporten, maar  met 
inachtneming van de “1,5 meter-re-
gel”. De beperkingen zoals thuis 
douchen en geen ouders/verzorgers 
langs het veld gelden ook voor deze 
jongeren.

Dubbel doel
Landelijke zijn in overleg met de 
sportbonden deze voorwaarden verder 
uitgewerkt in een protocol voor 
sportverenigingen en sportaanbieders. 
Het protocol is er natuurlijk op gericht 
om verdere uitbreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Maar het wil 
gelijktijdig jongeren de mogelijkheid 
bieden om weer met vriendjes en 
teamgenootjes te spelen en te sporten.

Initiatieven
Sportverenigingen en sportaanbieders 
die activiteiten voor de jongeren willen 
gaan organiseren moeten zich melden 
bij de gemeente en een plan indienen 
hoe zij invulling geven aan de voor-
waarden, op welke momenten spelen 

en sporten worden georganiseerd en 
wie de contactpersoon is. De melding 
kan worden gedaan via emailadres 
handhaving@brummen.nl.

De Stichting Sportkompas heeft 
inmiddels een plan ingediend om het 
buitenterrein van de sportaccommoda-
tie Rhienderoord beschikbaar te hebben 
voor spel- en sportactiviteiten. Ook 
gaat Sportkompas onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de gymlessen 
voor de basisscholen op de schoolplei-
nen te organiseren en op welke wijze 
spel- en sportactiviteiten op speelterrei-
nen mogelijk zijn. Voor vragen of 
ondersteuning kan contact worden 
opgenomen met de verenigingsonder-
steuner van Sportkompas. Het mail-
adres is jacco@stichtingsportkompas.nl
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Overtreding van de maatregelen? En wat dan? 
Nu de corona-maatregelen grotendeels zijn verlengd tot 20 mei is het motto: hou 
vol! Want nog steeds is de boodschap: Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar 
buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen 
of om iets voor een ander te doen. Blijf dan altijd op 1,5 meter afstand van mensen 
die niet tot je gezin of huishouden behoren, vermijd groepen en ga zoveel mogelijk 
alleen op pad. Werk thuis als dat mogelijk is. Maar helaas houdt niet iedereen zich 
hieraan en zijn er gemeentelijke toezichthouders en ook politieagenten die hierop 
toezien en waar nodig bekeuren. 

Als je de maatregelen overtreedt, 
bijvoorbeeld omdat je met drie of meer 
mensen bij elkaar op straat bent, dan 
ben je strafbaar. Toezichthouders en 
politie spreken mensen hier op aan en 
waarschuwen meestal. Luister je niet, 
dan krijg je een boete. De boete 
bedraagt voor iedereen vanaf 18 jaar 
390 euro. Ook leidt een boete tot een 
aantekening op je strafblad. Voor 
jongeren vanaf 13 jaar is de hoogte van 

de bekeuring 95 euro. Ook is het 
mogelijk minderjarigen van 12 tot en 
met 17 jaar die een overtreding hebben 
begaan door te sturen naar HALT. Als 
dat gebeurt, neemt een medewerker 
van HALT contact op met de ouders of 
verzorgers. Dit vanwege het opleggen 
van een Halt-straf. Als de minderjarige 
na de HALT-interventie toch weer in de 
fout gaat, kan alsnog een geldboete 
worden gegeven.

Somber of gespannen door het coronavirus?
Het is begrijpelijk als u zich somber, gespannen of misschien zelfs angstig voelt door het 
coronavirus. Dat kan als u alleen bent, maar ook als u samen met andere mensen woont.

Het helpt om af en toe een pauze te 
nemen. Van uw werk, van de drukte 
thuis of van het tv-kijken. Ook helpt het 
om de berichtgeving over het coronavi-
rus even niet te volgen. 
•  Een gezonde leefstijl helpt om mentaal 

fit te blijven. Eet gezond en zorg voor 
voldoende slaap en beweging.

•  Structuur in uw dag helpt ook. 
Bijvoorbeeld elke dag op dezelfde tijd 
opstaan. En maak een planning  voor 
uw (thuiswerk)dag en neem geregeld 
een korte pauze.

•  Gebruik liever geen alcohol of drugs 
om met uw emoties om te gaan. 

•  U kunt uw zorgen en ongerustheid 
verminderen door minder vaak te 
kijken of luisteren naar berichtgeving 
in de (sociale) media. 

•  Ga af op de feiten. Zoek betrouwbare 
informatiebronnen, zoals de websites 

van de Rijksoverheid, de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) of het 
RIVM. Verzamel informatie waarmee 
u kunt bepalen hoeveel risico u echt 
loopt, zodat u redelijke voorzorgs-
maatregelen kunt treffen. 

•  Praat over uw emoties. Krop ze niet 
op. Praten met mensen die u ver-
trouwt kan helpen. Hou contact met 
vrienden, familie en collega’s via 
e-mail en telefoon.

•  Als u er met uw omgeving niet 
uitkomt, zoek dan contact met een 
getrainde vrijwilliger of professionele 
hulpverlener. 

•  Ook kunt u bij aanhoudende klachten 
terecht bij uw huisarts. De huisarts 
kan u snel de juiste soort hulp bieden 
en doorverwijzen naar andere 
hulpverleners zoals een psycholoog of 
een therapeut.

Hart onder de riem voor ondernemers
De coronamaatregelen hebben een grote impact op onze ondernemers uit de 
horeca-, contactberoepen- en toeristische branche. Afgelopen weekend is onder 

andere wethouder Van Burgsteden met een 
mooi bosje lokale tulpen bij velen van hen 
langs gegaan. Met dit kleine gebaar wil het 
college van burgemeester en wethouders 
hen zo een hart onder de riem steken in 
deze economisch lastige periode.



Jaarverslag Culturele Stichting 
Deze week heeft de Culturele Stichting Gemeente Brummen het jaarverslag 
over 2019 gepresenteerd. Deze is voor iedereen te lezen op de website van de 
stichting:www.brummencultuur.nl (bij de rubriek ‘over de stichting’. In het 
jaarverslag wordt er verslag gedaan van de vele activiteiten op het gebied van 
muziek, film, theater, kunst en literatuur. Deze zijn georganiseerd door 
werkgroepen die vallen onder de stichting, danwel initiatieven die door de 
Culturele Stichting worden gesubsidieerd. Jaarlijks verstrekt de gemeente de 
Culturele Stichting een subsidiebijdrage om het culturele leven in onze 
gemeente een impuls te geven. 

Seismisch onderzoek voor aardwarmte 
(SCAN) hervat

Als gevolg van het coronavirus waren de werkzaamheden van het seismisch 
onderzoek om de potentie van aardwarmte in beeld te brengen tijdelijk 
stilgelegd. De werkzaamheden zijn rond 28 april hervat. Kijk op www.
scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan 
binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u 
kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.  Heeft u vragen 
over de uitvoering van het onderzoek? Neem dan contact op via het mailadres 
info@scanaardwarmte.nl. 

Principebesluit Hallsedijk 48/50 Empe
De eigenaar van het woonhuis met opstallen aan de Hallsedijk 48-50 wil 
graag een groepsaccommodatie voor maximaal 16 personen realiseren. Alle 
functionaliteiten worden in de bestaande gebouwen gerealiseerd. De groeps-
accommodatie past niet binnen de huidige bestemming. Met een principever-
zoek wil de eigenaar bereiken dat het bestemmingsplan ter plaatste wordt 
herzien om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Door de grootte van het  
perceel (5000m²) zal van een ruimtelijke impact op de omgeving en andersom 
naar verwachting nauwelijks tot geen sprake zijn. Daarnaast past het initiatief 
binnen provinciaal en gemeentelijk beleid om recreatie en verblijf van recrean-
ten te stimuleren. Het college heeft daarom besloten om in principe medewer-
king te verlenen aan dit initiatief. Dit mits kan worden aangetoond dat aan 
alle wet- en regelgeving in het kader van een goede ruimtelijke ordening kan 
worden voldaan.

Principebesluit Dovenkampweg 3-5 te Empe
De eigenaar van een bedrijf aan de Dovenkampweg 3-5 in Empe wil een 
bestaande loods vergroten door die met 20 meter te verlengen en een 
kapschuur te bouwen met een grote van 450 m². Ook wil hij uit bedrijfslogis-
tieke overwegingen de bestaande bedrijfswoning Dovenkampweg 5 slopen 
om hier een tweede inrit te realiseren. Deze woning staat momenteel onder 
een hoogspanningsverbinding.  De eigenaar wil deze herbouwen  ten zuiden 
van het perceel Dovenkampweg 10/12 en deze om zetten in een particuliere 
woning. Met een  principeverzoek wenst de initiatiefnemer te bereiken dat het 
bestemmingsplan ter plaatste wordt herzien conform het huidige gebruik en 
de beoogde ontwikkelingen. Het college heeft besloten om in principe 
medewerking te verlenen aan dit initiatief mits kan worden aangetoond dat 
aan alle wet- en regelgeving in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
kan worden voldaan.

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 

omgevingsvergunning, het kappen 
van een es, Julianalaan 2 en 4, 
Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het bouwen van 9 wonin-
gen aan de Alant, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 

woning, Papiermolen 10, Eerbeek,
• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal, Hallseweg 
5, Eerbeek

Voordracht voor nieuwe raadsgriffier
Afgelopen week heeft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad besloten 
mevrouw Diede Balduk voor te dragen als nieuwe raadsgriffier. Het is de bedoeling 
dat de gemeenteraad op 28 mei aanstaande mevrouw Balduk benoemt. Met ingang 
van 1 september gaat zij als griffier aan de slag. Ze neemt dan de plaats in van de 
huidige griffier, mevrouw Marja Nengerman, die eerder dit jaar heeft laten weten 
met ingang van 1 september met pensioen te gaan. 

De benoeming is het resultaat van een 
interne procedure binnen de gemeente-
lijke organisatie. Diede Balduk is immers 
al vanaf 2 januari 2019 parttime 
werkzaam voor de griffie van de 
gemeenteraad. Dit als plaatsvervangend 
griffier. De selectiecommissie is unaniem 
in haar oordeel dat Balduk een geschik-

te kandidaat is voor de griffiersfunctie. 
Zij is 26 jaar en woonachtig in Didam. 
Naast haar huidige baan voor de 
Brummense gemeenteraad is ze ook 
actief als ambtelijk secretaris voor het 
CDA Gelderland. Met deze baan stopt 
ze zodra ze in september voor 32 uur 
actief gaat worden als raadsgriffier. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Digitaal raadsforum op 14 mei
In totaal zes inhoudelijke onderwerpen staan er op de agenda van het raadsforum van 
donderdag 14 mei. Vanwege de maatregelen die gelden in de strijd tegen het corona-
virus, komt de gemeenteraad die avond ‘digitaal’ bijeen. Dit betekent dat ook nu de 
oproep is aan inwoners om eventuele meespraak-reacties vooraf schriftelijk bij de griffie 
in te dienen. Het raadsforum is voor iedereen live te volgen via de website van de 
gemeenteraad en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.

Tijdens een raadsforum worden er géén 
besluiten genomen. Doel van deze 
bijeenkomst is het voorbereiden van de 
besluitvormende raadsvergadering van 
donderdagavond 28 mei. Het forum 
begint altijd met enkele vaste agenda-
punten. Naast de mogelijkheid voor 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda staat 
gaat het om de informatieverstrekking 
door de portefeuillehouders, de 
algemene vragenronde en de lijst van 
ingekomen stukken 

Raadsvoorstellen 
Er staan drie voorstellen op de agenda 
waar op 28 mei de gemeenteraad een 
besluit over zal gaan nemen. Het gaat 
om de vaststelling van het bestem-

mingsplan voor een perceel aan de 
Sophia van Württemberglaan in 
Eerbeek, de verordening Maatschappe-
lijke ondersteuning 2020 en de pro-
grammabegroting van de regionale 
gezondheidsdienst GGD Noord- en 
Oost-Gelderland. 

Drie onderwerpen staan als informatief 
bespreekstuk op de agenda. Zo heeft de 
Rekenkamer-commissie een onderzoek 
uitgevoerd naar het beleid en de 
uitvoering van dagbesteding in onze 
gemeente. Deze commissie geeft een 
toelichting op het rapport en beant-
woordt eventuele vragen van raadsleden 
(en ingediende schriftelijke reacties van 
inwoners). Een ander onderwerp dat aan 
bod komt is de informatieve notitie van 

het college aan de raad over het sociaal 
domein. Het college geeft aan wat de 
voortgang is van diverse onderzoeken 
die worden uitgevoerd en wat de stand 
van zaken is als het gaat om dit 
belangrijke beleidsterrein. Het derde en 
laatste onderwerp dat als informatief 
onderwerp besproken wordt is het 
project Waardevol Brummen. Vanuit het 
college wordt een korte presentatie 
gegeven wat de vorderingen zijn.
 
Meepraten? Dat kan dit keer schriftelijk! 
Omdat het ditmaal niet mogelijk is om 
deze forumvergadering als inwoner bij 
te wonen, kan iedereen vooraf schrifte-
lijk zijn of haar mening of inspraakreac-
tie geven. Dit kan gaan over een 
onderwerp op de agenda. Maar dus ook 
over een kwestie die niet op agenda 
staat. Wilt u hier gebruik van maken? 
Stuur dan uw bijdrage vroegtijdig naar 
het mailadres griffie@brummen.nl. De 
raadsgriffier zorgt er dan voor dat uw 
inbreng spoedig wordt doorgestuurd 
naar de 19 raadsleden. 

8 lintjes in gemeente Brummen  
Vanwege het coronavirus was de jaarlijkse lintjesregen anders dan anders. De 
burgemeesters in het land hebben op 24 april persoonlijk contact opgenomen met 
te decoreren inwoners. In de gemeente Brummen belde burgemeester Alex van 
Hedel met 8 inwoners om ze te feliciteren. Ria Jager-Zeijseink, Ans Elshof-Schoot 
Uiterkamp, Mia van der Westen-van den Ende uit Brummen, Marius Heutink uit 
Leuvenheim, Antoon Menkveld en Klaas Wensink uit Hall, Freek Toevank en Willem 
van der Vliet uit Eerbeek zijn allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking 
van de versierselen op 24 april niet 
plaats kon vinden, wordt er gezocht 

naar één landelijk moment waarop 
dat alsnog kan gebeuren, in het 
bijzijn van familie, vrienden en 

collega’s van de gedecoreerden. 
Wanneer dit zal zijn, is ook afhanke-
lijk van het verloop van het Corona-
virus. De Kanselarij der Nederlandse 
Orden beoogt hiermee dat diegenen 
die zich op een bijzondere manier 
verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de samenleving toch worden 
gewaardeerd, ook al kon de daad-
werkelijke uitreiking niet op 24 april 
plaatsvinden.
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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

Onthulling plaquette startschot ‘Jan Mankesjaar’
Zondagmiddag onthulde cultuurwethouder Ingrid Timmer samen met kunstenaar 
Monique Bosch een gedenkplaquette aan de gevel van het woonhuis waar vroeger de 
schilder Jan Mankes woonde. De onthulling zou het startsein zijn van allerlei activitei-
ten die van april tot oktober 2020 zouden plaatsvinden rondom deze bijzondere 
kunstenaar. Vanwege de coronacrisis worden deze activiteiten voor een deel verscho-
ven naar het najaar of als het niet anders kan naar volgend jaar. 

In 2020 is het 100 jaar geleden dat 
Jan Mankes is overleden in Eerbeek. 
Het werk van Jan Mankes is van 

hoge kwaliteit en hij wordt tegen-
woordig gezien als één van de beste 
figuratieve kunstenaars van de 

twintigste eeuw. Om leven en werk 
van deze schilder te herdenken is 
anderhalf jaar geleden de Stichting 
100 jaar Jan Mankes opgericht. In 
de afgelopen maanden hebben de 
initiatiefnemers hard gewerkt aan de 
organisatie van allerlei activiteiten. 
Veel informatie over de activiteiten 
is te vinden op de website 
www.100jaarjanmankes.nl.

Feestelijke uitreiking Brummense Bikkel later dit jaar
De jaarlijkse uitreiking van de Brummense Bikkel – het Brummense jeugdlintje - wordt 
verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Dat heeft de jury, onder leiding van wethou-
der Ingrid Timmer, besloten. Vanwege de coronacrisis was het nu niet mogelijk om 
een feestelijke uitreiking in april te organiseren. Daarnaast zijn er nu tijdens de 
coronacrisis potentiele Brummense Bikkels actief die bij nominatie anders tot voorjaar 
2021 moeten wachten. De inzendtermijn wordt dus verlengd tot september.

Met de Brummense Bikkel zet de 
gemeente Brummen kinderen en 
jongeren in het zonnetje die een bijzon-
dere prestatie hebben verricht. Iedereen 
kan aanmeldingen voor de Brummense 
Bikkel opsturen. Een vakkundige jury 
beoordeelt de voordrachten. 
Wethouder Ingrid Timmer: “Andere 
jaren werd de Brummense Bikkel in april 
uitgereikt. Maar dat lukt dit jaar door het 
coronavirus niet. Het zou mooi zijn om 
het begin van het nieuwe schooljaar te 
combineren met een feestelijke uitrei-
king. Uiteraard op gepaste afstand. Ik zie 
nu door de coronacrisis juist prachtige 
initiatieven van jongeren. Daar kan nog 
een mooie nominatie uit voortkomen. 
Dus roep ik iedereen op om een jongere 
aan te melden voor dit Brummense 
jeugdlintje,” aldus de wethouder. 

Aanmelden
Stichting Welzijn Brummen (SWB) 
coördineert de aanvragen voor de 
Brummense Bikkel. Via hun website 

www.welzijnbrummen.org/brummen-
se-bikkel kunnen mensen het hele jaar 
door het nominatieformulier downloa-
den en invullen en zo hun favoriete 
kandidaat aanmelden. Je kunt je 
aanmelding ook insturen per e-mail: 
bikkel@welzijnbrummen.nl. Of stuur 
een brief naar Nominatie Brummense 
Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC  
BRUMMEN. De jury beoordeelt in 
september alle inzendingen. 
Er zijn twee categorieën: van 4 tot en 
met 12 jaar en van 13 tot en met 17 
jaar. Meld in de voordracht duidelijk wie 
de genomineerde is, zijn of haar adres 
en telefoonnummer. Geef ook duidelijk 
aan waarom deze persoon de Brum-
mense Bikkel zou moeten winnen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met Hennita 
Benjamins van SWB. Zij is bereikbaar via 
e-mailadres h.benjamins@welzijn 
brummen.nl of bel naar 0575–561 988.

Tijdens (corona)crisis: hou grip op geld 
Eendrachtig houden wethouder Eef van Ooijen en SWB-directeur Martine Jurriens 
een pleidooi voor het Steunpunt Geld en Administratie in onze gemeente. “Het 
voorkomen en tegengaan van schuldenproblematiek bij inwoners is voor de 
gemeente een belangrijk thema. Reden dat we in onze gemeente een laagdrempeli-
ge vraagbaak hebben in de vorm van het Steunpunt Geld en Administratie,” stelt 
Van Ooijen vast. Jurriens vult aan: “Zeker ook in deze tijd kan dit steunpunt voor 
inwoners van meerwaarde zijn. Volgens het Nibud vreest ruim een derde van de 
Nederlandse huishoudens in de komende tijd moeilijk rond te komen als gevolg van 
de coronacrisis. Het is goed om dit te benoemen en bespreekbaar te maken. En 
vooral ook aan te geven waar mensen voor hulp en advies terecht kunnen. Wij 
willen inwoners met financiële problemen heel graag helpen.”

“Door de coronacrisis vallen er voor 
velen van ons zekerheden weg’’, licht 
Martine Jurriens toe. “Je hebt bijvoor-
beeld als ZZP’er ineens géén opdrachten 
meer. Of het bedrijf waar je werkt, 
verkeert in zwaar weer. Jouw inkomen 
wordt lager maar jouw vaste lasten 
blijven hetzelfde. Hoe lang duurt dit? 
Ga je het redden?” Het zijn allemaal 
legitieme vragen volgens Jurriens. 
Willem van de Bilt is budgetadviseur bij 

het Steunpunt Geld en Administratie en 
vanwege het coronavirus op werkdagen 
te bereiken van 9.00 tot 12.00 uur via 
telefoonnummer 0575-561 988. Hij 
heeft uit hetzelfde Nibud-rapport 
opgemaakt dat als mensen te maken 
krijgen met minder inkomsten, ze dat 
zullen compenseren met spaargeld én 
door te bezuinigen. “Als rekeningen niet 
meer betaald kunnen worden, dan is de 
premie voor de zorgverzekering het 

eerste dat sneuvelt. Dit is natuurlijk een 
groot risico, want schulden lopen door 
bijkomende kosten snel op. Belangrijk is 
dat je jouw zorgen op tijd bespreekbaar 
maakt’’, aldus Willem van de Bilt. 

Als inwoner in de gemeente Brummen 
heb je geen schuld aan het ontstaan 
van de coronacrisis, maar de gevolgen 
kunnen wel gevolgen hebben op 
iemands portemonnee. Mogelijk nu al, 
mogelijk over enkele weken of maan-
den, als je door jouw reserves heen 
bent. Van de Bilt: “Kijk vandaag nog 
naar hoe en waar je grip op jouw geld 
kunt krijgen of houden. En waar je 
terecht kunt als je er zelf niet uitkomt 
en advies nodig hebt. Lees de Geld-
krant-special van het Nibud. Kijk op 
www.welzijnbrummen.nl en kies voor 
‘hulp bij geldzorgen in coronatijd’. En 
heb je concrete vragen? Bel ons op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur.”

Dinsdag: ook in onze gemeente Nationale Herdenking
Zoals heel veel evenementen en gebeurtenissen is ook de Nationale Herdenking 
2020 een hele bijzondere. Niet alleen omdat we juist dit jaar vieren dat Nederland 
75 jaar geleden is bevrijd van de Duitse bezetter. Ook omdat de lokale herdenkin-
gen die in Eerbeek, Brummen en Hall voorbereid waren niet door kunnen gaan 
vanwege het coronavirus. In samenspraak met organisatoren in deze dorpen, heeft 
burgemeester Alex van Hedel een alternatief plan bedacht. “Als inwoner rekenen 
we op u. Toon uw respect voor hen die zijn gevallen in de strijd om vrijheid. Hang 
daarom massaal op 4 mei de vlag halfstok.” 

Juist in een tijd waarin een nieuw virus 
onze persoonlijke vrijheid belemmert, is 
het belangrijk om met elkaar bij het 
thema vrijheid stil te staan. Van Hedel 
legt uit: “Tijdens de Nationale Herden-
king op 4 mei herdenken wij allen, 
burgers en militairen, die in het Konink-
rijk der Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesmissies. Vrijheid is een groot goed 
en die moeten we met elkaar koesteren. 
Juist door samen op te trekken kunnen 
we de vrijheid ook op langere termijn 

behouden. Het respect dat  we hebben 
voor hen die vochten (en nog steeds 
vechten) voor de vrijheid van anderen, 
kunnen we op 4 mei tonen door thuis 
de vlag halfstok te hangen. Ik hoop dat 
iedereen meedoet!”

Online
Dit jaar dus geen stille tochten, geen 
herdenkingsbijeenkomsten bij begraaf-
plaatsen of in kerken. “Dit jaar vindt de 
Nationale herdenking vooral in huiselijke 
kring plaats. En nemen we op 4 mei om 
20.00 uur plechtig twee minuten stilte in 
acht,” aldus de Brummense burgerva-

der. Van zonsopgang toto zonsonder-
gang hangen we de Nederlandse vlag, 
zonder wimpel, halfstok. En omstreeks 
18.00 uur spreekt de burgemeester via 
een speciale videoboodschap ook zijn 
herdenkingsrede uit. Deze is voor 
iedereen te zien en ook te lezen via de 
gemeentelijke website en sociale media. 

In het verlengde van zijn oproep aan 
iedereen om de twee minuten stilte te 
respecteren, verzoekt Van Hedel ook 
om met het oog op het karakter van 
deze Nationale Herdenkingsavond het 
openbare leven en het verkeer geduren-
de deze twee minuten stop te zette. 
Winkeliers zijn op de avond van 4 mei 
op grond van de Winkeltijdenwet 
verplicht vanaf 19.00 uur te sluiten 
(voor zover van toepassing). 

PlusOV compenseert vervoerders in coronacrisis
De vervoerders van PlusOV krijgen compensatie voor het omzetverlies dat het 
gevolg is van de coronacrisis. Door de overheidsmaatregelen en het sluiten van alle 
scholen liep het aantal ritten in het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer fors 
terug. Gereden ritten worden uiteraard gewoon vergoed. Daarbovenop vergoedt 
PlusOV tot 80% van de normale omzet. Hiermee volgt de vervoerscentrale het 
advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

In de gemeente Brummen wordt het 
routegebonden vervoer voornamelijk 
uitgevoerd door Willemsen-de Koning. 
Dit geldt ook voor het vraagafhankelijk 
vervoer. Directeur Guido Eggermont van 
PlusOV: “Ook in de toekomst willen we 
mensen vervoeren die vanwege een 
beperking niet met het openbaar vervoer 
kunnen reizen. Vervoer betekent voor 

hun dat ze meedoen in de samenleving, 
familie en vrienden bezoeken, naar de 
supermarkt of naar een vereniging. Als 
we nu stilzitten, is de kans groot dat de 
taxibedrijven de komende periode niet 
overleven. Daar zit natuurlijk niemand 
op te wachten.” De vergoeding geldt zo 
lang de beperkende maatregelen van de 
overheid van kracht zijn.


