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Leerlingen leren zelfstandig reizen
Reizen vergroot je wereld. Dat geldt ook voor jongeren met een beper-
king. “Alleen op pad gaan, maakt je zelfstandiger”, zegt wethouder Ingrid 
Timmer. “Dat begint met alleen naar school reizen. Daarom is het ook in 
het schooljaar 2022-2023 weer mogelijk om mee te doen aan de Reiskof-
fer. Zij begeleiden jongeren veilig naar zelfstandig reizen.

Leerlingenvervoer is er voor 
kinderen met een beperking, die 
niet zelfstandig naar school kunnen 
reizen. Er zijn verschillende vormen, 
van begeleiding op de fiets of in het 
openbaar vervoer tot een taxibusje. 
De gemeente kijkt goed welke vorm 
nodig is. Zo houden we inkomsten 
en uitgaven in evenwicht. De pilot De 
Reiskoffer draagt hier ook aan bij.

De Reiskoffer
De Reiskoffer is voor kinderen vanaf 
11 jaar met een beperking, die 
gebruikmaken van het taxivervoer. 
Bijvoorbeeld kinderen die blind of 
doof zijn, of ADHD of autisme 
hebben. Met de juiste begeleiding 
helpen we hen op weg om veilig en 
zelfstandig naar school te reizen. 
Ingrid Timmer: “Dat geeft vertrou-
wen, waardoor ze later zelf naar 
vrienden, stage of werk kunnen 
reizen. Daarnaast kan het een 
uitkomst zijn voor kinderen die nu 
nog met het leerlingenvervoer mee 
mogen, maar binnenkort zelfstandig 
naar bijvoorbeeld het MBO moeten 
reizen. De Reiskoffer maakt die 
overgang makkelijker. Een mooie stap 
voor de toekomst dus. En het is 
natuurlijk ook gewoon gezellig om 
samen met je leeftijdsgenoten naar 
school te gaan met fiets, bus of trein.”

Goede begeleiding
De Reiskoffer maakt gebruik van 
slimme technieken, zoals de Buzz 
Buddy. Dit is een noodknop met gps 
en een telefoonverbinding. En de  

 
GoOV-app, die het kind stap voor 
stap begeleidt met instructies. Van 
hoe je bij de bushalte komt tot 
wanneer en hoe je moet uitstappen. 
En waar je daarna heen moet. Ook 
hier is een hulplijn aan gekoppeld. 
Daarnaast kunnen jongeren met De 
Reiskoffer een tijdje samen op pad 
met een vrijwilliger. Zo maken ze 
kennis met het openbaar vervoer en 
leren ze zelfstandig reizen. De 
Reiskoffer gooit kinderen dus niet in 
het diepe, maar zorgt voor goede 
begeleiding. Blijkt dat zelfstandig 
reizen toch niet gaat, dan mag je 
gewoon weer met het leerlingenver-
voer mee. 

Samen op weg naar zelfstandigheid 
De gemeente kijkt bij de aanvragen 
voor leerlingenvervoer wie mis-
schien geschikt is om mee te doen 
aan De Reiskoffer. We nemen dan 
contact op. Heeft u leerlingenver-
voer aangevraagd? Maar durven uw 
kind en u de uitdaging van De 
Reiskoffer wel aan? Laat het weten 
via leerlingenvervoer@brummen.nl.

Leerlingenvervoer aanvragen
Heeft u leerlingenvervoer nodig 
voor het nieuwe schooljaar maar 
nog niet aangevraagd? Doe dit dan 
met spoed via www.brummen.nl/
leerlingenvervoer. Dit kan nog tot 
15 juni 2022. Komt uw aanvraag 
daarna binnen? Dan moet u de 
eerste 3 weken van het nieuwe 
schooljaar zelf uw kind naar school 
brengen.

De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkomsten 
en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst zorg 
kunnen bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft.

Open dag Korak Herstelplein Oost-Veluwe
Op maandag 13 juni vindt de ‘Beleef Korak-dag’ plaats. Korak-Herstel-
plein Oost-Veluwe is een herstelcentrum, een leeromgeving voor mensen 
die een ontwrichtende situatie hebben meegemaakt op psychisch vlak of 
verslavingsgebied en willen werken aan hun herstel. Ook voor mensen die 
het zelf niet hebben meegemaakt, maar wel als naastbetrokkene. Iedereen 
is van harte welkom om op 13 juni kennis te maken met Korak. Dit kan in 
het gebouw van Plein Vijf in Brummen. Op 14 juli is er een zelfde dag in 
het Tjark Rikscentum in Eerbeek. Deelname is gratis. 

Korak is werkzaam voor een groot 
aantal gemeenten in de regio, 
waaronder Brummen. Centrale 
locatie is het Korak Herstelplein aan 
de Jean Monetpark 77 in Apeldoorn. 
Maar ook is Korak actief in onze 
gemeente in de gebouwen van 
Stichting Welzijn Brummen. Samen 
met de welzijnsorganisatie wordt 
deze ‘Beleef Korak Dag’ ook 
georganiseerd. Het programma start 
om 10.00 uur en gedurende de dag 
zijn er verschillende uiteenlopende 
activiteiten waarvoor u zich kunt  
aanmelden. Het geeft u een leuke 
en interactieve impressie van  

 
hetgeen Korak zoal doet aan 
herstelgerichte activiteiten. Of het 
nu gaat over het bordspel ‘steekje 
los’ of het luisteren naar ‘herstelver-
halen’ uit de praktijk. 

Informatie of aanmelden
Op de website www.korak.nl leest u 
meer over deze bijzondere Open 
Dag in Brummen en Eerbeek. Voor 
meer informatie en voor het  
aanmelden voor onderdelen van het 
programma, kunt u bellen met 
055 - 2340116 of stuur een mail 
naar administratie@korak.nl.

Over Korak
Korak is opgericht omdat er sprake 
is van steeds kortere behandelingen 
en een verschuiving van de zorg van 
intramuraal naar extramuraal. 
Kwetsbare mensen wonen en leven 
dus steeds meer in de lokale 
samenleving. Het centrum werkt 
preventief en herstel bevorderend. 
Korak wil er zijn voor alle mensen 
met een psychische kwetsbaarheid, 
mensen die geraakt zijn door een 
verslaving en voor naastbetrokke-
nen. De activiteiten zijn gericht op 
het persoonlijk herstel: de ontwikke-
ling van eigen kracht door de 
deelnemers.

Herstart van huisbezoeken 80-jarigen
Afgelopen week ontvingen ongeveer 100 80-jarigen een brief van de gemeente. In deze brief worden zij uitgeno-
digd voor een huisbezoek door één van de vrijwilligers van Stichting Welzijn Brummen. Tijdens een huisbezoek 
gaat deze SWB-vrijwilliger met de 80-jarige in gesprek over alle mogelijkheden en voorzieningen in de buurt. 
Diverse onderwerpen komen daarbij aan bod, zoals hoe iemand hulp kan krijgen bij vragen op het gebied van 
wonen, welzijn, zorg en gezondheid. 

Vanwege de coronapandemie zijn er 
in de afgelopen twee jaar geen 
huisbezoeken geweest. Nu de 
coronamaatregelen zijn beëindigd, 
kunnen de informerende huisbezoe-
ken aan 80-jarige inwoners weer 
plaatsvinden. De gemeente doet dit 
in samenwerking met SWB. De 
vrijwilligers van de SWB voeren deze 
huisbezoeken uit.

Deze week ontvangen inwoners die 
in de periode van 1 januari 2022 tot 
en met 30 juni 2022 hun 80e 
verjaardag vieren een brief met een 
antwoordkaart. Inwoners die 
belangstelling hebben voor dit 
bezoek kunnen de antwoordkaart 
invullen en terugsturen naar de 
SWB. Eén van de huisbezoekers van 
de SWB neemt vervolgens contact 
op voor het maken van een 
afspraak. Bij het huisbezoek kunnen 

zij zich als vrijwillige huisbezoeker 
van de SWB legitimeren. 
Na de zomervakantie krijgen de 

inwoners die in de periode van 1 juli 
2022 tot en met 31 december 80 
jaar worden deze uitnodiging. 

Onafhankelijke cliëntondersteuner aan het woord 
In onze gemeente is een onafhankelijke 
cliëntondersteuner actief. Zijn naam is Stef 
Harweg en hij is in dienst bij Adviespunt 
Zorgbelang. Hij staat los van de gemeente 
Brummen en is dus echt onafhankelijk. Er zijn 
geen kosten verbonden aan de ondersteuning. 
De dienstverlening is dus helemaal gratis. U 
kunt met Stef Harweg in contact komen via de 
medewerkers van Team voor Elkaar. Maar u 
mag ook zelf rechtstreeks met Stef contact 
opnemen. Bel hiervoor 06 – 53 88 68 09.

Als het gaat om zorg, ondersteu-
ning, werk en inkomen krijgen 
inwoners te maken met instanties en 
medewerkers zoals Team voor Elkaar 
of WerkFit Brummen. Elke inwoner 
heeft recht op ondersteuning bij het 
contact en gesprekken met deze 
medewerkers. Daarom is er gratis  

 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Als onafhankelijke cliëntondersteu-
ner kan Stef iemand helpen in het 
contact met Team voor Elkaar. Dit 
kan helemaal aan het begin zijn, als 
iemand bijvoorbeeld een (nieuwe) 
aanvraag wil doen. Hij gaat dan 
eerst met de inwoner kijken wat de 

vraag precies is. Maar ook kan hij 
voorlichting geven over de procedu-
re van zo’n aanvraag. Hij werkt altijd 
vanuit uw belang en helpt u bij het 
oplossen van vragen of problemen. 

Ingewikkeld
Inwoners hebben te maken met 
regelgeving die niet altijd even 
duidelijk is. Ook kan men met 
meerdere zorgwetten te maken 
krijgen. Naast de Wmo gaat het 
bijvoorbeeld ook om de Wet 
langdurige zorg, de Jeugdwet of de 
Participatiewet. De clientondersteu-
ner kan u daarom bijvoorbeeld ook 
informeren over de mogelijkheden 
van de Wlz en als dat nodig is 
ondersteunen bij een aanvraag voor 
een Wlz-indicatie. 

Caravan op de weg? Maximaal 3 dagen!
Gaat u binnenkort op vakantie met de caravan, vouwwagen of aanhang-
wagen? Houd er dan rekening mee dat u deze maximaal 3 dagen op de 
openbare weg mag parkeren.

Natuurlijk mag uw caravan, 
vouwwagen of aanhangwagen best 
even op een openbare parkeerplek 
in de buurt van uw woning staan. 
Wel zo handig met in- en uitpak-
ken. Maar vooral in de zomerperio-
de nemen deze aanhangers soms 
lange tijd parkeerplaatsen in beslag. 
Dat mag niet volgens de Algemene  

 
Plaatselijke Verordening (APV). Er 
zijn niet zo veel parkeerplaatsen en 
daarnaast vinden veel mensen het 
niet fijn om lang tegen een aanhan-
ger aan te kijken. Daarom moet u 
uw caravan of vouwwagen uiterlijk 
na 3 dagen verplaatsen. Bijvoorbeeld 
naar eigen terrein of een stalling. Of 
mee op vakantie natuurlijk!

Gemeentehuis en Servicepunt 
gesloten op 26 en 27 mei
Donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei is zowel het ge-

meentehuis in Brummen als het Servicepunt in Eerbeek 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 of om een afspraak te maken. Maandag 30 mei zijn we 
vanaf 8.30 uur weer open.

We zijn ook gesloten op pinkstermaandag 6 juni.



13 mei 2022

Speciaal 4-mei herdenkingsgedicht
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in Eerbeek las dorpsdichter 
Marije Verbeeck een speciaal herdenkingsgedicht voor. Dit gedicht is 
onder andere te lezen bij het nieuwsbericht op onze website. 

Namens het gemeentebestuur 
waren de wethouders Timmer en 
Van Burgsteden aanwezig bij de 
herdenkingsplechtigheden in  

 
Eerbeek. Bij het monument op de 
begraafplaats aan de Coldenhoven-
seweg legden zij een krans. Ook 
sprak Van Burgsteden de aanwezi-

gen kort toe. Burgemeester Van 
Hedel liep mee met de stille tocht in 
Brummen. Hij hield een korte 
toespraak tijdens de herdenkings-
dienst in de Pancratiuskerk. Eerder 
op de dag was hij ook aanwezig bij 
de herdenkingspechtigheid in Hall 
en Loenen.

Veteranendag op zaterdag 21 mei 
Op zaterdag 21 mei is de Veteranendag in het gemeentehuis in Brummen. 
Deze dag staat in het teken van ontmoeting. Burgemeester Van Hedel 
heeft alle als veteraan geregistreerde (oud-) militairen die in de gemeente 
Brummen wonen hiervoor uitgenodigd.  

De landelijke Veteranendag is op 
zaterdag 25 juni 2022. Verschillende 
veteranen uit onze gemeente 
wonen de viering in Den Haag bij. 
Daarom staan we lokaal op een 
andere dag stil bij de inzet die 
militaire veteranen (jong en oud) 
plegen voor vrede in de wereld. 
Zowel in recente militaire missies als 
ook in het verleden. 
 
De organisatie van de Veteranendag is 
in handen van een lokale werkgroep 
die bestaat uit zeven veteranen. De 
werkgroep zet op dit moment de 
laatste puntjes op de i om een  

 
gezellige bijeenkomst voor  
te bereiden. De veteranen zijn 
uitgenodigd op basis van de namen 
en adresgegevens die we van het 
Veteraneninstituut hebben ontvangen. 

Geen uitnodiging ontvangen?
Bent u veteraan, woont u in de 
gemeente Brummen en heeft u 
géén uitnodiging ontvangen? Dan 
bent u vanzelfsprekend ook van 
harte welkom. U kunt dan contact 
opnemen met Kitty Wentink. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 
0575-568 233 of stuur een mail 
naar k.wentink@brummen.nl. 

Een vluchtsleutel, heb jij hem al opgehangen?
Je wil de deur uit, maar je kunt je sleutels nergens vinden. Herken jij 
dat ook? Wij zijn gemiddeld 10 minuten per dag bezig met het zoeken 
naar spullen die we ergens hebben laten slingeren. Maar als er brand 
uitbreekt heb je geen tijd te verliezen. Sterker nog, je hebt maar 3 
minuten om veilig te vluchten bij brand en iedereen in veiligheid te 
brengen. Op zoek gaan naar sleutels om de deur te openen kost teveel 
kostbare tijd.   
 
Hang daarom een vluchtsleutel op 
een vaste plek op je vluchtroute. 
Dan kun je altijd veilig vluchten bij 
brand. Een goede plek is naast je 
voordeur of achterdeur; uiteraard 
uit het zicht voor mensen van 
buitenaf. 

Maak een vluchtroute en oefen 
deze
Als er toch brand in je woning 
uitbreekt, is het belangrijk dat je een 
vluchtsleutel en vluchtroute hebt. 
Maak samen een vluchtroute en 
oefen deze route regelmatig. Betrek  

 
ook kinderen bij het maken van de 
route, zodat zij ook weten wat ze 
moeten doen in een noodsituatie. 
Samen zorgen we zo voor meer 
veiligheid.
Dit is onderdeel van de regionale 
brandveiligheidscampagnes van de 
Veiligheidsregio Noord- Oost-Gel-
derland (VNOG) in samenwerking 
met de gemeente. De gemeente en 
brandweer vinden het belangrijk dat 
inwoners zich bewust zijn van de 
risico’s op brand en willen inwoners 
stimuleren om maatregelen rondom 
brandveiligheid te treffen. 

Stop criminele ‘weldoeners’
Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor 
criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een 
‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is. 
Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, je diensten, je 
voertuig of zelfs je onderneming.

Zo kun je juridisch aansprakelijk 
worden gesteld voor de strafbare 
feiten die in jouw pand of onder de 
vlag van jouw onderneming 
gepleegd worden. Je pand kan 
worden gesloten en de vergunning 
ingetrokken. Ook deinzen crimine-
len niet terug voor geweld en 
bedreiging. Bedenk altijd: je kunt 
maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd 
jouw bedrijf binnen of nemen ze 
telefonisch contact met je op?
• Noteer kentekens of telefoon-

nummer en onthoud bij een fysiek 
bezoek hoe de mensen eruitzien.

• Vraag rond bij ondernemingen in 
de omgeving: wie kent ze? Zijn ze 
ook al bij de buren geweest?

• Overleg met de wijkagent.

Wil je gaan samenwerken met een 
investeerder of jouw bedrijf 
verkopen?
• Lijkt het aanbod te mooi om waar 

te zijn, dan is het dat waarschijn-

lijk ook. Wijs een ‘te mooi’ 
aanbod resoluut af en maak 
duidelijk dat je geen zaken doet 
met degene die het aanbiedt.

• Lees de kleine lettertjes, waar 
teken je exact voor? 

• Accepteer nooit contante 
betalingen.

• Vraag om het originele identiteits-
bewijs en maak een foto/kopie.

• Is de investeerder een bedrijf? 
Vraag bij de Kamer van Koophan-

del gegevens op of kijk of het 
bedrijf een website heeft.

• De overheid heeft verschillende 
steunmaatregelen voor onderne-
mers gerealiseerd. Wees terug-
houdend met het inschakelen van 
tussenpersonen die je tegen 
betaling of onduidelijke voor-
waarden helpen bij het regelen 
van deze steun. Vraag bij de 
gemeente en het UWV na wat er 
voor jou mogelijk is. Voor een 
overzicht van de steunmaatrege-
len kijk je op de website van de 
rijksoverheid.

En als je het niet vertrouwt?
Zie je verdachte situaties in jouw 
omgeving, herken je de signalen die 
worden beschreven of ben je 
benaderd door criminelen? 
Meld dit dan bij de politie bij de 
wijkagent of via 0900-8844. 
Anoniem melden kan bij Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000 of 
op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Iets verloren of gevonden? Kijk op iLost!
Bent u een autosleutel, handtas, rugzak of sieraden kwijt? Zomaar een 
greep uit voorwerpen die gevonden zijn en bij de gemeente Brummen zijn 
afgegeven, maar nog niet door de rechtmatige eigenaar zijn opgehaald. 
Zonde!

Heeft u iets verloren? Kijk dan op 
iLost, want daarin worden gevon-
den voorwerpen door de eerlijke 
vinder geregistreerd. In iLost kunt u 
zoeken op voorwerp, vindplaats en 
organisatie. 
Gevonden voorwerpen kunt u 
registreren in iLost. Bewaar het 
voorwerp thuis of geef het af op het  

 
gemeentehuis. Als de eigenaar het 
voorwerp binnen een jaar niet komt 
ophalen, wordt de vinder de 
eigenaar.
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Omgevingsvergunning
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
overkapping, Den Texweg 2, 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een uitrit, Papiermolen 72, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een rustpunt voor 
wandelaars en fietsers in combi-
natie met het plaatsen van een 
informatief erfgoedkunstwerk, 
nabij Baankstraat, Wapumse Beek, 
kadastraal Brummen, sectie O, 
nummer 303

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het starten 
van een B&B, Charlotte van 
Bourbonlaan 8, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de bestaande 
schuren voor een nieuwe schuur, 
Hallsedijk 36, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van 3 padelbanen, 
Harderwijkerweg 7A, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een berging, 
Helmkruid 2, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een berging, 
Hooimate 1, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een uitweg, Jan 
Somerstraat 33, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een magnolia, De 
Kamp 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een beuk, Knoeven-
oordstraat 28, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een duiker in 
verband met toegang tot het 
weiland, Langedijk 1, Tonden

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 10 eiken en 1 beuk, 
Loubergweg 21, Eerbeek

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, de 
wijziging van het brandveilig 
gebruik van de basisschool, 

Meengatstraat 23, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Oudeweg 37, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakraam, 
Papiermolen 41, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de verbou-
wing van koetshuis Leusveld, 
Rhienderensestraat 22, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de verbou-
wing van jachthuis Leusveld, 
Rhienderensestraat 24, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een prefab put met 
drukreduceer ten behoeve van 
distributie drinkwater Vitens en 
het kappen van 10 kastanjes en 1 
esdoorn, nabij Rijksweg in Empe, 
kad. Brummen, sectie K, nummers 
364, 487, 488

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
ombouwen van het pand tot 
complex met zorgstudio’s en 
appartementen, Spankerenseweg 
16, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Stobbeweg 2, Tonden

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
renoveren van de woning, 
verdieping, kapconstructie en dak-
kapel, Tuinstraat 13, Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vernieuwen van de dakconstruc-
tie, verdiepingsvloer en deels 
achtergevel, Tuinstraat 15, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de 
gevelwijziging van de woning, 
Tuinstraat 15, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een uitweg, 
Werfakkerweg 70, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 10 knotwilgen en 1 
walnoot, Elzenbos fase II C/D, 
Brummen, sectie I, nummer 2370

• Rectificatie - Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
het uitbreiden met een kraanbaan 
met overkapping en het kappen 

van 6 elzen, Vulcanusweg 2, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
afdak op de locatie Boerhaavelaan 
65, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, voor een periode van 
10 jaar voor het tijdelijk gebruik 
voor het plaatsen van een rijbak 
op de locatie Haarweg 4, Tonden

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
omheining op de locatie Haarweg 
4, Tonden

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
antenne opstelpunt en het 
verbreden van de bestaande uitrit 
op de locatie Hallsedijk (Brum-
men, sectie K, nummer 257),  Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
linde, Hoevesteeg 13, Tonden

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
beuk, Knoevenoordstraat 28, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
berging-carport op de locatie 
Maria Stuartlaan 16, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 5 
robinia’s, 2 sparren en 1 conifeer, 
op de locatie Tuinstraat 59, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 2 
kastanjebomen, Voorsterweg 149, 
Tonden 

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
schuur, overkapping en erfafschei-
ding op de locatie Wheemekamp 
12, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
overkapping op de locatie 
Zutphensestraat 12, Brummen

Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit reserveren 

parkeerplaats ten behoeve van 
het opladen van elektrische 
voertuigen in Buizerdstraat te 
Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Vastgesteld wijzigingsplan 

“Hallseweg 67 en 67A Hall” 
gemeente Brummen

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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Kort nieuws

Raad vergadert
Op donderdag 19 mei vindt de maandelijkse besluitvormende raadsver-
gadering plaats. Welke onderwerpen op de agenda staan kunt u lezen in 
een nieuwsbericht op onze website. De agenda en bijhorende stukken 
zijn ook weer te lezen op brummen.nl/gemeenteraad. 

Zutphensestraat 89
B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het 
verzoek van initiatiefnemer om op de locatie Zutphensestraat 89 in 
Brummen, de transformatie van horeca naar wonen mogelijk te maken. 
En besloten om op deze locatie maximaal 10 middel-dure huurapparte-
menten toe te staan. 

Stuijvenburchstraat 143
Het ontwerpwijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld door B&W. Ook is 
het besluit om hogere grenswaarden voor woningen aan de Stuijven-
burchstraat 143 vastgesteld. Hiermee faciliteert het college een passende 
herontwikkeling aan het Stuijvenburchplein, waarmee de levendigheid 
en economische draagkracht toeneemt.

Vaccinaties
Eind april was de GGD drie dagen aanwezig bij het Servicepunt. Daar 
werden vragen beantwoord over het coronavirus en vaccinaties. Ook 
werden er weer vele prikken uitgedeeld: in totaal lieten 285 personen 
een vaccinatie zetten. Meer informatie over het virus en de mogelijkheid 
voor vaccineren vindt u op www.ggdnog.nl/corona.

Besparen met de gratis bandenpomp
Sinds begin dit jaar staat er in onze gemeente een duurzame banden-
pomp. Al 668 automobilisten hebben gratis hun banden op spanning 
gebracht. En dat zorgt voor een hoop besparingen! In de afbeelding bij dit 
artikel zijn alle besparingen te lezen.

De bandenpomp staat aan de Burgemeester Dekkerstraat, bij de Dekamarkt 
in Brummen. De pomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op 
zonne-energie. Als u met autobanden met een te lage spanning rijdt dan 
stoot u extra CO2 uit. Daarnaast gebruikt u meer brandstof bij het autorij-
den en slijten uw banden sneller. Dus een lage bandenspanning maakt het 
autorijden voor u duurder.  

Ook zorgt een lagere bandenspanning dat het 
langer duurt voordat u stilstaat bij onverwacht 
remmen. Het is daarom belangrijk dat uw 
autobanden de goede spanning hebben. 
Binnenkort zal er ook een pomp in Eerbeek 
geplaatst worden.


