
Licht in donkere tijden
Er brandt ‘s avonds een lichtje bij alle gemeentelijke begraafplaatsen in onze 
gemeente. Dit lichtje brandt voor iedereen die in deze donkere tijden geraakt is 
of wordt. Dit is een initiatief van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen 
(LOB). In heel Nederland doen beheerders van begraafplaatsen mee om te laten 
zien dat er stilgestaan wordt bij een ieder die te maken heeft met het verlies van 
een dierbare.

Hartjes-stickers op schoolpleinen
Met ondersteuning van de gemeente gaan een groot aantal scholen en kinderop-
vanginstellingen in onze gemeente op bijzondere wijze ouders op schoolpleinen 
wijzen op de geldende RIVM-maatregelen. Opvallende stickers worden ingezet om 
met name het halen en brengen van kinderen rondom het schoolgebouw en op het 
schoolplein in goede banen te leiden. 

Vanaf maandag 11 mei mogen scholen en 
kinderopvanginstellingen onder bepaalde 
voorwaarden weer starten. Ouders zijn 
inmiddels door de scholen ingelicht welke 
dagen hun kinderen weer op school 
welkom zijn. En voor ouders die al een 
contract voor voorschoolse- en buiten-
schoolse opvang hebben is er de mogelijk-
heid om voor die twee schooldagen ook 
voor- en naschooltijd opvang te krijgen. 
Ook is er in overleg voor ouders in cruciale 
beroepen nog steeds beperkt noodop-
vang mogelijk. 

Vriendelijk 
Scholen en kinderopvanginstellingen 
staan voor een belangrijke uitdaging. Zij 
zijn verantwoordelijk om in de school/
kinderopvang en op de schoolpleinen de 

RIVM-maatregelen te hanteren. Wethou-
der Timmer beseft dat zij dit niet alleen 
kunnen. “Kinderen, maar zeker ook 
ouders zijn hierbij cruciaal. Bijvoorbeeld als 
het gaat om naar de school en/of de 
kinderopvang brengen van de kinderen.” 
Scholen en kinderopvanginstellingen 
nemen hun verantwoordelijkheid serieus 
en hebben de gemeente gevraagd mee te 
betalen aan een wijze om kinderen en 
ouders op een zeer vriendelijke manier te 
wijzen op de richtlijnen. Dit via opvallende 
straatstickers in de vorm van hartjes met 
daarop verschillende teksten zoals: “Voor 
wie doe jij het?”, “Hier mag je staan” en 
“1,5 meter afstand”. 

Het nieuwe normaal
Het gemeentebestuur hecht veel waarde 

aan het naleven van de richtlijnen. Om die 
reden betaalt de gemeente mee aan de 
aanschaf van de stickers. Wethouder 
Timmer: “Een positieve benadering is van 
groot belang, zeker als afstand houden 
voorlopig misschien wel ‘het nieuwe 
normaal’ gaat worden. Ik hoop dat ouders 
deze positieve benadering waarderen, 
waardoor vanaf 11 mei het brengen en 
halen van kinderen ook veilig gebeurt.” 
De wethouder heeft de verwachting dat 
hierdoor ook geen extra controles hoeven 
plaats te vinden door de gemeentelijke 
toezichthouders. 

Zorg voor kwetsbare mensen
Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd 
problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwets-
baar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende 
psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er 
onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. Uitgangspunt voor de zorg aan deze 
kwetsbare mensen is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. 
Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. Tijdig signaleren is 
daarvoor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat de wijkteams, buurtteams en de 
aanbieders goed en regelmatig vinger aan de pols houden bij deze mensen.

Er is door de landelijke overheid een 
soort van Nationaal Plan van Aanpak 
gemaakt. Dit plan is gericht op 
kwetsbare (oudere) personen die thuis 
wonen, en waarbij de problemen en 
crisissituaties vanwege de coronamaat-
regelen toenemen. Het plan bevat vier 
richtlijnen waarmee overheden en 
zorgaanbieders rekening moeten 
houden bij de zorg voor kwetsbare 
mensen in onze samenleving. Het gaat 
om mantelzorgondersteuning, huis-
houdelijke hulp, dagbesteding- en 

opvang en hulpmiddelen. Deze 
richtlijnen passen overigens binnen de 
gemaakte afspraken over financiering 
van zorg gedurende de coronacrisistijd, 
die de gemeente Brummen via de 
zorgregio met zorgaanbieders heeft 
gemaakt.

Op de startpagina van onze website, 
onder de oranje tegel ‘Coronavirus 
Samenleving’ vindt u de richtlijnen. 
Ook kunt u terecht op de website van 
het Ministerie van VWS. 

Respectvolle invulling 4-mei herdenking 

Ondanks de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus, is er toch op 
gepaste wijze in onze gemeente invulling gegeven aan de Nationale Herdenking. 
Zowel burgemeester Van Hedel als de wethouders hebben onaangekondigd op 
maandagochtend 4 mei bloemstukken gelegd bij oorlogsmonumenten en begraaf-
plaatsen 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. 

Daarnaast hield burgemeester Van 
Hedel zijn herdenkingsrede ditmaal 
digitaal. Zijn toespraak is te lezen op de 
gemeentelijke website, maar de essentie 
daarvan sprak hij inwoners toe via een 
speciale videoboodschap die sinds 
maandagavond te zien is via de 
communicatiekanalen van de gemeen-
te. In zijn toespraak houdt Van Hedel 
een pleidooi voor bóvengronds verzet. 
Openlijk verzet tegen bijvoorbeeld 
belediging, kwetsen, discriminatie en 

misleiding door populisme in woord en 
geschrift. Hij sluit zijn Herdenkingsrede 
af met het wensbeeld: “Geen oorlog, 
geen discriminatie, geen kwetsing. 
Maar vrede, vrijheid en respect voor 
elkaar.”

Meer informatie over de Nationale 
herdenking en activiteiten in het 
teken van 75 jaar vrijheid is te 
vinden op de speciale webpagina:  
www.brummen.nl/75jaarvrijheid.
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Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
De Nederlandse aanpak van corona 
heeft goed gewerkt om de gevolgen van 
het virus onder controle te krijgen. Het 
risico is zeker nog niet weg, maar als we 

ons aan de belangrijkste maatregelen 
houden, komt er wel stapsgewijs meer 
ruimte. Vanaf maandag 11 mei kunnen 
we daarom elkaar in Nederland iets meer 

ruimte geven, en daarbij het coronavirus 
onder controle houden. Bekijk hier welke 
stappen we de aankomende maanden 
kunnen gaan zetten.



Nieuwe Lange Termijn Agenda
Het raadswerk gaat ook tijdens de coronacrisis gewoon door. Ook in de 
komende tijd neemt de Brummense gemeenteraad weer diverse belangrijke 
besluiten. Welke onderwerpen wanneer op de vergadertafel van de 
gemeente raad belanden, is te lezen in de Lange Termijn Agenda (LTA). 
 Afgelopen week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen.  
Deze is te vinden op de pagina van de Brummense gemeenteraad. 

Concept-begroting GGD
B&W hebben van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost- 
Gelderland twee documenten ontvangen. Het gaat om de jaarstukken over 
2019 en de conceptprogrammabegroting voor volgend jaar. De GGD-begro-
ting is gebaseerd op de bestuursagenda 2019-2023 en de uitgangspuntennota 
begroting 2021. Gemeenten kunnen nog voor 9 juni een zienswijze indienen. 
De GGD NOG vraagt de gemeenteraden van de NOG om voor 9 juni een 
zienswijze in te dienen. Hiermee kunnen de 22 gemeenten in deze regio 
invloed uitoefenen op het beleid van de GGD. B&W stellen de Brummense 
gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen en daarmee dus in te 
stemmen met de voorstellen van de GGD. Dit betekent ook dat er in het najaar 
een takendiscussie start over de betaalbaarheid van de producten van de GGD.

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 beuk, Honingraat 47, 
Eerbeek

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 19 grove dennen, Louise de 
Colignylaan 8, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verbou-
wen van een voormalig bankfiliaal tot 
winkelruimte, Marktplein 7, Brum-
men

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een veranda, Papiermolen 79, 
Eerbeek

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een commerciële ruimte met 
appartementen en het kappen van 1 
lindeboom, Hoek Stuijven-
burchstraat–Illinckstraat, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het plaatsen van een 
overkapping, Boerhaavelaan 41, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verbouwen van de 
woonboerderij, Den Texweg 2, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verlengen van de 
huisvesting van arbeidsmigranten, 
Mercuriusweg 12a, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw op de locatie 
Op den Berg, Brummen

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal, Arnhemse-
straat 3 in Brummen

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende vloerluiken uit een 
woning, De Karre 14, Brummen

• Sloopmelding, het saneren van het 
asbesthoudend plaatmateriaal en 
restanten plaatmateriaal uit een 
schuur, Lombokweg 15, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van 
diverse asbesthoudende materialen 
uit een woning, Schubertstraat 34, 
Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van 
diverse asbesthoudende materialen 
uit een winkelpand met appartement 
en opslag en de gedeeltelijke sloop 
van een winkelpand met apparte-
ment en de totaalsloop van een 
schuur en berging, Stuijven-
burchstraat 143, Eerbeek

• Ontwerpbeschikking maatwerkvoor-
schriften voor het aspect geluid, 
Professor Weberlaan 1 Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd forum op donderdag 

14 mei 2020

Bloemrijke bermen tegen de eikenprocessierups
Vorige week is op verschillende locaties een mengsel gezaaid dat moet helpen om 
de druk van eikenprocessierups te verminderen en de biodiversiteit te verbeteren. 
Het zaaien is uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen waaronder 
Gemeente Voorst. Er zijn verschillende inheemse grassen en -kruiden gezaaid die 
een uitstekende voedselbron vormen voor tal van nuttige insecten. Een deel van 
deze insecten helpen weer mee aan het bestrijden van de rups. 

Er is onder andere gezaaid langs de 
Werfakkerweg, Händelstraat bij de 
Kiboe, Zutphensestraat bij de Kwazen-
boschweg, Elzenbosweg, Pothof en in 
het gazon voor het gemeentehuis. Er is 
gezaaid met een brede machine die 

smalle stroken inzaait en ook banen 
onbewerkt laat. Op deze manier mengt 
het zaad zich met de aanwezige 
vegetatie. De gezaaide stroken zijn 
ongeveer 3 meter breed en variëren in 
lengte per locatie. 

Vuur ontstoken voor de bevrijding 
Hoewel veel activiteiten die rondom de 
viering van 75 jaar vrijheid in onze 
gemeente de afgelopen weken niet 
konden plaatsvinden, heeft de burge-
meester op dinsdagochtend 5 mei wel 
het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur 
werd hem aangereikt door enkele 
inwoners die onderdeel uitmaken van 
een plaatselijke loopgroep. Na het 
ontsteken van het vuur bij het monu-
ment voor het gemeentehuis, opende 
Van Hedel ook het online Bevrijdingsfes-

tival Brummen-Eerbeek. Iedereen kon 
vanuit huis via een livestream in totaal 
elf lokale muziekacts zien optreden. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Zonder hulp reizen met de Reiskoffer
Voor veel leerlingen is reizen met het openbaar vervoer nog steeds niet vanzelf-
sprekend. Daarom doet de gemeente Brummen mee aan een regionale pilot De 
Reiskoffer. Met De Reiskoffer kunnen leerlingen met een beperking veilig en 
zelfstandig leren reizen.

Regionaal wordt al langere tijd 
gesproken over mogelijkheden om de 
zelfstandigheid van leerlingen die met 
aangepast vervoer naar het speciaal 
onderwijs (SO) en voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) gaan te stimuleren. 
Het project De Reiskoffer is een 
project van de regionale gemeenten 
in samenwerking met de Provincie, 
Connexxion en GoOV. De Reiskoffer 
is een leertraject waarvoor niet alleen 
wilskracht, maar ook begeleiding, tijd 
en ondersteuning nodig is. Het doel 
van deze pilot is om te ontdekken of 
de leerling in relatief korte tijd geleerd 
kan worden zelfstandig van en naar 
school te reizen. Wanneer het project 
is afgerond kan de leerling zelfstandig 
reizen. Wanneer mocht blijken dat 
zelfstandig reizen door een leerling 
toch niet lukt, is er de mogelijkheid 
om weer terug te keren in het 
aangepaste vervoer. 

Afhankelijk van de jongere kunnen 
verschillende ondersteunende 

reisproducten worden ingezet. 
Bijvoorbeeld de Buzz buddy. Dit is 
een klein apparaat met zowel een 
telefoon als een gps-verbinding. Met 
de buzz buddy hebben de jongeren 
een noodknop op zak. Een ander 
voorbeeld is de GoOV app, een 
smartphone app die leerlingen stap 
voor stap tijdens hun reis onder-
steunt. Het is een soort TomTom 
voor het openbaar vervoer. Ook hier 
is een hulplijn aan gekoppeld. Ze 
worden op deze manier van deur tot 
deur begeleid.  

Samen reizen met…
Wethouder Timmer ziet de pilot met 
belangstelling tegemoet. “De 
grootste winst van dit project wordt 
hopelijk ervaren door de leerlingen 
zelf op het moment dat ze merken 
dat hun leefruimte aanzienlijk groter 
wordt. En natuurlijk hopen we dat 
hiermee hun deelname aan het 
sociaal verkeer en uiteindelijk ook 
hun kansen op werk toenemen.” 

Timmer benadrukt dat leerlingen die 
deelnemen natuurlijk niet meteen in 
het diepe worden gegooid. Leerlin-
gen die mee willen doen, kunnen 
begeleid worden door een vrijwilliger. 
Dit alles onder de noemer ‘Samen 
reizen met…’. In een paar weken 
zorgt de begeleider ervoor dat de 
deelnemer uiteindelijk helemaal 
alleen met de bus of de trein mee 
kan.

Deelnemen?
Deelname aan het project De 
Reiskoffer is kosteloos. Is zelfstandig 
reizen ook iets voor uw kind? Of lijkt 
het u leuk om als vrijwilliger bij te 
dragen aan dit project? Neem dan 
contact op met Ans Borninkhof via 
mailadres a.borninkhof@brummen.nl 
of telefoonnummer 06-36283819.

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


