
Gemeentehuis gesloten rond Hemelvaart
Donderdag 13 en 
vrijdag 14 mei is het 
gemeentehuis in 
Brummen gesloten 
vanwege Hemelvaart. 
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. 

We zijn ook gesloten op Tweede Pinksterdag (24 mei).

Concept woonzorgvisie ter inzage t/m 14 mei
De vraag naar woonvormen mét zorg neemt toe. En er is steeds vaker 
sprake van een scheiding van wonen en zorg. Om in te spelen op deze 
veranderingen, werkt de gemeente Brummen aan een woonzorgvisie. Het 
concept ligt ter inzage tot en met 14 mei. Iedereen kan reageren.

In de concept-woonzorgvisie staat 
onze visie op wonen, zorg en 
welzijn en de ambitie tot 2030. En 
aanbevelingen om de ambitie te 
realiseren. De woonzorgvisie komt 
tot stand samen met partners. Zoals 
het zorgkantoor, huisartsen, zorg- 
en thuiszorgorganisaties, welzijnsor-
ganisatie, woningcorporatie, 
inwoners en gemeenteraad. Voor 
de woonzorgvisie is een analyse 
gemaakt van de lokale opgaven 
voor wonen, zorg en welzijn. De 
resultaten van de analyse zijn met 
de partners geduid en verwerkt in 

de concept-woonzorgvisie.

Inspraak
Van 30 april t/m 14 mei ligt de 
concept-woonzorgvisie ter inzage. 
Inwoners en partners hebben dan 
de gelegenheid hierop te reageren. 
U vindt het concept op de speciale 
pagina over de woonzorgvisie. Hier 
is ook het analyserapport en de 
samenvatting van dit rapport te 
vinden. U kunt de concept-woon-
zorgvisie ook inzien bij de balie van 
het gemeentehuis tijdens openings-
tijden.

Uw reactie
Heeft u op- of aanmerkingen, 
suggesties of tekstvoorstellen? Stuur 
deze naar de gemeente Brummen, 
t.a.v. beleidsmedewerker maat-
schappelijke ondersteuning Marco 
van Driel. U kunt uw reactie 
afgeven bij de balie van het 
gemeentehuis of mailen naar: m.
vandriel@brummen.nl.

Respectvolle invulling herdenking 4 mei
Ondanks de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus, is er toch 
op gepaste wijze in onze gemeente invulling gegeven aan de Nationale 
Herdenking. a

Leden van het college hebben 4 mei 
bloemstukken gelegd bij oorlogs-
monumenten en begraafplaatsen in 
onze gemeente. Ze werden hierbij 
bijgestaan door enkele betrokken 
inwoners, zoals de voorzitters van 
de 4 mei comités en nabestaanden 
van oorlogsslachtoffers. Veel 
inwoners lieten hun betrokkenheid 

zien door die dag de vlag halfstok te 
hangen.  

Er is een korte film gemaakt van de 
herdenkingsmomenten in onze 
gemeente. Deze impressie vindt u 
op onze website. Daar kunt u ook 
de herdenkingsrede van burge-
meester Van Hedel lezen. 

Zonne- en windenergie in Brummen
Begin februari hebben we samen met inwoners mogelijkheden besproken 
voor zonnevelden en windmolens in Brummen. Deze bijeenkomst was een 
eerste stap op weg naar lokaal beleid voor zonne- en windenergie. 

Tijdens de avond hebben we 
veel informatie gekregen van 
inwoners. Een videoverslag van 
de bijeenkomst vindt u op 
www.brummen.nl/opgewekt. 
De input hebben we verwerkt in 
een conceptbeleid voor zonne- en 
windenergie. 

17 mei presentatie conceptbeleid
Op maandag 17 mei om 19.00 uur 

presenteren we het conceptbeleid. 
We laten dan graag zien waar en 
hoe zonnevelden en eventueel 
windmolens mogen komen in 
Brummen. En welke ruimte er is 
voor innovaties. Wilt u hierbij 
aanwezig zijn? Stuur dan een mail 
naar bijeenkomsten@brummen.nl 
met als onderwerp ‘inwonersbijeen-
komst 17 mei’. We horen dan graag 
wat u van het concept vindt!

Wat geldt voor jou? Check De VoorzieningenWijzer!
Met De VoorzieningenWijzer heb je al gauw € 500,- meer te besteden per 
jaar. Check zelf wat voor jou geldt of vraag een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek aan. 

Heb je moeite om rond te komen? 
Er zijn in Nederland veel toeslagen 
en regelingen voor huishoudens die 
weinig te besteden hebben. Maar 
dan moet je wel weten waar je 
recht op hebt. En hoe je het 
aanvraagt. De VoorzieningenWijzer 
helpt daarbij. Op www.datgeldt-
voormij.nl/brummen kun je 
checken wat voor jou geldt. Je kunt 

ook een adviesgesprek aanvragen. 
Je krijgt dan gratis ondersteuning 
van een adviseur en regelt direct 
samen wat kan.

Van zorgverzekering tot  
energierekening
De adviseur kijkt met jou of je de 
best passende zorgverzekering 
hebt. Je wilt immers niet teveel 

betalen, maar ook niet voor 
verrassingen komen te staan. 
Daarnaast kijken jullie naar je 
energierekening. Misschien is 
overstappen naar een andere 
energieleverancier voordeliger.

Toeslagen en regelingen
Welke toeslagen gelden voor jou? 
Misschien heb je recht op zorgtoe-
slag, huurtoeslag of kinderopvang-
toeslag? De adviseur vraagt het 
direct voor je aan. Daarnaast kent 
de adviseur alle regelingen die de 
gemeente Brummen heeft voor 
mensen met een laag inkomen. 
Zoals de bijdrage Diftar en de 
tegemoetkoming in de rioolheffing. 
Of het participatiebudget en de 
bijdragen voor zwemles en 
sportclubs voor je kinderen. 

“Het leverde ons een paar honderd 
euro meer op”
Mevrouw en meneer Van Eerde zijn 
gepensioneerd en hebben naast 
hun AOW een heel klein pensioen. 
“Dat is geen vetpot. Dus toen De 
VoorzieningenWijzer belde of ze 
langs mochten komen, zeiden we 
gelijk ja. Dat gesprek leverde direct 
een paar honderd euro per jaar op 
door een beter zorgverzekerings-
pakket.”

“Belastingaangifte doen bleek een 
heel goed idee”
“Ik werk nog niet zo lang en deed 
zelf geen aangifte voor inkomsten-
belasting”, vertelt administratief 
medewerker Jennifer. “Het leek me 
zo ingewikkeld en bovendien 
onnodig: het gaat vast vanzelf 
goed. Maar in gesprek met een 
adviseur van De VoorzieningenWij-
zer bleek dat ik recht had op 
teruggave die ik nog niet ontving! 
Hij hielp me meteen met het 
regelen.”

Benieuwd welke toeslagen en 
regelingen voor jou gelden? 
Kijk op www.datgeldtvoormij.nl/
brummen of mail naar  
contact@devoorzieningenwijzer.nl  
om je aan te melden.
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“Ik wist niet dat ik 
daar recht op had!”



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 
bouwen van een vrijstaand 
woonhuis met bijgebouw, 
Blake 16, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 lindebomen en 
1 beuk, Hallsedijk 40, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
gebruiken van de aangekochte 
groenstroken als tuin, De Hilde 
42, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van de woning, 
Kraaiheide 74, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een houten schuur, 
Papiermolen 40, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schutting en een 
schuur, Trepkesweide 5, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tuinhuis, 
Wedinkerf 9, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een dakopbouw 
op de garage, Zonnedauw 7, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling 
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het bouwen van een 
woning op de locatie Arnhemse-
straat 157, Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Loenense-
weg 53, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het renoveren en 
verduurzamen van de woning op 
de locatie Meengatstraat 17, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
een dakkapel op de locatie 

Rentmeesterstedeweg 8, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, Op verzoek van 
vergunninghouder aanpassen 
van de voorschriften van de 
omgevingsvergunning: het 
brandveilig gebruiken van het 
Fletcher hotel Eerbeek op de 
locatie Professor Weberlaan 1 en 
3, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbestbeplating van een 
schuur op de locatie L.R. Beijnen-
laan 13, Brummen

Overige overheidsinformatie
• Online Forum Ruimte op 

donderdag 20 mei 2021
• Online Forum Samenleving/

Bestuur/Financiën op donderdag 
20 mei 2021

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Wethouder Giermanstraat” 
gemeente Brummen

Senioren en veiligheid: nepmails
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is er een 
speciale campagne over veiligheid voor senioren. Zij krijgen concrete tips 
om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen 
als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makke-
lijk’ wordt 4 weken lang aandacht besteed aan verschillende vormen van 
criminaliteit. In deze laatste campagneweek staat phishing centraal. 

Hoe vaak we er al niet voor gewaar-
schuwd zijn, ze komen nog steeds 
voor: nepmailtjes. Bij zogeheten 
phishing wordt u bijvoorbeeld via 
een e-mail gevraagd om te klikken 
om in te loggen. Die link kan 
bijvoorbeeld leiden naar een valse 
website van een bank, waarin u 
gevraagd wordt om uw gegevens in 
te vullen. Op deze manier proberen 
internetcriminelen toegang te krijgen 
tot uw computer of persoonlijke 
gegevens. Met die gegevens kunnen 
internetcriminelen u vervolgens veel 
geld afhandig maken.

Phishing is geliefd bij veel oplichters, 
maar met de juiste tips & tricks kunt 
u voorkomen dat u hier slachtoffer 
van wordt. Enkele tips: 
• Eerst checken, dan klikken. Klik 

niet zomaar op een link.
• Vraag rechtstreeks bij de instantie 

van wie het verzoek lijkt te 
komen of het verzoek daadwer-
kelijk van hen afkomstig is.

• Gaat het om geld? Gaat het om 
belangrijke gegevens? Is er haast 
bij? Let op! 

Slachtoffer? Kom in actie!
Criminelen die via phishing u geld 
afhandig willen maken zijn geraffi-
neerd. Brieven en logo’s zijn vaak niet 
van echt te onderscheiden. Wees dus 
alert. Bent u toch slachtoffer gewor-
den van phishing, neem dan onmid-
dellijk contact op met uw bank. 
Zij kunnen uw rekening blokkeren. 
Doe altijd aangifte (ook bij een 
poging) op de website van de politie. 
Bewaar de mail eventueel in een apart 
mapje in uw mailbox. Meer informatie 
en tips vindt u op de website 
maakhetzeniettegemakkelijk.nl.

Bekendmakingen op overheid.nl
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Platform voor natuurinclusieve landbouw
Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw 
kunnen terecht bij het Platform Natuurinclusieve landbouw in Gelderland. 
Met de lancering van de nieuwe website www.natuurinclusievelandbouw-
gelderland.nl vindt u nu online informatie, voorbeelden en mogelijkheden 
voor ondersteuning. En een overzicht van projecten op het gebied van 
bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversi-
teit en landschap.

Kennis en inspiratie
Veel agrarische ondernemers 
houden bewust of onbewust al 
rekening met de verschillende 
thema’s binnen hun bedrijfsvoering. 
Zij zaaien akkerranden in, beschik-
ken over kruidenrijk grasland of 
werken aan het herstel van het 
bodemleven. Op het platform doet 
u nog veel meer inspiratie en kennis 

op. Naast activiteiten, informatie en 
nieuws, komen regelmatig onderne-
mers aan het woord. “We merken 
dat ondernemers vaak de kat uit de 
boom kijken rond agrarisch 
natuurbeheer. Als ze eenmaal bezig 
zijn worden ze enthousiaster. Met 
alle partners helpen we ze graag 
over de drempel om te starten of 
door te groeien”, zegt Hans de 

Haan, coördinator van het Platform.

Samen natuur en landbouw 
versterken 
Het Platform wil alle agrariërs in 
Gelderland verleiden om met 
natuurinclusieve landbouw aan de 
slag te gaan. De gemeente Brum-
men en nog 22 andere partners 
onderschrijven deze ambitie. In 
diverse projecten trekken we 
gezamenlijk op om goede onder-
steuning te geven bij stappen naar 
natuurinclusieve landbouw. Zo kunt 
u kosteloos een bedrijfsnatuurplan 
laten maken, dat de verschillende 
opties voor uw bedrijf in beeld 
brengt. Binnen de projecten is er 
aandacht voor het ontwikkelen van 
verdienmodellen en het versterken 
van lokale netwerken tussen boeren 
en burgers. Provincie Gelderland 
heeft voor de komende jaren 
5,5 miljoen euro beschikbaar 
gesteld om de projecten en het 
online platform te ondersteunen. 

Meer weten? 
Kijk op www.natuurinclusieve 
landbouwgelderland.nl.

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Nic Dusink nieuwe gemeentesecretaris
De heer Nic Dusink wordt per 1 juni 2021 de 
nieuwe gemeente secretaris/algemeen directeur 
van Brummen. Het college van B&W benoem-
de hem afgelopen donderdag. De gemeente-
secretaris is de eerste adviseur van het college 
en tevens directeur van de ambtelijke organisa-
tie. Dusink (59) is op dit moment gemeente-
secretaris van Westerveld. In Brummen is hij de 
opvolger van Marcel Klos.

Telefonisch spreekuur OV senioren
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van 
het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs geven 
er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV. De maandelijkse 
inloopspreekuren voor senioren zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De 
coronamaatregelen laten het niet toe. Mensen met vragen over het gebruik 
van het OV kunnen nu wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chip-
kaart aanvraagt of hoe de 40% kor-
ting voor samen reizen werkt? Wilt u 
meer weten over de Coronamaatre-
gelen in het OV of juist informatie 
over verlenging van abonnement, 
keuzedagen en/of bent u (onver-
wacht) noodgedwongen afhankelijk 
van OV maar u weet nog niet hoe 
het werkt? Bel dan met een OV-am-
bassadeur tijdens het telefonisch 
spreekuur via 038 - 303 70 10. De 

OV-ambassadeur neemt met u het 
antwoord door.

• maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur

• dinsdag en donderdag van  
13.30 tot 15.00 uur

• maandag en woensdag van 
18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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