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Verenigingen laten kinderen weer sporten

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis in Brummen gesloten
vanwege Hemelvaart. 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.

Met de eerste voorzichtige versoepeling van de corona-maatregelen kunnen kinderen
en jongeren onder voorwaarden onder begeleiding buiten sporten. Een groot aantal
sportverenigingen en sportaanbieders hebben een protocol opgesteld, een coördinator aangewezen en de noodzakelijke afspraken gemaakt en voorzieningen getroffen.
Beweging en sport is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Daarom is er
onder voorwaarden dus de mogelijkheid
hen weer met vriendjes en team
genootjes te laten spelen en sporten.
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft overigens de
verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf. Het is belangrijk dat ze dit in
een protocol vastleggen. Zo heeft de
vereniging een helder handelingskader
en laten ze richting de sporters zien dat
er ook daadwerkelijk verantwoord
gesport kan worden. Ook het naleven
van het protocol is een verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.
Spelregels
Nog even de hoofdregels voor het
buiten sporten op een rij:

- Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt
dat zij geen 1,5 meter afstand dienen
te houden tijdens het sporten. Sporten
is georganiseerd met begeleiding en is
enkel in de buitenlucht toegestaan.
Er is geen maximale groepsgrootte.
- Jongeren tot en met 18 jaar moeten
wel 1,5 meter afstand tot elkaar
houden. Ook sporten zij georganiseerd
met begeleiding in de buitenlucht. Er is
geen maximale groepsgrootte.
- Voor volwassenen, boven de 18 jaar,
geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand
tot elkaar houden. Ook wanneer zij
sporten met begeleiding.
Meer informatie
Veel waardevolle informatie is te
vinden op bijvoorbeeld de website van
het NOC*NSF. Daar is het basisproto-

We zijn ook gesloten op pinkstermaandag 1 juni.

col te vinden dat richting geeft om het
sporten weer op een verantwoorde
manier op te pakken. Het protocol
vindt u op nocnsf.nl/sportprotocol.
Ook op de gemeentelijke website is de
nodige informatie te vinden. Want
hoewel het bieden van sportactiviteiten
een verantwoordelijkheid van de
verenigingen is, houdt de gemeente
wel een vinger aan de pols en kan er
steekproefsgewijs ook gecontroleerd
worden. Vragen kunnen door verenigingen gesteld worden via het
emailadres handhaving@brummen.nl.

Nieuwe noodverordening begeleidt versoepeling
Vanaf deze week worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om
binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, de
nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
vastgesteld. De gemeente Brummen maakt onderdeel van deze veiligheidsregio uit.
We zien steeds meer behoefte van
mensen om eropuit te gaan. Begrijpelijk,
maar we zijn er nog niet. Houd
rekening met elkaar, anders bestaat
over een aantal weken de kans op een

nieuwe piek in het aantal besmettingen.
Dat willen we voorkomen. Alleen
samen kunnen we corona bestrijden en
kunnen we ervoor zorgen dat de
voorgenomen versoepelingen voor 1

Gemeentehuis gesloten op 21 en 22 mei

juni, 15 juni, 1 juli en 1 september door
kunnen gaan.
Meer informatie
De noodverordening en uitleg over de
belangrijkste verduidelijkingen en
wijzigingen is te vinden op www.vnog.
nl. De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De noodverordening van 29
april 2020 komt hiermee te vervallen.

Corona? Geef uw mening via Brummen Spreekt
De afgelopen 2 maanden heeft het coronavirus ook gevolgen gehad voor inwoners
van de gemeente Brummen. Hoe hebben zij deze periode ervaren? Hoe was het
contact met de gemeente hierover en wat vinden inwoners van de gemeentelijke
informatievoorziening over de maatregelen om het virus in te dammen? Als
voorzitter van de gemeentelijke crisisorganisatie wil burgemeester Van Hedel hier
inzicht in krijgen. Daarom hebben de deelnemers van inwonerspanel Brummen
Spreekt een vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Tot en met 25 mei kan deze
vragenlijst ingevuld worden.
Vanaf afgelopen maandag én wanneer
de verdere ontwikkelingen positief zijn,
worden de coronamaatregelen stap
voor stap versoepeld. De vragenlijst die
is opgesteld gaat ook vooral over de
periode tot 11 mei. Burgemeester Van
Hedel: “We zijn benieuwd hoe inwoners met de ontstane situatie omgaan
en wat ze van de gemeente verwachten. Ik hoop dat zoveel mogelijk
inwoners hun ervaringen via dit panel
met ons delen. Dat geeft ons waardevolle informatie. En om de landelijke
slogan nog maar eens te gebruiken:
alleen samen kunnen we het coronavirus verslaan.”

op de lokale samenleving en uw
persoonlijke situatie? Ga dan snel naar
www.brummenspreekt.nl en meld u
aan! Ook inwoners die niet beschikken
over een computer, kunnen zich
aanmelden om toch mee te doen aan
het panel. Zij krijgen dan de vragenlijst
per post toegestuurd. Zij kunnen zich
aanmelden via telefoonnummer
0575-843 738.

Inwonerspanel
Iedereen van 16 jaar en ouder die woont
of werkt in de gemeente Brummen kan
gratis lid worden van Brummen Spreekt.
Wilt u dus ook uw mening geven over
de impact van de genomen maatregelen

Wethouder Eef van Ooijen treedt terug
Nieuwe website: ggdsamengezond.nl

Wethouder Eef van Ooijen stop eind juni als wethouder. Dit om persoonlijke
redenen. Van Ooijen vervulde het wethouderschap (met een onderbreking) ongeveer
14 jaar. Hij startte zijn bestuurlijke carrière in de gemeente Brummen in 2002 als
wethouder. Na de verkiezingen van 2010 verdween hij van het politieke toneel, om
in 2014 weer voor een derde bestuursronde het wethouderschap te vervullen. Ook
na de verkiezingen van 2018 werd hij door de PvdA voorgedragen als wethouder.
Om de continuïteit in het college te
waarborgen, draagt de fractie van de
PvdA mevrouw Cathy Sjerps voor als
kandidaat-wethouder. Zij is woonachtig
in Brummen en werkzaam als docent

Enkele dagen geleden is er een nieuwe site gelanceerd: www.ggdsamengezond.nl.
Op deze website staat betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid. Zo
staat er nu veel informatie op over het coronavirus. De GGD gaat de site uitbreiden met actuele thema’s voor diverse doelgroepen. Op de website staat actuele
informatie en veelgestelde vragen over bijvoorbeeld testen en hygiënerichtlijnen.
Bezoekers kunnen doorklikken naar onder andere relevante protocollen, filmpjes
en lesmateriaal.

aan de hogeschool Windesheim.
Sjerps vervulde in de bestuursperiode
2014-2018 de rol van fractievoorzitter
voor de PvdA in de Brummense
gemeenteraad.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte bij Voorstonden
De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is
voor de winning van aardwarmte. Dit zodat we straks ook vanuit deze bron een deel
van onze huizen, kantoren en bedrijven kunnen verwarmen. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door EBN. Naast het onderzoek dat nu plaatsvindt rond Eerbeek wordt
ook in het gebied bij Voorstonden in mei/juni onderzoek uitgevoerd. Bewoners en
eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen
hierover een brief aan huis. De aankomende weken neemt de aannemer contact op
met grondeigenaren.
Veilig en verantwoord
Het onderzoek in de ondergrond is een
seismisch onderzoek. Hierbij worden
geluidsgolven de ondergrond in
gestuurd om zo de dikte en ligging van
de onderliggende aardlagen in kaart te

brengen. Dit seismisch onderzoek is een
vervolg op een onderzoek dat eerder dit
jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen
Utrecht en Almere is uitgevoerd door
EBN. Er is toen geen schade of overlast
gemeld.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over wat
seismisch onderzoek is op www.
scanaardwarmte.nl of bekijk de film. Op
deze website staan binnenkort ook de
locaties van het seismisch onderzoek in
deze regio en u kunt er updates over de
werkzaamheden in dit gebied lezen.
Heeft u vragen over de uitvoering van
het onderzoek? Neem dan contact op via
het mailadres info@scanaardwarmte.nl.
Voor dringende situaties in verband met
de uitvoering van het seismisch onderzoek kunt u bellen met het telefoonnummer 030 – 233 90 13.

Op www.ggdsamengezond.nl vinden
leerkrachten, medewerkers van de
kinderopvang, gastouderopvang en
sportverenigingen in Gelderland snel de
informatie die zij nodig hebben om op
11 mei de deuren te openen. Maar ook
ouders en kinderen vinden er de
antwoorden op vragen die zij hebben.
De website wordt continu uitgebreid
met informatie voor bijvoorbeeld
verpleeghuizen, contactberoepen en
horeca.
Toekomstgericht
De GGD’en uit Gelderland volgen de
ontwikkelingen in de maatschappij op
de voet. De informatie op de website
wordt hier continu op aangepast. Zo
wordt het een toekomstgerichte
website voor iedereen die zoekt naar
betrouwbare informatie.

Informatie over coronatest
Wanneer ben je welkom voor een
test bij de GGD Noord- en OostGelderland? Op die vraag vind je
een antwoord op deze nieuwe site.
Zo lees je daar dat je duidelijk aan
corona gerelateerde klachten moet
hebben, zoals hoesten en/of
neusverkouden en/of koorts. Maar
ook moet je tot een bepaalde
doelgroep behoren. Het gaat daarbij
om medewerkers in de zorg,
kinderopvang, buitenschoolse
opvang, gastouderopvang,
(speciaal) basisonderwijs, groepsvervoer voor school en kinderopvang,
maar ook jeugdtrainers, mantelzorgers van kwetsbare groepen,
Wmo-gefinancierde huishoudelijke
hulp, politie en toezichthouders.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een dode spar, Eerbeekseweg 17,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een garage en erfafscheiding, De
Pothof 91, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verwijderen van bomen, Gravin van Burenlaan
9, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van bomen wegens hinder, Hazenberg 14, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen

Kort nieuws

van een (zieke) paardenkastanje,
Voorsterweg 79A, Brummen
•
Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het vervangen van
daklatten, Buurtweg 38, Brummen
• Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende golfplaten uit een
berging en de totaalsloop van de
werkplaats/carport met berging en
elektrahuisje, Den Broekweg 3,
Brummen
• Sloopmelding, het saneren van de
diverse asbesthoudende materialen uit
een voormalig verenigingsgebouw en
de totaalsloop van dit gebouw,
Hazenberg 22a, Brummen.
• Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende buizen en kit uit een

•

•

•

bedrijfspand en de renovatie van dit
bedrijfspand, Marktplein 7, Brummen.
Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende restanten golf- en
plaatmaterialen op het maaiveld naast
de zoutloods en ter plaatse van de
vuilstort op een voormalige gemeentewerf, Ringlaan 3A, Eerbeek
Sloopmelding, het slopen van een
garagebox en het laadperron van een
voormalige gemeentewerf, Ringlaan
3A, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het maken van een open keuken,
Nachtegaalstraat 5, Brummen.
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
parasol, Stuijvenburchstraat 50A,
Eerbeek

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.

Raadsvergadering 28 mei
Op donderdag 28 mei vindt de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De
vergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Na het
forum van gisteravond zijn de onderwerpen die op 28 mei aan bod komen
bekend geworden. Meer informatie over deze raadsvergadering leest u op
onze website www.brummen.nl.

Nieuwe nieuwsbrief WaardeVOL Brummen
Het leefgebied met de kleine kernen Hall en Voorstonden is bijzonder voor
mensen, dieren en planten. Om de gevolgen van klimaatverandering op te
vangen, de leefomgeving te verbeteren en de natuur te versterken, zoeken de
gemeente Brummen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe
samen met inwoners en bedrijven naar oplossingen in het project WaardeVOL
Brummen. Op het moment staat het vizier op het concept schetsontwerp.
Daarover gaat het in de nieuwe nieuwsbrief. Verder ook een interview over te
veel en te weinig water met hydroloog Harmen van de Werfhorst en informatie over natuurinclusieve landbouw. Kijk op www.vallei-veluwe.nl of abonneert
u zich op de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl.

Verkoop bouwkavel Blake 16 in Brummen
Burgemeester heropent ‘boekhandel Hendriks’

Het project Koppelenburg Zuid voorziet in de realisatie van 12 projectmatige
kavels en woningen en 3 gemeentelijke kavels. De 12 projectmatige woningen
zijn allemaal gerealiseerd. In 2017 zijn de gemeentelijke bouwkavels in
verkoop gebracht en zijn 2 van de kavels verkocht. Deze week is ook het
laatste gemeentelijke kavel verkocht. Op dit moment worden de laatste
werkzaamheden binnen het plangebied uitgevoerd, zoals het aanplanten van
het groen en het aanleggen van de speeltuin.

Vorige week vrijdag mocht burgemeester Van Hedel het nieuwe logo van
Boek- en Kantoorboekhandel Hendriks
onthullen. Hij deed dit samen met Inez
Hendriks, die dit jaar 25 jaar eigenaar is
van dit Eerbeekse bedrijf. Reden om
voor dit jubileum een belangrijke
metamorfose te ondergaan. De winkel
is ruimer, andere qua kleur en styling en
ook nog eens coronaproof.
Vanwege de Coronamaatregelen geen
groots evenement maar een passende
onthulling in kleine kring. Zittend op
een Elektrische Veluwescooter trok de
burgemeester de Eerbeekse vlag van het
bord, waarop het nieuwe logo prijkt. Een
nieuwe opvallende styling en icoontjes
op de buitenkant. Deze vertalen de vele
activiteiten en producten die in de winkel
en online te koop zijn.

Vervanging apparatuur RTV Veluwezoom
Door een veranderend medialandschap en wegvallen van advertentie-inkomsten hebben lokale omroepen het moeilijk in ons land. Voor stichting RTV
Veluwezoom, de lokale omroep in onze gemeente, is dit niet anders. Om de
noodzakelijke technische voorzieningen te kunnen vervangen en te bekostigen
is éénmalige subsidie van 5.000,-- euro gevraagd. Een toekomstbestendige en
adequate mediavoorziening is voor iedere organisatie belangrijk en van levensbelang. Ook tijdens deze coronacrisis. De lokale omroep voorziet hiermee in
een nieuwsbehoefte op lokaal niveau. Daarom heeft het college deze week
gehoor gegeven aan het subsidieverzoek.

Samen werken aan riviernatuur

Vermoedens van ondermijning? Meld het (anoniem) online
Aansluitend op de strijd tegen ondermijning - onlangs vastgelegd in het plan van
aanpak – biedt de gemeente Brummen nu de mogelijkheid om vermoedens van
ondermijning (eventueel anoniem) te melden. Via www.brummen.nl/ondermijning
kunt u een online formulier invullen.
Georganiseerde criminaliteit kan het
lokale gezag ondermijnen, de
veiligheid en leefbaarheid verslechteren en schade opleveren voor
inwoners en ondernemers. De
‘onderwereld’ maakt voor illegale
activiteiten gebruik van diensten van
de ‘bovenwereld’. Denk daarbij aan

gemeentelijke vergunningen,
distributie door bedrijven en huisvesting misbruiken voor illegale praktijken zoals mensenhandel en hennepkwekerijen en witwassen. De
gemeente blijft de strijd aangaan
tegen deze vormen van criminaliteit.
En georganiseerde criminaliteit is
dichterbij dan je denkt. Zo werd er
begin mei bij een boerderij in
Achter-Drempt een megagroot
drugslab ontdekt. Internationale
drugscriminelen waren daar bezig
waren met de productie van de
harddrug crystal meth.
De aanpak van ondermijning is een
van de veiligheidsspeerpunten van
onze gemeente. De gemeente wil
daarbij een goede en doelgerichte

partner zijn van bijvoorbeeld justitie,
politie, belastingdienst, bedrijfsleven
en anderen die in actie komen tegen
ondermijning. Bij een goede samenwerking is het belangrijk dat de
gemeente het basisinstrumentarium
op orde heeft. Een van de middelen is
een meldpunt Ondermijning, waarin
inwoners (eventueel anoniem)
vermoedens van ondermijning
kunnen melden.
Melden vermoeden ondermijning
Wilt u een verdachte situatie melden?
Ga naar www.brummen.nl/
ondermijning en vul het formulier
(eventueel anoniem) in.
Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Renee
Swarts. Dit kan via het algemene
telefoonnummer 0575-568 233
of stuur een e-mail naar
r.swarts@brummen.nl.

Langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel gaat Rijkswaterstaat de komende jaren
de ecologische waterkwaliteit verder verbeteren door het aanleggen van meer
nevengeulen en natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van rivierhout en het
verbeteren van beekmondingen. Binnen onze gemeente worden er plannen
ontwikkeld voor natuurontwikkeling in Cortenoever. Kijk op de vernieuwde
website www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.

Droogte: pas op voor natuurbrand

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geldt op dit moment Fase 2 - Extra
Alert. Het is al langere tijd droog in de natuur. Dat betekent dat er een verhoogde
kans op natuurbrandgevaar is.
Het blijft natuurlijk altijd belangrijk om
op te passen met vuur in de natuur.
Vooral als het langere tijd droog is,
moeten we allemaal samen – inwoners,
natuurbeheerders, brandweer,
gemeenten, recreatieondernemers
- extra alert zijn op het ontstaan van
natuurbrand.

• Denk ook aan kolen van de barbecue
of opgehoopt tuinafval (broei)
• Parkeer uw auto (met hete kata
lysator) niet in hoog en droog gras
• Snel melden van brand of een
verdachte situatie vermindert de
kans op een onbeheersbare
natuurbrand!

Een paar tips:
• Veroorzaak niet per ongeluk een
natuurbrand: gooi daarom sigaretten
en glas altijd in een prullenbak of
neem het mee

Op de website brandweer.nl/
natuurbrand leest u meer tips.
Kijk op www.natuurbrandrisico.nl voor
het actuele natuurbrandrisico in
Nederland per veiligheidsregio.
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Financieel perspectief maakt keuzes noodzakelijk

Militaire oefening
Op 21 en 22 mei 2020 is er een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op het
Apeldoorns kanaal; kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en de Apeldoornseweg
(Eerbeek, Laag Soeren). De organisatoren doen er alles aan om hinder zo veel
mogelijk te voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de
oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht
wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Inwoners ervaren Brummen als een gemeente waar je goed kunt wonen en leven.
Natuur, landschap, water, papier en landgoederen zorgen voor unieke kernwaarden en de belangrijkste voorzieningen zijn op korte afstand. Om die fraaie basis in
stand te houden staat onze gemeente voor financiële uitdagingen. Het vele werk
dat daarvoor in 2019 is verzet heeft nog niet geleid tot een financieel gezonde
gemeente. Op dezelfde voet doorgaan is daarom niet mogelijk. Dit vraagt om een
kritische blik op de rol van de gemeente en andere uitgangspunten bij het
opstellen van het gemeentelijk beleid. In de Perspectiefnota 2021-2024 legt het
college deze uitgangspunten ter bespreking voor aan de raad. Zo kunnen zij
samen, op weg naar de begroting 2021, belangrijke keuzes maken voor een
toekomstbestendige gemeente die ruimte biedt voor haar inwoners.
De basis op orde
Een van de uitgangspunten die het
college aan de raad voorlegt is om zich
te concentreren op het zorgen voor een
goede basis. Dit betekent een vitale
infrastructuur, zowel fysiek, juridisch als
sociaal. Ambities worden alleen
geformuleerd als er budget is om ze te
kunnen realiseren. De samenleving
heeft namelijk niets aan een gemeente
met plannen die financieel niet te
dragen zijn. “De gemeente zorgt met
andere woorden voor een goede
realistische bodem als basis. Het is aan
de samenleving om op die vruchtbare
grond waardevolle initiatieven te
ontplooien”, aldus wethouder financiën
Ine van Burgsteden.
Kracht van de samenleving
“Want de samenleving doet al heel veel
zelf. Inwoners, organisaties en bedrijven
organiseren zich, vervullen wensen en
lossen vaak zelf problemen op. Een

mooi voorbeeld zijn de activiteiten van
Hall Leeft. Als uitgangspunt stellen wij
daarom voor dat wat de samenleving
zelf kan, wij als gemeente niet uit
handen nemen”, vervolgt portefeuillehouder Van Burgsteden. Als de
samenleving er niet uitkomt en de
lokale overheid wordt gevraagd om een
rol te spelen, weegt het gemeentebestuur af of medewerking mogelijk én
wenselijk is. Door vroeg duidelijkheid te
geven, voorkomt de gemeente zo
verkeerde verwachtingen.
Maatschappelijke opgaven samen te lijf
Op verschillende terreinen worden
zaken al succesvol uit handen gegeven.
Denk aan de Culturele Stichting die
jaarlijks een budget aan allerlei culturele
initiatieven besteedt. Of aan Stichting
Visit Brummen Eerbeek en Stichting
Sportkompas. Inwoners en ondernemers, liefhebbers en experts voeren
allerlei zaken uit die de gemeente

Eerste Bestuursrapportage vooral in het teken van corona
Waar met de perspectiefnota de lijnen worden uitgezet voor 2021 en verder,
wordt met de bestuursrapportage per kwartaal gekeken naar de financiële
ontwikkeling van het huidige begrotingsjaar. De ontwikkeling met de meeste
impact op onze samenleving, op onze dienstverlening en op onze financiële
positie is natuurlijk de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus. In de eerste
bestuursrapportage van 2020 wordt onder andere een eerste inzicht gegeven
op welke terreinen de coronacrisis leidt tot meer kosten en minder inkomsten.
Omdat we weten dat deze crisis een negatief effect gaat hebben op onze
financiële huishouding, varen we de rest van het jaar nog scherper aan de wind

Gemeentebal voor 12-jarige Sanne
anders wellicht zelf zou uitvoeren.
“Vaak komt de uitvoering zo het beste
tot zijn recht en heeft de samenleving
er het meeste baat bij. Niet elke
maatschappelijke opgave wordt
daarom op traditionele wijze te lijf
gegaan. Wij willen nieuwe samenwerkingen stimuleren, partijen bij elkaar
brengen en nieuwe kansen creëren”,
verduidelijkt de wethouder.
Bijzondere tijd
De behandeling van de perspectief
nota vindt plaats in een bijzondere tijd.
Het coronavirus heeft immers de
wereld op zijn kop gezet. Dat dit leidt
tot een recessie is inmiddels wel
duidelijk. Het is echter nog koffiedik
kijken hoe groot de impact op de
gemeentelijke begroting is. Des te
belangrijker dat met deze perspectiefnota scherp vooruit wordt gekeken
naar 2021 en verder.
Op weg naar de begroting 2021
De uitgangspunten uit de perspectiefnota worden op 4 en 18 juni behandeld
in de gemeenteraad. De uitkomst van
de formele raadsbehandeling vormt de
start van het opstellen van de nieuwe
begroting voor het jaar 2021. De
concept-perspectiefnota kunt u lezen
op www.brummen.nl/perspectiefnota.
Op deze pagina vindt u verder meer
informatie over de bespreking van de
Perspectiefnota 2021-2014.

Hulplijn voor anderstaligen

Wethouder Timmer was gecharmeerd
van de reactie van Sanne. Ze gaf aan
een yoga app gedownload te hebben
waarbij je allemaal grappige poses moet
aannemen! ”Je krijgt hier 60 seconden
voor en dan maakt de app een foto van
het eindresultaat!” Sanne doet dit
samen met haar oudere zus op de

trampoline, maar het is ook mogelijk
om het bijvoorbeeld op een matje te
doen. Omdat Sanne in haar reactie
richting de wethouder liet weten dat bij
sommige poses een bal nodig is, die ze
spijtig genoeg niet heeft, vond Timmer
dat juist Sanne het verdient om de
gemeentebal te mogen (ont)vangen.

Online sportcafé
Maandagavond vindt het eerste online sportcafé plaats. Stichting Sportkompas
organiseert met enige regelmaat zo’n bijpraatsessie voor de sportverenigingen in
onze gemeente. Vanwege het coronavirus nu dus voor de eerste maal digitaal. Dat
betekent dat iedereen die interesse heeft dit via het youtube-kanaal van de sportkoepel kan zien. Het café begint maandag om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.
Het thema dat maandagavond centraal
staat is lichamelijke en seksuele
integriteit. Helaas worden 12% van de
minderjarig sporters geconfronteerd
met seksueel grensoverschrijdend

gedrag. Deskundige Esther van der
Steeg wordt tijdens het sportcafé
hierover bevraagd door verenigingsondersteuner Jacco Peelen en sportwethouder Ingrid Timmer.

Nieuwe picknickbanken

Het Rode Kruis is gestart met een WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen. Een
hulplijn speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en
daardoor mogelijk te weinig meekrijgen van de maatregelen rond het coronavirus.
Zij kunnen daarmee een risico vormen voor zichzelf en voor anderen.
kunnen anderstalige (laaggeletterde)
mensen via een spraakbericht contact
leggen met het Rode Kruis. Zij kunnen
hen vervolgens op een eenvoudige
wijze van afbeeldingen of filmpjes
voorzien. En mocht er behoefte zijn aan
een gesprek, dan belt het Rode Kruis
snel terug in de juiste taal.

Anderstaligen kunnen uiteraard ook
altijd contact opnemen met Stichting
Welzijn Brummen. Onze welzijns
organisatie biedt laagdrempelig hulp en
brengt hulpvraag en hulpaanbod bij
elkaar. Bel op werkdagen tussen 9 en
12 uur met 0575-561 988 of mail naar
info@welzijnbrummen.nl.

GemeenteThuis is een uitgave van de
gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

De Whatsapp-Hulplijn is bereikbaar in
(vooralsnog) het Turks via 06-48158053
en in het Marokkaans, Arabisch en
Berbers via 06-48158055. Onderzoek
wijst uit dat het bellen met bijvoorbeeld
het landelijke informatienummer
0800-1351 net een stap te ver is voor
hen. Via deze Whatsapp-Hulplijn

Dinsdagmiddag ging wethouder Ingrid Timmer kort langs bij Sanne Petrie uit
Brummen. Sanne kreeg van de wethouder de enige echte ‘gemeente Brummen’-bal
toegeworpen. Sanne werd uitverkoren uit de reacties die wethouder Timmer kreeg
op haar bijdrage op ‘De Buitenplaats’, een weblog waarin ze jongeren opriep
creatieve ideeën om jezelf goed te vermaken, met elkaar te delen. Immers, de
afgelopen 2 maanden stonden in het teken van #thuisblijven en #thuisonderwijs.

Vorige week heeft Dorpsraad Eerbeek-Hall nieuwe picknickbanken
geplaatst. Dit is in samenwerking
gebeurd met Waterschap Vallei en
Veluwe en gemeente Brummen. De
oude banken waren door het vele
gebruik aan vernieuwing toe. De
picknickbanken staan dichtbij populaire
fiets- en wandelroutes. Ook is zo samen
gezorgd voor een mooie toevoeging
aan het Gelderse project “Beleef het
Apeldoorns Kanaal”.

Colofon
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

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

