
Start aanleg parkeerplaats bij Jumbo Eerbeek

In opdracht van de pandeigenaar van de Jumbo in Eerbeek gaat het 
aannemersbedrijf Antea Group op dinsdag 22 mei van start met de aanleg 
van het parkeerterrein bij de Jumbo aan de Loenenseweg in Eerbeek. De 
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 6 juli en worden 
in fasen uitgevoerd, waardoor er steeds voldoende parkeerplaatsen voor 
het winkelend publiek beschikbaar blijven. 

Na de sloop van voormalig zalencentrum Spoorzicht en pizzeria Efes heeft 
het terrein geruime tijd braak gelegen. Vooruitlopend op het Eerbeekse 
bestemmingsplan heeft het gemeentebestuur in het najaar van 2017 
toestemming gegeven voor de herinrichting van het parkeerterrein. De 
plannen zijn uitgewerkt in samenwerking met Jumbo en de gemeente. 
Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen en start volgende week de 
aanleg van het nieuwe plein. Het parkeerterrein biedt straks ruimte voor 137 
parkeerplaatsen. 
Bij de afgifte van de omgevingsvergunning speelde voor de gemeente 
veiligheid een belangrijke rol. Zo zijn de in- en uitritten van het parkeerter-
rein gelegen aan de zijde van de Kloosterstraat, zodat de doorstroming op de 
Loenenseweg zo min mogelijk belemmerd wordt. De in- en uitritten zijn ook 
zoveel mogelijk gescheiden. Hierdoor ontstaat grotendeels één routing over 
het parkeerterrein. Dit komt de verkeersveiligheid op en rond het parkeerter-
rein ten goede. Ook is bij het inrichtingsplan rekening gehouden met een 
stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing die aansluit op het 
bestaande (vernieuwde) centrum van Eerbeek. 
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Geef uw mening over woon-/leefomgeving en gemeente

Iedereen in onze gemeente heeft wel 
een mening over het wonen en 
(samen)leven in de diverse dorpen. En 
over hoe we als gemeente functione-
ren en u als inwoner betrekken bij 
onderwerpen. Wij vinden het belang-
rijk om uw meningen en ervaringen 
hierover te horen. Niet alleen om 
daarmee zaken te verbeteren, maar 
ook om te kijken of dit afwijkt ten 
opzichte van andere (vergelijkbare) 
gemeenten. Het nieuwe onderzoek 
dat vorige week aan het inwoner-
spanel Brummen Spreekt is voorge-
legd, heeft tot doel om een goed 
beeld te krijgen van de ervaringen van 
inwoners over de eigen woon- en 
leefomgeving en de ervaringen met de 
gemeente Brummen. 

Wilt u uw mening laten horen maar 
bent u op dit moment nog géén 
panellid van Brummen Spreekt? Dan 
kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis 
aanmelden via de speciale website 
www.brummenspreekt.nl. Enkele 
dagen na uw aanmelding krijgt u de 

vragen dan automatisch toegestuurd. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
het gespecialiseerde en onafhankelijke 
onderzoek- & adviesbureau Moventem 
uit Zutphen. Deelnemers kunnen er 
daarom op vertrouwen dat de 
gegevens uitsluitend voor ‘Brummen 
Spreekt’ worden gebruikt en nooit aan 
anderen worden verstrekt. De verwer-
king van de antwoorden gebeurt 
volledig anoniem. Inwoners die niet 
beschikken over een computer, kunnen 
zich bij dit bureau melden om toch 
mee te doen aan het panel. Zij krijgen 
dan de vragenlijst per post toege-
stuurd.

Belangrijk
De gemeente Brummen neemt het 
inwonerspanel serieus en betrekt 
inwoners graag bij belangrijke vraag-
stukken. Al eerder kreeg het panel 
vragenlijsten voorgeschoteld over 
afvalinzameling, gezondheidszorg, 
kerntaken, vuurwerk, communicatie en 
rondkomen met een laag inkomen. 
Steeds weer zijn de resultaten betrok-

ken bij het maken van nieuw beleid of 
het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening. Het onderzoek dat nu 
wordt gehouden kan worden gezien 
als een soort van beginmeting 
(nulmeting) als het gaat om hoe 
inwoners hun eigen woon- en 
leefomgeving ervaren. Het gaat daarbij 
om hele concrete zaken zoals open-
baar groen en verkeer, maar ook over 
zorg en welzijn. Maar ook hoe zij 
aankijken tegen de gemeentelijke 
dienstverlening en de wijze waarop 
inwoners bij gemeentelijke zaken 
worden betrokken en hoe de gemeen-
te communiceert. 

Voor de gemeente zijn de antwoorden 
waardevol. Niet alleen omdat de 
uitkomst ervan kan leiden tot aanpas-
singen of verbeteringen, maar ook 
omdat de gemeente deze vragen met 
enige regelmaat wil herhalen. Dit om 
zo te zien of situaties worden verbe-
terd of dat er juist sprake is van een 
achteruitgang. Daarnaast kunnen de 
resultaten van dit onderzoek ook 
eenvoudig vergeleken worden met die 
van andere gemeenten in Nederland. 
De vragen zijn namelijk gekoppeld aan 
een landelijk vergelijkend onderzoek 
(de zogenoemde benchmark ‘waar 
staat je gemeente’ van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten). De 
resultaten worden daarom  ook 
verwerkt op de website www.waarsta-
tjegemeente.nl. Zowel de gemeente als 
inwoners kunnen eenvoudig kijken hoe 
de gemeente Brummen het op 
uiteenlopende terreinen doet in 
vergelijking met andere gemeenten. 
Informatief, maar ook leerzaam en mo-
gelijk aanleiding voor actie. 

Van 17 mei tot 1 juni vindt de 
landelijke actie ‘NIXzonderID’ plaats 
om  aandacht te schenken aan de 
leeftijdsgrens voor alcohol en tabak. 

Wat doe jij als ouder? Mag jouw kind 
thuis alcohol drinken en roken voor 
zijn/haar 18e jaar? Of geldt bij jullie 
thuis ook de regel NIX18?

Ook thuis niet roken en drinken onder 
de 18 jaar
Alcohol drinken en roken is vooral voor 
jongeren die nog in de groei zijn erg 
slecht. Het beschadigt onder andere de 
hersenen en longen. Uit wetenschap-

pelijk onderzoek blijkt dat jongeren die 
thuis alcohol ‘leren’ drinken, later méér 
en vaker alcohol drinken dan jongeren 
die thuis geen alcohol mogen drinken. 
En jongeren die thuis mogen roken of 
hun ouders thuis zien roken, gaan zelf 
ook vaker roken. Daarom is het 
belangrijk om ook thuis de regel ‘niet 
roken en drinken onder de 18 jaar’ te 
gebruiken. Hoe langer je het drinken 

van alcohol en het roken uitstelt, hoe 
beter het is. De kans is dan ook veel 
groter dat jouw kind nooit verslaafd 
raakt aan alcohol of tabak. 

Regels stellen werkt
Praten met je kind over alcohol en 
tabak kan best lastig zijn. Toch laat 
onderzoek zien dat jongeren de 
mening van hun ouders belangrijk 
vinden, ook al lijkt dat niet altijd zo. Je 
helpt je kind als je grenzen stelt, ook 
als je zelf wel eens alcohol drinkt of 
rookt. Tips om er samen met je kind 
over te praten staan op  
www.hoepakjijdataan.nl

Ook thuis NIX18

Gemeentehuis en Servicepunt gesloten
Op maandag 21 mei (tweede pinksterdag) zijn het gemeentehuis in Brum-

men en het Servicepunt in Eerbeek gesloten. Ook Team Voor Elkaar werkt 

dan niet.

 

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.

De gemeente Brummen is (evenals buurgemeenten Voorst, Heerde, Epe en 
Apeldoorn) verrast door het nieuws dat Vérian Clean & Care bij de rechtbank 
uitstel van betaling heeft aangevraagd en gekregen. Ook in onze gemeente levert 
deze organisatie huishoudelijke hulp aan inwoners. In een brief aan deze inwo-
ners heeft het college hen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en 
benadrukt dat het krijgen van huishoudelijke hulp op dit moment niet in gevaar is.
 
De rechtbank heeft deze week een bewindvoerder benoemd, die samen met de 
bestuurder en de directie de leiding heeft gekregen over Vérian Care & Clean BV. 
Gezamenlijk gaan zij de komende periode gebruiken om alle mogelijkheden te 
bekijken om continuïteit van werk in dezelfde omgeving zoveel mogelijk te 
behouden. De colleges van de vijf betrokken gemeenten voelen zich niet alleen 
betrokken bij de ontstane situatie maar maken zich ook zorgen over de eventuele 
gevolgen voor cliënten en de medewerkers in de regio. Vanuit deze betrokkenheid 
en zorg zijn zij hierover in gesprek met Vérian, waarbij continuïteit voor de cliënten 
en medewerkers van Clean & Care voorop staat.

Brief aan cliënten over situatie Vérian
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Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de uitbreidings-
plannen van het Eerbeekse bedrijf Coldenhove Papier BV. Dit bedrijf is gevestigd aan 
de D.W. van Vreeswijklaan en heeft het gemeentebestuur gevraagd om binnen het 
bestaande bestemmings- en bouwvlak de bestaande bedrijfspanden uit te mogen 
breiden. Het college heeft het verzoek zorgvuldig bestudeerd en laten weten in 
principe mee te willen werken aan de gevraagde uitbreiding op het terrein van dit 
papierbedrijf. Direct omwonenden en aanwonenden Coldenhovenseweg zijn deze 
week door het college over het principebesluit geïnformeerd. 

De aanleiding voor de gewenste bedrijfsbebouwing is een doorontwikkeling van het 
bedrijf en de groei van de ploegendienst van vier naar vijf ploegen. Hierbij wil Coldenho-
ve een aantal gebouwen vervangen en enkele bedrijfsvoeringsprocessen aanpassen. 
Voor het bedrijf belangrijke stappen, die op eigen terrein gaan plaatsvinden en zoveel 
mogelijk aansluiten bij de huidige situatie. Papierfabriek Coldenhove is in het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied bestemd als bedrijf. Medewerking van de gemeente is 
nodig omdat de bebouwingsmogelijkheden op het bedrijfsperceel met de actuele 
plannen verruimd worden van 21.289 naar 26.500 m2. Hiermee wordt ongeveer 43% 
van het bedrijfsperceel bebouwd. De plannen passen wat betreft de gemeente zowel in 
de ‘Structuurvisie Ligt op Groen’ als in het coalitieakkoord ‘Samen schakelen naar de 
toekomst’, waarbij behoud  van ontwikkeling van de papierindustrie een speerpunt is. 
De gemeente Brummen wil dat Eerbeek het papierdorp van Nederland is en blijft. 
Daarbij is meegewogen dat de (milieu)effecten van dit initiatief beperkt blijven. 

Effecten beperkt
Coldenhove heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van het plan. 
Zo is er onderzoek gedaan naar de bodem, naar de uitstoot van stikstof, verkeersbewe-
gingen, geluid en natuuraspecten. De onderzoeken laten zien dat het initiatief uitvoer-
baar is binnen de wettelijke kaders. In de vervolgfase wordt dit verder uitgewerkt, 
onderzocht en gemotiveerd. Voor verkeer blijven de effecten ook  beperkt. 

Vervolgstappen 
De planontwikkeling en de door Coldenhove gewenste wijze van invulling bevindt zich 
op dit moment nog in een verkennende fase en moet verder worden uitgewerkt. De 
volgende stap is een uitwerking van de plannen in een conceptbestemmingsplan, 
inclusief de benodigde onderzoeken. De gemeente houdt daarbij de verschillende 
belangen die spelen nauwlettend in de gaten. Zowel die van het bedrijf als die van 
omwonenden. Zowel als het gaat om natuur en milieu, verkeersveiligheid, leefbaarheid, 
duurzaamheid, werkgelegenheid en economie. Heeft u vragen over het collegestand-
punt over deze uitbreiding, dan kunt u deze stellen aan Reinier Nooteboom, beleidsme-
dewerker Ruimtelijke Ordening. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0575-568 562 en 
mailadres r.nooteboom@brummen.nl.

College positief over uitbredingsplan 
Coldenhove Papier

Mantelzorgers in beeld

Mantelzorgers zijn onmisbaar! 
Dankzij hun zorg kan een ander 
thuis blijven wonen en meedoen in 
de maatschappij. En ook al is de 

zorg soms zwaar, ze doen het met 
veel liefde. Reden genoeg om 
mantelzorgers eens in het zonnetje 
te zetten.

Bijzonder gewoon gezin
De komende maanden laten we een 
aantal mantelzorgers in onze gemeen-
te aan het woord. Dit doen we via 
portretten op de website 
www.samengoedvoorelkaar.nl. 
Daniela Brinks uit Brummen doet de 
aftrap. Haar dochter Romy heeft de 
nodige problemen als gevolg van een 
hersenbloeding bij de geboorte. 
Daniela helpt haar met aan- en 
uitkleden, traplopen en nog 1001 
andere dingetjes. Broer Mike springt 
bij waar hij kan. Lees het portret van 
dit bijzondere gewone gezin op 
www.samengoedvoorelkaar.nl.

Knooppunt Mantelzorg
Zorgt u ook voor een naaste en heeft 
u vragen? Dan kunt u terecht bij het 
Knooppunt Mantelzorg. Mantelzorg-
coach Monique Steunenberg staat u 
graag te woord. 
Zij is bereikbaar op maandag, woens-
dag en donderdag via 06 53 11 01 77 
of per e-mail: 
m.steunenberg@humanitas.nl.

Discriminatie? Meld het! 
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag kennisgenomen 
van de rapportages over het aantal meldingen over discriminatie. In het 
afgelopen jaar zijn er zes meldingen gedaan, twee via het antidiscriminatiebu-
reau Art.1 Noord- en Oost Gelderland en vier via de politie. De redenen van 
deze meldingen waren divers. Het ging daarbij om discriminatie vanwege 
huidskleur/herkomst, antisemitisme, seksuele geaardheid en godsdienst. 
Hoewel elk voorval er één te veel is, is het gemeentebestuur verheugd met de 
meldingen. Discriminatie, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Alleen 
als situaties gemeld worden, kunnen de bevoegde instanties dit onderzoeken 
en waar nodig actie ondernemen. 

Om discriminatie in onze regio te voorkomen en te bestrijden, is er het antidis-
criminatiebureau Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG). De medewerkers van 
Art.1 NOG geven bijvoorbeeld voorlichting, gastlessen en workshops op 
scholen en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bovendien kunt u het 
bij Art.1 NOG melden wanneer u zich gediscrimineerd voelt of getuige bent van 
discriminatie. Denk bij discriminatie niet alleen aan racisme. Maar ook aan 
ongelijke behandeling op grond van zaken als leeftijd, sekse, seksuele geaard-
heid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging. 
Discriminatie kunt u eenvoudig melden via de website art1-nog.nl, mailadres 
info@art1no-gelderland.nl en telefoonnummer (0900) 23 54 354. Art1. NOG 
helpt en ondersteunt iedereen die in onze regio in aanraking komt met 
discriminatie. De hulp van Art.1 NOG is helemaal gratis.

Met name in de maand juni zal de 
nieuwe gemeenteraad de gemeentelijke 
financiën uitgebreid gaan bespreken. Het 
nu huidige college heeft deze week 
enkele belangrijke documenten vastge-
steld en biedt deze op korte termijn aan 
de gemeenteraad aan. Het gaat daarbij 
om de concept-jaarstukken over 2017, 
de eerste rapportage over het huidige 
begrotingsjaar 2018 en tot slot ook een 
financieel vooruitzicht in de perspectief-
nota 2019-2022. 

Wethouder Jolanda Pierik, binnen het 
huidige college wethouder financiën, laat 
weten dat de nieuwe gemeenteraad staat 
voor het maken van belangrijke keuzes. 
“In de afgelopen jaren is de gemeente 
Brummen financieel uit een diep dal 
geklauterd. De omvang van het eigen 
vermogen is verbeterd, hoewel het zeker 
geen vetpot is. Sterker nog, gemeenten 
in Nederland krijgen er steeds meer taken 
bij, terwijl de financiële middelen daarbij 
achter blijven. Daarnaast heeft Brummen 
ook veel ambities waar geld voor nodig 
is. Er moeten dus keuzes gemaakt 
worden om financieel gezond te blijven.”

De wethouder is terughoudend als het 
gaat om de koers die de gemeente moet 

varen. “We zitten nu weer in een 
overgangsperiode. Er is een bestuursperi-
ode voorbij en er wordt nu nog onder-
handeld over de samenstelling van een 
nieuw college. Zodra dat is afgerond zal 
ook helder worden welke ambities het 
nieuwe bestuur heeft”. Voor het college 
is dat reden geweest een perspectiefnota 
op te stellen die ‘beleidsarm’ wordt 
genoemd. “Dat betekent dat we zoveel 
mogelijk zijn uitgegaan van de huidige 
situatie en de ontwikkelingen die bekend 
zijn. Dit biedt de gemeenteraad, en ook 
straks het nieuwe college, een goede 
uitgangssituatie om dit aan te vullen met 
en bij te sturen op basis van nieuw te 
maken keuzes.“

Kritische blik
De perspectiefnota voor 2019-2022 die 
wordt aangeboden aan de gemeente-
raad is meerjarig sluitend. Dat een 
kritische blik noodzakelijk is blijkt 
bijvoorbeeld uit de jaarstukken 2017 en 
de eerste bestuursrapportage voor 2018. 
“Over het vorig jaar houden we geld 
over. Dit willen we toevoegen aan 
diverse spaarpotjes, onder andere als het 
gaat om Ruimte voor Eerbeek en de vrije 
reserve. Maar de ontwikkelingen in de 
eerste maanden van dit jaar hebben 

laten zien dat we ruim negen ton extra 
nodig hebben. Dit heeft te maken met 
ontwikkelingen en besluiten vanuit het 
rijk (verwoord in de zgn. maartcirculaire), 
besluitvorming over het programma 
Ruimte voor Eerbeek en Delta, maar ook 
met wijzigingen in wetgeving die een 
negatief effect hebben op wat we 
moeten berekenen voor afschrijvingen 
(het Besluit Begroten en Verantwoorden, 
afgekort BVV.”, aldus Pierik. Ze vervolgt: 
“Verder blijkt dat de financiële risico’s 
zijn toegenomen. Daarvoor moeten we 
extra geld reserveren en is het bedrag 
wat we vrij kunnen besteden eind 2018 
uitgeput. Dit moet de komende jaren 
weer worden aangevuld.”

Bespreking door raad
Zowel de jaarstukken, de bestuursrap-
portage, de perspectiefnota en de 
risico-inventarisatie komen in juni op de 
vergadertafel van de raad. Ze worden 
op donderdagavond 7 juni besproken in 
een speciaal raadsforum. Iedereen kan 
en mag die avond vanaf 20.00 uur 
meepraten met de gemeenteraad over 
de gemeentelijke financiën. De perspec-
tiefnota kunt u overigens lezen op een 
speciale themapagina op de gemeente-
lijke website.

Tot woensdag 30 juni kunt u 1 week 
lang gratis een e-bike uitproberen. Deze 
actie van de Cleantech Regio maakt deel 
uit van het programma Vlot Veilig 
Fietsen. De e-bikes kunt u reserveren via 
http://slimschoonreizen.nl/vlot-en-veilig-
fietsen. Ook op deze website vindt u de 
spelregels en actievoorwaarden. Meld u 
meteen aan, want er zijn per week 5 
e-bikes beschikbaar.  Het uitgifte- en 
innamepunt is op het gemeentehuis in 
Brummen. De fietsen worden uitgele-
verd door de Cleantech Regio. 

Gemeentelijke financiën in beeld 

Probeer 1 week gratis een e-bike uit! 
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Draaiboek bij hoog water
Sinds vorig jaar is de dijkverlegging in Cortenoever klaar. Deze maatregel was 

nodig om de IJssel meer ruimte te geven bij extreem hoge waterstanden. 

Wanneer het water bij het peilpunt in Zutphen-Noord stijgt tot NAP +8.0 meter, 

overstroomt het afgegraven gebied. Bewoners van dit gebied  krijgen natuurlijk 

ruim op tijd de kans om hun spullen in veiligheid te brengen en het gebied te 

verlaten. De gemeente heeft hiervoor een draaiboek hoogwater gemaakt. Hierin 

staat precies wat te doen voor, tijdens en na hoogwater en evacuatie. Bewoners 

hebben afgelopen week een brief gehad om hun contactgegevens, zoals 

telefoonnummers en e-mail, door te geven. Zo kan de gemeente hen bereiken als 

de situatie daar om vraagt. Daarnaast ontvangen bewoners binnenkort een folder 

met meer informatie.

Vragen over veiligheid?
Kom naar het inloopuur Veiligheid!
Heeft u vragen over barbecueën of stoken? Wilt u meer weten over 

WhatsApp-preventie in uw buurt? Of ervaart u woonoverlast? Loop dan 

eens binnen bij het inloopuur Veiligheid! U bent elke dinsdag welkom tussen 

15.30 en 16.30 uur in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in 

Eerbeek. Op het inloopuur kunt u terecht met al uw vragen rondom veilig-

heid. Medewerkers van de politie, brandweer en de gemeente Brummen 

helpen u graag verder. Bijvoorbeeld met informatie over rookmelders en wat 

u moet doen als de vlam in de pan slaat. Of wat u kunt doen om uw huis te 

beveiligen tegen inbrekers. Ook met vragen over veiligheid in het verkeer of 

internetfraude bent u welkom.

Coalitieakkoord gereed
De onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord zijn afgerond. VVD, 

Lokaal belang, PvdA en CDA ondertekenen deze op woensdag 23 mei. Dan 

presenteren zij ook de kandidaat-wethouders. Het gaat om een akkoord op 

hoofdlijnen. Dit betekent dat bij de uitwerking ervan met name ook de 

gemeenteraad nog volop de ruimte krijgt om inbreng te leveren.

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 Corylus avellana, 6 
Prunus semulata, 2 Acer platadones, 2 
Alnus glutinosa, 2 Alnus glutinosa, 1 
Catalpa bignonicides, 1 Magnolia 
kobus en 1 Sorbus Aucuparia op de 
locatie Oliemolen 1 t/m 14 in Brum-
men (09-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 6 berken, 3 beuken, 1 
abies (naaldboom), 5 coniferen, 1 
conifeer, 5 grove dennen en 1 eik op de 
locatie Juliana van Stolberglaan 6 in 
Eerbeek (09-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een vrijstaande terras-
overkapping op de locatie Odinkerf 40 
in Eerbeek (16-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het intern 
verbouwen van de woning op de 
locatie Patrijsstraat 60 in Brummen 
(16-05-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
renoveren van de buitenkant van 
boerderij Reuversweerd op de locatie 
Piepenbeltweg 5 in Brummen (16-05-
2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
renoveren van de buitenkant van Huize 
Reuversweerd op de locatie Piepen-
beltweg 3 in Brummen (16-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 es op de locatie Prinses 
Beatrixlaan 21 in Brummen (16-05-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het maken 
van een oprit op de locatie Rentmees-
terstedeweg 1 in Eerbeek (16-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een garage op de locatie 
Rhienderstein 1 in Brummen (16-05-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een B&B in het tuinhuis 

in de achtertuin op de locatie Tuinstraat 
52 in Brummen (16-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een perceelafscheiding op 
de locatie naast Veldkantweg 18 in 
Eerbeek, Hall E 4917 (09-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een schuilstal voor 
paarden op de locatie Zwarteweg 52 in 
Hall (09-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een carport 
op de locatie Imme 1 in Eerbeek 
(09-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van een 
aanbouw aan de woning op de locatie 
Meidoornlaan 28 in Brummen 
(09-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verbreden van de inrit 
op de locatie Molenstraat 12a in 
Eerbeek (16-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van een 
kastanjeboom op de locatie Zutphense-
straat 99 in Brummen (09-05-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op de 
locatie Fazantstraat 5 in Brummen 
(09-05-2018)

• Sloopmelding, voor Baankstraat 5B te 
Brummen (16-05-2018)

• Sloopmelding, voor het slopen en 
asbesthoudende materialen verwijderen 
op de locatie Veldkantweg 2 in Eerbeek 
(09-05-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende golfplaten daken 
van 3 schuren op de locatie De 
Voortweg 17 in Tonden (16-05-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende golfplaten dak op 
de locatie Weg over ‘t Hontsveld 9 in 
Empe (09-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een kapschuur op de 
locatie Blake 10 in Brummen (09-05-
2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kleinschalig gebruiken als ontmoe-

tingslocatie met dagbesteding en een 
plaats voor mensen die willen participe-
ren op de locatie Kleine Vosstraat 7 in 
Brummen (09-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een tijdelijke woon-unit 
op de locatie Kloosterstraat 28 in 
Eerbeek (09-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een container op de 
locatie Spiegelklokje 19 in Brummen 
(16-05-2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Dorpsstraat 7, te Hall. (09-05-
2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Professor Weberlaan 5, te 
Eerbeek. (09-05-2018)

• Verleende aanvraag evenementenver-
gunning, centrum Brummen (09-05-
2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, ‘t Oortveldterrein, Ganzekolk, 
7399 AG EMPE . (09-05-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Hallseweg 10, te Hall (16-05-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Knoevenoordstraat 51, te Brummen 
(16-05-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Rhienderensestraat 22, te Hall 
(09-05-2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Spankerenseweg 3, te 
Leuvenheim. (16-05-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Veldkantweg 4a, te Eerbeek. (09-05-
2018)

• Verleende terrasvergunning, Loenense-
weg 6C te Eerbeek. (09-05-2018)

Plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan “De 

Bongerd” te Brummen (09-05-2018)
• Kennisgeving Voorbereidingsbesluit De 

Hazenberg en Rhienderen Noord 
(03-05-2018)

Overige overheidsinformatie
• Agenda voor de vergadering van het 

Forum Ruimte/Samenleving/Bestuur/
Financiën op donderdag 17 mei 
(14-05-2018)

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

De mogelijke aanleg van glasvezel brengt veel bewoners van het buitengebied op 
de been. Dat bleek wel uit de massale opkomst bij de informatiebijeenkomst van 
Glasvezel buitenaf, afgelopen dinsdag in de Ludgerus Kerk in Hall.

Praktische informatie
Glasvezel buitenaf wil glasvezel aanleggen in het gebied Veluwe-Oost, waar het 
Brummense buitengebied bij hoort. De aanleg gaat van start als meer dan 50% 
van de adressen in het hele gebied meedoet. Het gaat om adressen die momenteel 
geen coax-aansluiting hebben. Glasvezel buitenaf gaf tijdens de bijeenkomst uitleg 
over de bundeling van de vraag, planning van de aanleg en aansluitkosten. Maar 
ook over praktische zaken zoals hoe het kabeltje in huis komt, abonnementen, 
overstappen en nummerbehoud. Natuurlijk was er ook ruimte om vragen te 
stellen.

Vanuit de gemeente Brummen was wethouder Eef van Ooijen aanwezig. De 
gemeente vindt een goed breedbandnetwerk erg belangrijk. Daarom hebben we 
Glasvezel buitenaf geholpen bij het werven van ambassadeurs in het gebied. De 
komst van een tweede aanbieder vorige week voor de aanleg van glasvezel is voor 
ons ook een verrassing.

Bijeenkomst over glasvezel druk bezocht

Organiseert u als vereniging, stichting of 
een collectief van ondernemers een 
evenement? U kunt uw evenement of 
activiteit gratis promoten op het tekstpa-
neel van de digitale informatieborden van 
de gemeente Brummen. Voorwaarde 
hierbij is dat het evenement of activiteit 
voor iedereen toegankelijk (openbaar) is 

en in de gemeente Brummen plaatsvindt. 
De borden staan langs drie belangrijke 
invalswegen, namelijk aan de Zutphense- 
en Arnhemsestraat in Brummen en de 
Loenenseweg in Eerbeek.
Lever uw tekst aan via de website van de  
VVV. Wees daarin creatief met uw tekst, 
want het bericht mag maximaal 80 

karakters lang zijn, verdeeld over 5 regels. 
Kijk voor meer informatie en de gebruiks-
regels op de website van de VVV 
Brummen (www.vvvbrummen.nl/nl/
aanmelden-evenementen). Ook kunt u 
dan meteen uw evenement door de VVV 
op laten nemen op de evenementenka-
lender op hun website en in de VVV app.

Evenement promoten via digitale informatieborden

Uw persoonlijke afvalkalender? 
Ga naar www.circulus-berkel.nl/afvalkalender

Uw persoonlijke afvalkalender? 
Ga naar www.circulus-berkel.nl/afvalkalender


