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Deze zomer gaan twee ‘praktijkonder-
steuners jeugd’ van start bij alle 
huisartsenpraktijken in de gemeente 
Brummen. Het college heeft geld 
beschikbaar gesteld voor het eerste jaar. 
In principe loopt het project drie jaar.

Wat betekent dit voor u?
Op dit moment verwijzen huisartsen 
voor jeugdhulp door naar zorgaanbie-
ders, zonder aan te geven welke zorg 
precies nodig is. De praktijkondersteu-
ners hebben meer tijd en kijken samen 
met u welke zorg en ondersteuning via 
de huisarts nodig is. Ze geven informa-

tie en advies en kunnen ouders en kind 
kortdurende ondersteuning geven, 
bijvoorbeeld bij opvoedproblemen. De 
twee praktijkondersteuners werken 
samen met Team voor Elkaar, scholen, 
jeugdgezondheidszorg en andere 
partners en zorgaanbieders.
 
Wanneer en waar
Op dit moment start de werving van de 
twee praktijkondersteuners. Wanneer 
ze aan het werk gaan, is nog niet exact 
bekend. Wij informeren u samen met 
de huisartsen zodra precies bekend is 
wanneer en waar u terecht kunt.

De gemeente Brummen trekt zo’n 
€80.000 uit voor aanpassingen aan Het 
Stroomdal in Brummen. Het gaat om 
maatregelen voor een veiligere 
verkeerssituatie. We hebben de 
aanpassingen samen met de bewoners 
van Het Stroomdal ontworpen. 

De bewoners aan Het Stroomdal geven 
al een paar jaar aan dat de weg niet 
veilig is en auto’s er te hard rijden. 
Tijdens informatieavonden hebben 
bewoners meegedacht over het 
ontwerp van de weg. Denk aan een 

nieuwe poortconstructie, plateaus en 
kruisingen met gelijkwaardige bestra-
ting, om zo de snelheid te verlagen. 
Twee plateaus worden dit jaar na de 
zomer aangelegd. De overige maatre-
gelen wil het college in 2020 uitvoeren, 
nadat de riooloverstort bij de oude 
Brummense Beek klaar is. 

Op 5 juni is er een informatieavond 
over de verkeersmaatregelen op Het 
Stroomdal. De bijeenkomst vindt plaats 
in de centrale hal van het gemeentehuis 
en begint om 20.00 uur.

Praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts

Aanpassingen voor verkeer Het Stroomdal

Volgend jaar vieren we in Nederland 
75 jaar vrijheid! Hier willen we ook in 
onze gemeente extra aandacht aan 
besteden. Verschillende organisaties 
willen activiteiten organiseren, zowel 
voor het vieren van vrijheid als de 
herdenking van slachtoffers van 
oorlogsgeweld. Heeft u ook plannen? 
Geef dit dan door via:  
www.brummen.nl/75jaarvrijheid.

Vier 75 jaar vrijheid
De 4 mei-comités in Brummen en 
Eerbeek willen in 2020 extra activiteiten 
organiseren rondom de herdenking. En 
er zijn nu al organisaties die plannen 
hebben om 75 jaar vrijheid te vieren. Zo 
ontstond bij de 4 mei-comités het idee 
voor een herdenkings- en bevrijdings-
maand van 5 april tot 5 mei 2020. 
Lokale verenigingen, organisaties, 
stichtingen en clubs kunnen in die 
maand op eigen initiatief activiteiten 
organiseren rondom 75 jaar vrijheid. 
Door de plannen nu alvast te inventari-
seren en coördineren, is een goede 
spreiding van activiteiten mogelijk. En 
krijgt straks elk initiatief de aandacht die 
het verdient. 

Overzicht activiteiten
“75 jaar vrijheid is een mooi moment 
om nog eens extra stil te staan bij het 
feit dat we in een vrij land leven”, zegt 
burgemeester Alex van Hedel. “Het 

herdenken van de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en ander 
oorlogsgeweld hoort daarbij. Als 
gemeente helpen we graag om 
herdenkingsactiviteiten in goede banen 
te leiden. Dit doen we vooral door in 
beeld te brengen welke plannen er zijn. 
We hebben hiervoor een speciale 
projectpagina op onze website: 
www.brummen.nl/75jaarvrijheid.  
Hier kunnen alle verenigingen, stichtin-
gen, clubs en andere organisaties uit 
onze gemeente aangeven welke 
plannen ze hebben voor een eventuele 
herdenkingsmaand in 2020. Doe dit het 
liefst voor 1 juni aanstaande. Wij geven 
dan nog voor deze zomer een voorlopig 
overzicht van de initiatieven die er zijn. 
Zo hebben initiatiefnemers voldoende 
tijd om activiteiten op elkaar af te 
stemmen of de krachten te bundelen. 
Met als resultaat een respectvolle en 
feestelijke herdenking en viering van 75 
jaar vrijheid in 2020.”

Op maandag 20 en dinsdag 28 mei 
houdt Waterschap Vallei en Veluwe een 
informatiemarkt over WaardeVOL 
Brummen. Bewoners, grondeigenaren 
en betrokken organisaties kunnen hier 
terecht voor informatie over het project 
rondom Voorstonden, Oekense Beek en 
Leusveld. U vindt er bijvoorbeeld 
kaarten, impressies, beelden en 
persoonlijke toelichtingen op klimaat-

verandering, waterstanden, natuurbe-
leid, landschapsversterking, biodiversi-
teit en wateroplossingen. Ook kunt u 
zelf oplossingen aandragen. Daarnaast 
kunt u mee op excursie in het gebied. 
Elke avond zijn er twee tochten van 
ongeveer 6 kilometer. 

Locaties en tijden
Op 20 mei is de informatiemarkt bij De 

Vroolijke Frans aan de Knoevenoord-
straat in Brummen. Op 28 mei op de 
parkeerplaats Voorstonden aan de 
Voorsterweg 144. U kunt terecht tussen 
17.00 en 21.15 uur. De excursies 
vertrekken vanaf de informatiemarkt 
om 18.00 uur en 19.00 uur. Aanmelden 
voor de excursies kan op www.
valei-veluwe.nl/waardevolbrummen. 
Neem uw eigen fiets mee!

Plannen voor herdenking 2020? Geef het door!

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakopbouw op een 
aanbouw, Buurtweg 23 in Brummen 
(08-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van de woning, Hallseweg 
5 in Eerbeek (08-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
uitbouwen van de woning en plaatsen 
van deuren, Knoevenoordstraat 60 in 
Brummen (08-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van gevelreclame en 
vlaggenmasten, Loenenseweg 3 in 
Eerbeek (08-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van 2 dakkapellen, Weg door 

de Plas 20 in Brummen (08-05-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de oude schutting voor 
een nieuwe schutting, De Zicht 13 in 
Brummen (08-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een bijgebouw ter 
vervanging van eerder verwijderde 
bijgebouwen, Zutphensestraat 386 in 
Brummen (08-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Charlotte van Bourbonlaan 26 
in Eerbeek (08-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbestmateriaal van de woning op 
de locatie Domineeskamp 36 in Hall 
(08-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Knoevenoordstraat 60 in 

Brummen (08-05-2019)
• Sloopmelding, voor het verwijderen 

van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Nachtegaalstraat 9 in Brum-
men (08-05-2019)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een jongveestal 
op de locatie Hoevesteeg 2 in Tonden 
(08-05-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Buiten ‘t Boekje, Graaf van Limburg 
Stirumplein 10 in Brummen (08-05-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Oranje Nassauplein, te Eerbeek 
(08-05-2019)

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte op donderdag 9 mei 

2019 (02-05-2019)
• Forum Samenleving/Bestuur/

Financiën op donderdag 9 mei 2019 
(02-05-2019)

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

Raadsvergadering 23 mei 
Op donderdag 23 mei vindt de maandelijkse besluitvormende raadsvergade-

ring plaats. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De 

vergadering is openbaar. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Welke 

onderwerpen op de agenda staan leest u op onze website www.brummen.nl. 

Politiek Café op 28 mei 
Lokale omroep RTV Veluwezoom en bibliotheek Brummen|Voorst organise-

ren weer een politiek café. Deze vindt plaats op dinsdagavond 28 mei in de 

bibliotheek van Brummen. Het debat begint om 20.00 uur en de gemeente-

lijke financiën staan tijdens deze editie van het Politiek Café centraal. 

Iedereen is van harte welkom het debat bij te wonen. Overigens kunt u die 

avond ook het debat live beluisteren via de kanalen van RTV Veluwezoom. 

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

Boomhut bouwen? 
Let op de regels!
Buiten spelen is leuk en gezond. Maar wil 
je een boomhut bouwen? Dat mag niet 
zomaar. Dit heeft te maken met bescher-
ming van bomen en met veiligheid.

Bomen in de openbare ruimte mag je niet 
beschadigen. Ook is het verboden om er 
zonder vergunning voorwerpen in of aan 
te bevestigen. Dat staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Je mag 
in een openbare boom dus geen boomhut maken. Zo willen we de bomen 
beschermen. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk als er iets mis gaat door 
een speeltoestel in de openbare ruimte. En een boomhut is een speeltoestel, ook 
als deze niet door ons of met onze toestemming is gebouwd.

Informatiemarkt en excursies WaardeVOL Brummen


