
Gemeentehuis maandag 24 mei gesloten 
Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. 
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. 

Financieel herstelplan voor robuust meerjarenperspectief 
Burgemeester en wethouders 
leggen de gemeenteraad de laatste 
perspectiefnota van deze bestuur-
speriode voor. De perspectiefnota 
2022-2025 staat in het teken van 
een financieel herstelplan. Ze 
schetst kaders en ontwikkelingen 
per focusgebied en basistaak. Als 
de raad zich kan vinden in het 
herstelplan, werkt het college de 
begrotingsprogramma’s verder uit 
in de conceptbegroting 2022.

Een jaar geleden is een start gemaakt 
met een heroriëntatie van de 
gemeentelijke begroting. College en 
raad hebben toen vier uitgangspun-
ten vastgesteld om te komen tot 
keuzes. In 2020 is vooral gewerkt 
aan het uitgangspunt ‘basis op orde’. 
Door realistisch te begroten en 
kosten niet vooruit te schuiven, ligt 
er een fundament voor een robuus-
tere gemeente in de komende jaren.

Financieel herstelplan
“Versterken van de positie van 
Brummen, en daarmee de inwoners, 
is de leidraad van deze perspectief-
nota”, zegt wethouder financiën 
Ine van Burgsteden. Het financieel 
herstelplan in de nota is onderdeel 
van het regime van preventief 
financieel toezicht door de provin-
cie. Het plan leidt tot een ruim 
voldoende weerstandsvermogen in 
2028. Vanaf 2023 zijn structurele 
lasten en baten weer in evenwicht. 
Hierdoor kan de gemeente elk jaar 

een bedrag toevoegen aan de 
algemene reserve. In de begroting 
2021 is al zo’n ‘spaarprogramma’ 
opgenomen. Naast het spaarpro-
gramma houdt de meerjarenbegro-
ting rekening met structureel 
stijgende kosten door toename van 
de zorgvraag en oplopende 
tarieven. Ook zijn de besparingen 
meegerekend die het rapport ‘Naar 
een evenwichtig sociaal domein’ 
oplevert. Deze besparingen zijn 
cruciaal in het financieel herstel.

Van Burgsteden stelt dat het college 
in de perspectiefnota terughoudend 
is met het formuleren van nieuwe 
ambities. “Simpelweg omdat de 
financiën ontbreken, maar ook 
omdat het niet passend is in het jaar 
voorafgaand aan de verkiezingen”.

Versterken structuren met 
 Brummen Robuust
Onder de noemer Brummen 
Robuust werkt de gemeente samen 
met de provincie op drie gebieden:
1.  Versterking van economie, 

leefbaarheid en duurzaamheid in 
Eerbeek via Eerbeek Loenen 2030;

2.  Versterking van de financiële 
positie via het Financieel Toezicht;

3.  Versterking van bestuurskracht 
via een Maatwerktraject Vitaal 
Bestuur.

Deze drie gebieden zijn nauw met 
elkaar verweven. De gemeente zal 
de bestuurskracht moeten verster-
ken om de taken in Eerbeek in eigen 
regie te kunnen organiseren nadat 
de provincie de lopende projecten 
heeft afgerond. Dit kan alleen met 
een sterkere financiële positie. 
“De samenwerking met de 
provincie verloopt plezierig en is 
constructief”, zegt wethouder Van 
Burgsteden. “De provincie stelt 
menskracht en middelen beschik-
baar voor de projecten in Eerbeek 
en het bestuurskrachtonderzoek.”

Op weg naar de begroting 2022
De gemeenteraad behandelt de 
perspectiefnota op 3 en 17 juni. De 
uitkomst hiervan vormt de start van 
het opstellen van de nieuwe 
begroting voor 2022. De concept- 
perspectiefnota en meer informatie 
over de bespreking ervan vindt u op 
www.brummen.nl/perspectiefnota.

Nieuwe financiële inzichten met  
jaarstukken 2020
Het college stelt de gemeenteraad voor om de jaarstukken 2020 vast te 
stellen. Het  financiële resultaat over het afgelopen jaar is positief 
uitgevallen. B&W stellen de gemeenteraad voor om voor de niet afgeron-
de activiteiten het daarvoor bedoelde bedrag te bestemmen. Per saldo 
komt het jaar inclusief het bestemmingsvoorstel uit om een negatieve 
resultaat van € 287.000, te dekken uit de algemene reserve. 

Met de jaarstukken legt het college 
verantwoording af aan de gemeen-
teraad over de gemeentelijke 
financiën en de behaalde resultaten 
in 2020. Omdat de controlerende 
taak bij de raad ligt,  is het de 
verantwoordelijkheid van de 
gemeenteraad om dit document 

vast te stellen. De jaarstukken geven 
een goed beeld van de situatie per 
eind 2020. De gemeenteraad gaat 
eind juni besluiten nemen over de 
gemeentelijke financiën in 2021 en 
volgende jaren. De resultaten vanuit 
de jaarstukken kunnen hierbij 
worden betrokken. 

18 mei startavond Klompenpad Empe en Tonden
Loopt u graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meedenken 
over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omgeving van Empe 
en Tonden? Log dan in voor de digitale startavond op dinsdag 18 mei. 

De gemeente Brummen en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
willen samen met bewoners en 
partijen in het gebied een wandel-
route realiseren. Een route waar je 
het landschap en de cultuurhistorie 
van het gebied beleeft. Tijdens de 
startavond krijgt u uitleg over het 

project. En kunt u ideeën voor de 
route en kennis over cultuurhisto-
risch interessante objecten aandra-
gen. De digitale startavond begint 
om 19.30 uur. Doet u mee? 
Aanmelden kan via www. 
landschapsbeheergelderland.nl/
klompenpad-empe-tonden/.

Nieuwbouw appartementen mooie kans 
voor jonge starters
Er zijn plannen voor de bouw van 10 appartementen aan de Akkergeelster in 
Brummen. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het ontwerpbe-
stemmingsplan. “We zijn blij met de komst van extra woningen voor jonge 
starters, kleine huishoudens en eenoudergezinnen”, zegt wethouder Ingrid 
Timmer. “Dat sluit goed aan bij de woningbehoefte in onze gemeente.” 

Woonwijk
De Akkergeelster ligt in de wijk 
Elzenbos. Hier staan al vrijstaande en 
twee-onder-een-kapwoningen, 
rijwoningen van Veluwonen en twee 
grote appartementengebouwen. Een 
perceel staat sinds 10 jaar te koop. 
Lokale projectontwikkelaar MPRO wil 
de grond kopen om er appartemen-
ten te bouwen. Volgens het huidige 
bestemmingsplan zijn er twee 
vrijstaande of twee-onder-een-kap-
woningen toegestaan. Om het 
appartementengebouw mogelijk te 
maken, is dus een herziening van het 
bestemmingsplan nodig.

Kans voor jongeren en  
eenoudergezinnen
Initiatiefnemer Nazzareno Mediati 
van MPRO heeft het bouwplan 
besproken met de omwonenden. 
Het gaat om een gebouw met 
5 appartementen op de begane 
grond en 5 op de tweede bouw-
laag. Volgens de commissie ruimte-
lijke kwaliteit past het gebouw 
goed in de omgeving. Wethouder 
Timmer: “We vinden het geweldig 

dat een lokale projectontwikkelaar 
zich hard maakt voor jongeren in 
onze gemeente. Er is grote 
behoefte aan betaalbare huur- en 
koopwoningen voor starters en 
eenoudergezinnen. Met zijn plan 
speelt hij hierop in en hebben zij 
meer kans op een fijne woning. Er 
zijn trouwens binnenkort al meer 
mogelijkheden voor jonge starters 
en kleine huishoudens. Want in de 
Ambachtstraat komen op korte 
termijn 24 extra woningen voor 
deze doelgroep. Zo kunnen meer 
jongeren een eigen plek vinden en 
in ons mooie dorp blijven wonen. 
Daar zijn we blij mee!”

Het ontwerpbestemmingsplan voor 
de Akkergeelster ligt van zaterdag 
15 mei tot en met vrijdag 25 juni 
ter inzage bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis (Engelenburger-
laan 31, Brummen). In verband 
met coronamaatregelen kunt u 
het plan alleen op afspraak inzien. 
U kunt het ontwerpbestemmings-
plan ook online vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk
Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. 
Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en 
worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het 
aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom 
neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan op 19 mei.

Er is wel een voorwaarde: het aantal 
nieuwe ic- en ziekenhuisopnames 
moet op maandag 17 mei verder 
zijn gedaald. Dit betekent dat er 
dan een afname moet zijn van 

ongeveer 20 procent ten opzichte 
van de piek eind april. Als dit niet 
het geval is, wordt de pauzeknop 
ingedrukt. De tweede stap wordt 
dan uitgesteld.

Belangrijk blijft dat we drukte 
vermijden en ons allemaal 
aan de basisregels houden, 
ook wie al gevaccineerd is: 
handen wassen, afstand 
houden en thuisblijven en 
testen bij klachten. En dat we 
ons laten vaccineren, zodra 
dit kan. Kijk voor meer info 
op www.rijksoverheid.nl.  
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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 
plaatsen van zonnepanelen in het 
weiland, L.R. Beijnenlaan 11, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een verkoopunit en 2 
containers (voor opslag en stroom-
voorziening), Bronkhorsterweg, 
BRUMMEN, sectie I, nummer 134 
(nabij loswal veerstoep)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Gravenstraat 27, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanbouwen van een luifel, 
Kanaalweg 3, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden van de slibhal, 
Kanaalweg 8A, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een bijgebouw met 
veranda, Lageweg 42, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Lendeweg 2A in Hall

• Gemeente Brummen - Ingedien-
de aanvraag uitgebreide omge-
vingsvergunning, het brandveilig 
gebruiken van het schoolgebouw, 
Oude Eerbeekseweg 5, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
constructief wijzigen van de 
woning, Marten Putstraat 20, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de bestaande 
uitbouw door een nieuwe 
uitbouw (serre), Rijksweg 5, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een grove den, 
Juliana van Stolberglaan 22, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de oprit, Vermeer-
straat 17 en 19, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de oprit, Vermeer-
straat 18 en 20, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
tipitent, Karel van Gelreweg 12, 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het aanbrengen van 
gevelisolatie, Piepenbeltweg 23, 
Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, de instandhouding 
van de buitenplaats ‘Rhiender-
stein - Brummen’ en Rijksmonu-
ment, Rhienderstein 1, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het uitbouwen van 
de woning, Wolverlei 4, Eerbeek

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor een aanne-
mersbedrijf, De Voortweg 1, 
Brummen

• Melding besluit lozen buiten 
inrichtingen, voor de installatie 
en ingebruikname van een 

gesloten bodemenergiesysteem, 
aan de Papiermolen 10, Eerbeek.

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevings-
vergunning, het verbreden van 
de oprit op de locatie Vermeer-
straat 11, Eerbeek

• Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning, voor het intern en 
extern restaureren van de Villa 
Reuversweerd, Piepenbeltweg 3, 
Brummen

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbestbeplating en isolatie 
van een schuur op de locatie 
Brummelstraat 12, Brummen

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbest op de locatie Doorn-
bosch Hofstede 27, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbest op de schuren op de 
locaties Vivaldistraat 9, 11 en 13,  
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 
bedrijfsgebouwen op de locatie 
De Voortweg 1, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van 
de school op de locatie Oude 
Eerbeekseweg 5, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuilstal op de locatie Soerense 
Zand Zuid in Eerbeek kadastraal 
bekend, Hall, sectie C, nummer 
2270

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
nieuw kozijn en glazen schuifpui 
en het constructief vervangen 
van de verdiepingsvloer op de 
locatie Voorsterweg 151, Tonden

Bekendmakingen op overheid.nl
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Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 Cleantech Regio ter inzage
Van maandag 19 april tot en met zondag 30 mei ligt het ontwerp van de 
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 ter inzage. In de RES beschrijven de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen 
(die samenwerken in de Cleantech Regio), samen met de Provincie 
Gelderland en twee waterschappen, hoe zij voor de periode tot 2030 
verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel. 
 

De ontwerp-RES 1.0 is in te zien op 
www.cleantechregio.nl/res. 
Inspraakreacties kunt u sturen aan 
de gemeente waarop uw reactie 
betrekking heeft. Als uw reactie op 
meerdere gemeenten betrekking 
heeft, is het voldoende deze aan 1 
gemeente te sturen. Alle reacties 
worden gebundeld en meegeno-
men in de procedure. Uw in-

spraakreactie moet in ieder geval 
bevatten: uw naam en adres, datum 
van indiening en handtekening. Bij 
voorkeur bevat de inspraakreactie 
ook uw telefoonnummer. 

Uw reactie die betrekking heeft 
op de gemeente Brummen kunt 
u sturen:
- Per post naar het volgende adres
- Gemeente Brummen 

t.a.v. Paul Severens  
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen 

- Per email aan  
p.severens@brummen.nl 

- Of telefonisch via 0575-568 233  

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

25 mei: informatieavond transitievisie warmte
Het klimaat verandert. Om de gevolgen te beperken, mag de tempe-
ratuur op aarde niet teveel stijgen. Daarom moet de uitstoot van CO2 

omlaag. Dit kan door minder aardgas te verbranden. Daarom is in 
2050 elk gebouw in ons land geïsoleerd en van duurzame warmte 
voorzien. En niemand kookt er nog op aardgas. Hoe we dat doen? U 
hoort het tijdens de online informatiebijeenkomst ‘Transitievisie 
Warmte’ op dinsdag 25 mei! 

De informatieavond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. U volgt de bijeen-
komst gewoon thuis, via computer of tablet. Aanmelden kan via 
bijeenkomsten@brummen.nl. Vermeld hierbij ‘informatieavond 25 mei’. 
Kort voor de bijeenkomst krijgt u dan een link om mee te doen.

Van aardgas naar schone warmte
Tijdens de informatieavond vertellen we graag meer over de warmte-
transitie. En de visie waarin we onze plannen vastleggen. Maar we 
horen natuurlijk ook graag wat u ervan vindt. Hoe wilt u bijvoorbeeld 
betrokken worden bij de verandering van aardgas naar schone warmte? 
Welke vragen en mogelijk zorgen heeft u? De Transitievisie Warmte is 
een momentopname. De techniek gaat verder. De komende jaren 
komen er ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden voor de overgang naar 
schone energie. Daarom komt er elke vijf jaar een herijking en update 
van de visie. 

Heeft u vragen? Mail dan naar p.severens@brummen.nl. 
Graag tot woensdag 25 mei. Samen naar een duurzaam morgen!

Maai Mei Niet voor meer bloemen en bijen!
Wist je dat je door niets te doen een grote bijdrage kunt leveren aan onze 
natuur? Door een maand lang minder gras te maaien, stimuleer je op een 
eenvoudige manier de biodiversiteit. Dat is het idee achter Maai Mei Niet. 
De gemeente Brummen doet mee en maait deze maand in totaal meer dan 
10.000 vierkante meter minder.

Door het gras niet te maaien, 
komen er meer veldbloemen tot 
bloei. Dit betekent meer nectar 
voor allerlei soorten insecten, zoals 
bijen, kevers, vlinders en hommels. 
Zo ontstaat er meer evenwicht in 
de natuur en krijgen plagen en 
ziekten minder kans. Als er 
genoeg natuurlijke vijanden zijn, 
neemt bijvoorbeeld het aantal 
eikenprocessierupsen af en 
daarmee ook de overlast.

Niet maaien voor meer biodiversiteit
We maaien in de maand mei 
10.500 m2 niet voor meer 
biodiversiteit. Hieronder staat een 
overzicht van de locaties. Dit zijn 
grote velden, die niet zijn 
aangemerkt als speelplaats of 
trapveld. Alle andere gazons en 
veldjes in de wijken maaien we 
net zoals anders. Ook de randen 
van de ‘maai mei niet’-velden 
maaien we wel. Zo voorkomen 
we te lang gras langs de trottoirs 
en de plantvakken. 

Zelf meedoen?
Heb je zelf gras in je tuin? Laat 
dan eens een stukje staan. Maai 
een mooi patroon of zaai er meer 

inheemse soorten in. Je kunt je 
‘maai mei niet’-gras aanmelden 
bij de Bijenstichting via 
bijenstichting.nl/maai-mei-niet

We maaien in de maand mei de 
volgende velden niet:

Hall 
Hallseweg/Ds kamp 350 m2

Brummen 
Visserstraat 2500 m2

Meentgatstaat 1650 m2

Baron van Sytzamastraat 1300 m2

Eerbeek
Coldenhovenseweg 550 m2

Smeestraat 500 m2

Zonnebloemstraat  1350 m2

Leuvenheim 
achter de Rietgors 1300 m2

(trapveld wordt wel gemaaid)

1.0RES

Versienummer 1.0 (ontwerp)
Maart 2021
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