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Reinigen en inspectie riolering
Jaarlijks reinigen we de riolen van 
enkele wijken of straten in de gemeen-
te. Ook inspecteren we de riolen door 
camerabeelden te nemen vanuit de 
binnenzijde van de rioolleidingen. 
Daarnaast voeren we dit jaar een 
reiniging en inspectie uit voor repara-
ties aan rioolstrengen.

Reiniging en inspectie van riolen voor 
jaarlijks onderzoek
Dit jaar voert aannemer Remondis de 
reiniging uit en Vriezen Leidinginspektie 
BV maakt de camerabeelden. De 
werkzaamheden beginnen maandag 14 
mei in Brummen in (delen van) de 
volgende straten/buurten en duren 
zo’n 4 weken in deze volgorde: 

Brummen
•  14, 15 en 16 mei: G.K. van Hogen-

dorpstraat, Brummense Enk Oost 
(vogelbuurt)

•  17 en 18 mei: Arnhemsestraat, 
Wilhelminastraat, Gravenstraat, 
Koppelenburgerweg, Marten 
Putstraat en enkele strengen in de 
straten van de wijk De Pothof

Eerbeek
•  22, 23 en 24 mei: Veldkantweg, 

Stuijvenburchstraat, De Wasacker, 
H.A. Grizellstraat, Stationsstraat, 
Derickxskamp en Kollergang 

•  25, 28, 29 en 30 mei: Händelstraat, 
Loenenseweg, Ringlaan, Mozart-

straat, Bizetstraat, Offenbachstraat 
en Kern Hall (uitgezonderd Dorps-
straat): 

Brummen: 31 mei, 1 en 4 juni: 
Mercuriusweg, Saturnusweg, Vulcanus-
weg, Spoorstraat en Kern Oeken 

Reiniging en inspectie voor uitvoeren 
van reparaties aan rioolstrengen
Om reparaties aan rioolstrengen uit te 
voeren, is het nodig deze strengen 
vooraf te reinigen en inspecteren. Het 
gaat hier om rioolstrengen in de 
volgende straten/buurten (het gaat dus 
vaak maar om een klein deel van een 
straat):
•  diverse straten in de wijk Lombok 

(deel van de wijk uit de jaren 
negentig)

•  diverse straten in de wijk Wilhelmi-
napark

•  diverse straten in de wijk Elzenbos 
(deel van de wijk uit de jaren 
negentig)

Deze werkzaamheden starten op de 
Wolverlei in de Lombok en nemen 
ongeveer 1,5 week in beslag. Een 
duidelijke volgorde kunnen we op dit 
moment niet aangeven. De direct 
aanwonenden krijgen vanaf 14 mei een 
brief van de aannemer GMB Riolerings-
technieken met meer informatie.

In principe is het niet nodig voor deze 
werkzaamheden straten af te sluiten 
voor het verkeer. Het is wel mogelijk 
dat aanwonenden enige overlast 
ondervinden door vrachtwagens/
bestelbussen die voor enige tijd in het 
midden van de weg staan. 

Deksel toiletpot dicht
Tijdens de reinigingswerkzaamheden 
hoort u mogelijk soms ‘rommelige’ 
geluiden vanuit de riolering. Dit kan 
onder andere ontstaan door luchtinslui-
tingen in het rioolstelsel in straten of 
gebieden waar rioolbuizen met kleine 
diameters liggen. In een enkel geval is 
het mogelijk dat de druk uit het 
rioolstelsel ontsnapt via een aansluiting 
van een woning. Dit kan via de 
aansluiting van het toilet zijn. Tijdens 
de werkzaamheden in uw straat 
adviseren we u om de deksel van de 
toiletpot naar beneden te houden.

Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact met ons op via telefoonnum-
mer 0575-568 233.

De werkgroep Taalmarkt van de 
Culturele Stichting is trots te kunnen 
melden dat zij Elly van Agtmaal (1982) 
de komende twee jaar als nieuwe 
dorpsdichter voor de gemeente 
Brummen heeft gekozen. Als dichter 
noemt zij zich Eva.

De jury, bestaande uit de eerste dorps-
dichter Laurens Hoevenaren, de voorzit-
ter van de Culturele Stichting en een lid 
van de werkgroep Taalmarkt, was blij dat 
er zich twee geschikte en bekwame 
kandidaten voor het dorpsdichterschap 
hebben gemeld. Uit het verslag van de 
jury: Eva’s werk was bij de jury onbekend, 
afgezien van het door haar ingezonden 
gedicht. Haar motivatiebrief en toelich-

ting maakte de jury nieuwsgierig naar 
haar verdere gedichten, persoon en 
presentatie. De jury was zeer positief 
verrast door de kwaliteit van haar 
gedichten. Zij dicht al vanaf haar jeugd. 

Haar gedichten zijn van een hoog niveau, 
sprankelend en toegankelijk, speels en 
associatief.

Eva wordt binnenkort voorgesteld aan het 
nieuwe college van burgemeester en 
wethouders. Bij de opening van Theater 
Lokaal op zaterdag 19 mei treedt Eva 
voor het eerst op als dorpsdichter, om 
18.45 uur op het Marktplein in Brummen.

Eva is opgegroeid op een boerderij in 
Cortenoever. Ze heeft enige tijd in 
Nijmegen gewoond voor haar studie aan 
de PABO en is nu weer teruggekeerd op 
de boerderij. Samen met haar broer heeft 
zij op de plek van het ouderlijk huis een 
werk- en zorgboerderij gerealiseerd.

Vanaf half mei  start de gemeente  met 
de jaarlijkse Cliëntervaringonderzoeken 
(afgekort: CEO) voor Jeugd en Wmo. 
Dit zijn jaarlijks terugkerende onderzoe-
ken die wij als gemeente wettelijk 
verplicht moeten uitvoeren.

Clientervaringsonderzoek (CEO) Jeugd
Voor het CEO Jeugd is de doelgroep: alle 
jongeren (12 tot 23 jaar) en ouders met 
kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) die 
in het kader van de Jeugdwet zorg 
gebruiken in een gemeente. Het kan 
hierbij gaan (zoals in de Jeugdwet 
omschreven) om individuele voorzienin-
gen, kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclasseringsmaatregelen. 

Anonieme vragenlijst
De gemeente verstuurt een anonieme 
vragenlijst aan ouders met kinderen 
(vanaf ongeboren tot 18 jaar) en één 
aan jongeren van 12 jaar tot 23 jaar. 
Met deze vragenlijst onderzoeken we 
hoe cliënten (jongeren van 12 tot 23 
jaar en ouders van kinderen vanaf 
ongeboren tot 18 jaar) de toegankelijk-
heid en de kwaliteit  van de voorzienin-
gen ervaren, welk effect ze ervan 
hebben ondervonden wat betreft het 
gezond en veilig opgroeien, het groeien 
naar zelfstandigheid, de zelfredzaam-
heid en de maatschappelijke participa-
tie. Cliënten uit de doelgroep ontvan-
gen binnenkort een brief van de 

gemeente waarin dit onderzoek (CEO 
Jeugd) wordt aangekondigd. Vervol-
gens versturen we de vragenlijsten met 
het verzoek om mee te doen aan het 
onderzoek. 

Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo
In aansluiting op het jeugdonderzoek 
starten we met het Cliëntervaringson-
derzoek Wmo. Bij dit onderzoek en 
door het toesturen van een vragenlijst 
wordt onderzocht hoe de Wmo-cliën-
ten in onze gemeente de toegankelijk-
heid en de kwaliteit van de voorzienin-
gen ervaren en welk effect zij ervan 
hebben ondervonden in hun zelfred-
zaamheid.

Elly van Agtmaal nieuwe dorpsdichter van Brummen

Start van jaarlijkse Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo 

Aan de agenda voor het gecombineer-
de raadsforum op donderdag 17 mei 
is een agendapunt toegevoegd. Vanuit 
de Cleantech Regio wordt namelijk 
een presentatie gegeven over de 
agenda 2019-2023 voor deze regio, 
die samen door ondernemers, 
overheden en onderwijsinstellingen in 
de Regio Stedendriehoek is ontwik-
keld. Dit document bevat de ambities 
en gewenste resultaten voor de 
samenwerkende partners in de regio 
voor de periode 2019 tot en met 
2023. De agenda wordt overigens 
later dit jaar nog inhoudelijk behan-
deld in de gemeenteraden van de 
regio en in de sectoren van onderwijs 
en bedrijfsleven. 

De agenda van de Cleantech Regio 
kent topprioriteit toe aan de thema’s 
energietransitie en circulaire economie. 
Om energieneutraal en circulair te 
worden, investeert de regio ook in 
innovatiekracht, slimme en schone 
mobiliteit, voldoende toptalenten, een 
fijne leefomgeving en een sterk 
vestigingsklimaat. In de uitvoerings- 
en investeringsagenda die hier later dit 
jaar op volgt, staat welke partners 
welke thema’s uitvoeren en welke 
concrete projecten en programma’s bij 
gaan dragen aan onze resultaten. De 
agenda is lezen op de website www.
cleantechregio.nl.

Het raadsforum bevat deze maand 
geen inhoudelijke raadsvoorstellen, 

maar wel de vaste agendapunten. 
Denk hierbij aan de mogelijkheid van 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda staat, 
de informatieverstrekking door de 
portefeuillehouders en de algemene 
vragenronde. Ook staat de lijst van 
ingekomen stukken (zowel ingekomen 
post als ter kennisname stukken vanuit 
het college)  op de agenda. Het forum 
vindt plaats op donderdagavond 17 
mei 2018 en is zo als gebruikelijk 
openbaar. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur en vindt plaats in de 
raadszaal van het Brummense ge-
meentehuis. De agenda met de 
bijhorende stukken kunt u raadplegen 
op de speciale pagina van de gemeen-
teraad op onze website www.brum-
men.nl. Ook kunt u een gratis 
exemplaar afhalen bij de receptie van 
het gemeentehuis in Brummen en het 
Servicepunt in Eerbeek.

Meepraten? Dat kan!  
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
de fora. Dit kan over onderwerpen die 
op de agenda staan (bijvoorbeeld op 
de lijst van ingekomen stukken). Maar 
ook kunt u een onderwerp aan de 
orde stellen dat niet op de agenda van 
het forum staat. Wilt u gebruik maken 
van de mogelijkheid om mee te 
praten, dan is het verstandig dit vooraf 
te melden bij de griffie van de 
gemeenteraad. Deze is bereikbaar via 
mailadres griffie@brummen.nl en het 
telefoonnummer 0575-568 531.

Presentatie Agenda’ Cleantech Regio bij forum

Begroting Delta
B&W hebben kennisgenomen van de conceptbegroting 2019 van Delta. 
Omdat Brummen per 1 januari 2019 uit deze gemeenschappelijke regeling 
treedt, stellen B&W de raad voor geen zienswijze kenbaar te maken over 
deze begroting. Verder namen B&W kennis van de begrotingswijziging over 
het huidige begrotingsjaar 2018. In deze begroting zijn de financiële 
gevolgen verwerkt van ontwikkelingen die zich gedurende het jaar 2017 
hebben voorgedaan. Voor de gemeente Brummen leidt dit tot een eenmalig 
nadelig resultaat van 46.000 euro. 

Bestemmingsplan Vinkenweide
B&W gaan de raad voorstellen om het ontwerpbestemmingsplan voor de 
locatie Vinkenweide in Brummen ongewijzigd vast te stellen. Op dit plan, 
dat zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn géén zienswijzen binnengeko-
men. Het voormalige recreatieterrein is als sinds 2008 niet meer in gebruik. 
In overleg tussen de eigenaar en de gemeente zijn verschillende varianten 
onderzocht voor een nieuwe invulling. De gekozen invulling is een combina-
tie van wonen, natuur en extensieve recreatie.

Kort nieuws

Gemeentehuis en Servicepunt gesloten
Op maandag 21 mei (tweede pinksterdag) zijn het gemeentehuis in Brum-
men en het Servicepunt in Eerbeek gesloten. 
 
Op deze dag 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. Dinsdag 22 mei april zijn het gemeen-
tehuis en Servicepunt vanaf 8.30 uur weer open.


