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Coalitie met Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66
vier partijen voor vier wethouders te
benoemen, elk voor 0,90 fte. Lokaal
Belang, GroenLinks, PvdA en D66
vinden extra tijd en inzet van het
college noodzakelijk, omdat de
uitdagingen in de komende periode
dat vereist. Zoals de noodzaak om
de bestuurskracht te versterken,
beter regionaal samen te werken en
zichtbaar (meer) verbinding te
maken met inwoners.

‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. Dat is het motto van het coalitieakkoord dat woensdagmiddag door de fractievoorzitters van Lokaal Belang,
GroenLinks, PvdA en D66 werd ondertekend. De vier partijen hebben de
afgelopen weken intensief met elkaar gesproken om te kijken of ze samen
een coalitie kunnen vormen. Dit is het geval, en hun ideeën voor de
komende vier jaar hebben ze vastgelegd in een coalitieakkoord, met de
titel ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. Dit akkoord wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad.
De formatie heeft plaatsgevonden
onder leiding van informateur Hans
Gerritsen, die met de bereikte
overeenstemming zijn taak succesvol
heeft afgerond. In slechts 10
pagina’s beschrijven de vier partijen
op hoofdlijnen hun plannen en
wensen voor de komende vier jaar.
Daarbij stellen ze vast dat het geen
dichtgetimmerd akkoord is. “Zo
houden we ruimte voor samenwerking en inbreng van anderen. Samen
met onze mede-raadsleden, met
onze inwoners, ondernemers,
organisatie, regiogemeenten en de
provincie zetten we de schouders er
onder,” stellen de vier fractievoorzitters vast.

Hoofdpunten komende jaren
De thema’s waarover de coalitiepartners plannen hebben, zijn in het
akkoord onderverdeeld in elf
paragrafen. Het gaat om zaken zoals
bestuurskracht en participatie. Maar
ook het programma Eerbeek-Loenen
2030 en het dorpscentrum van
Brummen. Natuurlijk spreken de vier
partijen zich ook uit over actuele
thema’s zoals klimaat/duurzaamheid, wonen, onderwijs en de
kwaliteit van de openbare ruimte.
Evenals mobiliteit, leefbaarheid,
vitaliteit en sociaal domein. De
afsluitende paragraaf over de
gemeentelijke financiën is vooral ook
realistisch: “niet alle wensen kunnen

De ondertekenaars van het akkoord: Margo van Enck (PvdA), Luuk Tuiten
(Lokaal Belang), Gertie Sloetjes (GroenLinks) en Merijn van As (D66)
meteen uitgevoerd worden,“ en
“het beleid om te groeien naar een
sterke financiële positie zetten we
door in de komende periode.”
Wethouderskandidaten
Het coalitieakkoord wordt door de
vier partijen aangeboden aan de

gemeenteraad en het komt naar
verwachting ter kennisname op de
agenda van de raadsvergadering
van maandagavond 30 mei. Het is
ook de bedoeling dat die avond de
wethouders door de Brummense
gemeenteraad worden benoemd.
In het coalitieakkoord stellen de

De vier partijen maken binnenkort
bekend welke wethouderskandidaten zij bij de raad voor benoeming
voorgedragen. In het coalitieakkoord hebben de vier partijen wel
een voorlopige portefeuilleverdeling
opgenomen. Nadat de wethouders
door de gemeenteraad zijn benoemd, stelt het nieuwe college van
burgemeester en wethouders de
verdeling van de portefeuilles
formeel vast.
Het coalitieakkoord leest u op onze
website brummen.nl

Khadeja aan de slag bij Lambertz en Visser

Bewoners willen meer bomen en meer groen in de wijken

De afgelopen jaren is er regelmatig contact geweest tussen Lambertz en
Visser en WerkFit Brummen-accountmanager Bas Willemse. Lambertz en
Visser is een in Brummen gevestigde groothandel voor chocolade,
zoetwaren, delicatessen en streekproducten. Fedde is een van de eigenaars en vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt op betaald werk.
“Een aantal jaren geleden hebben we al succesvol een medewerker met
afstand tot de arbeidsmarkt opgenomen binnen ons team”, laat Fedde
weten. Recent heeft een tweede kandidaat (Khadeja) succesvol een
proefplaatsing achter de rug, wat heeft geleid tot een halfjaar contract.

Voordat we starten met het opstellen van nieuw beleid voor het openbaar
groen en de straatverlichting, heeft de gemeente via het inwonerspanel
gepeild hoe haar inwoners over deze onderwerpen denken. Ook is op
verzoek van het Landschapsnetwerk uitgevraagd hoe de door hun opgestelde Landschapsbiografie ontvangen is. De uitkomsten zijn helder en
zowel de gemeente als het Landschapsnetwerk kunnen de uitkomsten
gebruiken voor het opstellen van hun plannen. Duidelijk is dat de inwoners het landschap en het openbaar groen belangrijk vinden. Een grote
meerderheid van de mensen ziet graag meer bomen en groenvakken in de
gemeente.
Veel draagvlak biodiversiteit
79% van de deelnemers aan de
enquête vinden het een goed idee
om bestaande gazons en plantvakken aan te passen zodat er meer
kruiden en wilde bloemen groeien.
Dit om de leefomstandigheden voor
insecten, vogels, amfibieën en kleine
zoogdieren te verbeteren. Ook het
aanpassen van het onderhoud voor
verbetering van de biodiversiteit kan
op grote steun rekenen. Ruim zestig
procent van de mensen geeft aan de
eigen tuin, of het eigen bedrijfsterrein, te willen vergroenen.

Khadeja is verantwoordelijk voor het
wegen en inpakken van snoep. Zij
doet dit werk voor 16 uur in de
week. Zij kan dit onder schooltijden
uitvoeren zodat er geen kinderopvang geregeld hoeft te worden.
Khadeja is een aantal jaren geleden
naar Nederland gevlucht en woont
met haar gezin in Brummen. Ze is
erg blij met deze kans en heeft dit
dan ook met vol enthousiasme en
inzet opgepakt. Meer over deze
plaatsing leest u in het nieuwsbericht op onze website.

In contact met accountmanagers
Ondernemers die ook mede-inwoners een kans op de arbeidsmarkt
willen bieden, nodigen we van harte
uit in gesprek te gaan met de
accountmanagers van WerkFit
Brummen. Dit zijn Michelle Klitsie
en Bas Willemse.
Michelle is bereikbaar via mailadres
m.klitsie@brummen.nl en Bas via
b.willemse@brummen.nl. Of bel ze
via het centrale telefoonnummer
0575-568233.

Over het uitgevoerde onderhoud
zijn de meningen in de gemeente
verdeeld. 38% is van mening dat
het openbaar groen voldoende
wordt onderhouden, terwijl een
zelfde hoeveelheid mensen juist
vindt dat het niet voldoende wordt
onderhouden. Uitkomsten die om
maatwerk vragen bij het op te
stellen groenbeleid en -beheer.
Openbare verlichting
We vervangen oude straatverlichting

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag
27 mei. Ook zijn we dicht op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag). Het
Servicepunt in Eerbeek is op deze dagen ook gesloten. Natuurlijk kunt u wel
terecht op www.brummen.nl voor informatie over de gemeentelijke producten en diensten, onze openingstijden of om een afspraak te maken.

door nieuwe ledlampen die langer
meegaan en minder energie
gebruiken. Het grootste deel van de
respondenten heeft de nieuwe
verlichting al opgemerkt. Ruim 60%
van hen vindt het nieuwe licht
aangenaam. De helft van de
respondenten zou graag geler, en
dus sfeervoller licht zien in de centra
en historische locaties. Het dimmen
van de openbare verlichting in de
nachtelijke uren is volgens ruim 70%
van de respondenten een prima
idee.
Landschapsbiografie van Brummen
De helft van de respondenten heeft
‘de Landschapsbiografie’ in huis
liggen. Van degene die geen
exemplaar hebben, is het grootste
deel niet op de hoogte van het
bestaan van de Landschapsbiografie.
Lezers vinden de landschapsbiografie (zeer) interessant en hebben met
name wat opgestoken van de
ontstaansgeschiedenis van het
landschap. Het meest gewaardeerd
in onze gemeente worden de
natuurgebieden en de grote variatie

van landschappen. Bezorgdheid is er
over het verdwijnen van houtwallen,
bomenrijen en bloemrijke randen en
de hieraan gekoppelde achteruitgang van insecten en vogels. Ook is
er bezorgdheid over het verschijnen
van zonneparken en windmolens.
De bereidheid om zelf de handen uit
de mouwen te steken is volop
aanwezig. 40% overweegt zelf
actief te worden voor de bescherming en verbetering van hun
leefomgeving. En dan vooral door
de tuin meer natuurvriendelijk in te
richten.
Inwonerspanel
Het inwonerspanel Brummen
Spreekt bestaat sinds eind 2014 en
telt meer dan 1200 panelleden.
Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan
zich aanmelden. Inschrijven kan via
de website van Brummen Spreekt:
www.brummenspreekt.nl. Op deze
website staan ook de resultaten van
dit onderzoek en eerdere onderzoeken die we hebben laten uitvoeren.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan,
Brummenseweg 10A, Eerbeek
• Ingediende aanvraag uitgebreide
omgevingsvergunning, het
brandveilig gebruiken van
Kinderopvang HIP, Saturnusweg
8, Brummen
• Gemeente Brummen - Ingediende
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, de renovatie van de kap
van de woonboerderij, Spankerenseweg 55, Leuvenheim
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 6
woningen gelegen aan de
Domineeskamp 1, 3, 5, 5a, 7 en
7a in Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 10
knotwilgen en 1 walnoot,
Elzenbos fase II C/D, Brummen,
sectie I, nummer 2370
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van de
schuur en B and B. op de locatie
Heimeriete 1, Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van

•

•

•

•

zonnepanelen op de locatie
Kaniestraat 7, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een uitweg van de Langedijk 1
naar de Langedijk, Tonden
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning op de locatie Meengatstraat 20, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van
219 woningen op de locatie
Noorder Enk in Eerbeek. Beethovenstraat 13-19, 21-57, 3-11,
10-16, 59-67a. Brahmsstraat 1-9,
2-24. Bizetstraat 1-41, 26-34
Händelstraat 2-96, 98-116.
Mendelssohnstraat 1-31, 2-8,
18-18. Haydnstraat 1-5, 2-30
Bachstraat 1-14. Wagnerstraat
13-47. Schubertstraat 1-27, 2-22
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het starten van een B.
and B. op de locatie Voorsterweg
92, Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Vastgesteld wijzigingsplan
“Sintelweg 2 Empe” gemeente

Brummen
• Definitieve Verklaring van geen
bedenkingen en omgevingsvergunning “Empese en Tondense
Heide, fase 2” gemeente Brummen
• Definitieve Verklaring van geen
bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling
Berkendijke” gemeente Brummen
• Definitieve Verklaring van geen
bedenkingen en omgevingsvergunning “Natuurontwikkeling
Leusveld Noordwest” gemeente
Brummen
Verkeersbesluit of -mededeling
• gemeente Brummen - verkeersbesluit reserveren parkeerplaats ten
behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen - De Dèle
te Brummen
Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning, Oranjevereniging Tonden,
Hoevesteeg 3, Tonden
• Verleende evenementenvergunning, bloemetjesmarkt, Oranje
Nassauplein, 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.

Eerste schop in de grond bij Cortenoever
Tussen Brummen en Zutphen ligt aan de IJssel het gebied Cortenoever. Dit nu al bijzondere uiterwaardengebied
kan door werkzaamheden aan de riviernatuur een nóg duurzamere leefomgeving worden voor mens, dier en
plant. Met meer ruimte in de uiterwaarden, uitbreiding van bloemrijk grasland en extra hardhoutooibos. Een
belangrijke stap voor het behalen van de KRW-doelen van 2027 en de Natura 2000-doelen. Deze doelen gaan
over het bereiken van een waardevoller natuurgebied dat schoon en gezond water bevat.
Natuurliefhebbers kunnen straks
weer genieten van de rijke natuur
via het fietspad op de oude dijk en
bestaande struinroute. De samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en
provincie Gelderland, aannemer Van

den Herik, Staatsbosbeheer en
gemeente Brummen hebben samen
met omwonenden de eerste schop
in de grond gezet als symbolische
start van het herstel van de rivierna
tuur aan de IJssel. Wethouder Inberg

Wethouder Pouwel Inberg en teamhoofd Natuur van provincie Gelderland
Ernst Boere bij de starthandeling

was hierbij aanwezig: “Dit stuk van
Cortenoever is bijzonder mooi. Het
project gaat de natuurwaarden
versterken met 8 hectare extra bos.
Voor vissen en amfibieën komt er
meer ruimte door het uitdiepen van
slenken. Dat is goed nieuws in een
tijd waarin de biodiversiteit onder
druk staat.”

Kort nieuws
Raad besloot

Op donderdag 19 mei vond de maandelijkse besluitvormende raadsvergadering plaats. Een kort verslag hiervan kunt u lezen in een nieuwsbericht op onze website. Binnenkort is ook de besluitenlijst en het audioverslag te vinden op brummen.nl/gemeenteraad.

Forumvergaderingen

In de maand juni vinden op donderdagavond 9 juni de reguliere fora
plaats. Op onze website leest u welke onderwerpen daarbij aan bod
komen. Een week eerder, op 2 juni, vindt het forum plaats waarbij enkele
financieel inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan, waaronder de
perspectiefnota 2023-2026. Ook meer hierover leest u op onze website.

Nieuwe verordening adviesraad MAR

B&W stellen de raad voor een nieuwe verordening vast te stellen waarin
de werkwijze van de Maatschappelijke Advies Raad Brummen (MAR)
goed is geregeld. De huidige verordening dateert uit 2015. Het is
noodzakelijk om deze te actualiseren aan recente wetgeving en de lokale
werkwijze. Zo wordt in de nieuwe verordening ook cliëntenparticipatie
via WerkFit Brummen geborgd. Ook zijn de termijnen van tussentijds
aftreden en benoemen van MAR-leden vereenvoudigd. De nieuwe
verordening geeft meer duidelijkheid over welke aandachtsgebieden in
het sociaal domein het werk van de MAR raken. De gemeenteraad buigt
zich vermoedelijk in juni over dit voorstel.

Meidoornlaan 18a en 18b

B&W stellen de raad voor om in te stemmen met de beantwoording van
zienswijze en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen voor locatie
Meidoornlaan 18a en 18b. Ook stellen zij de raad voor om geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins
verzekerd is. Hiermee wil het college het mogelijk maken om een
woonzorgvoorziening voor dementerenden met 20 plekken op deze
locatie te realiseren.

Subsidieregeling CTB vastgesteld
B&W heeft onlangs de Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB) 2022 vastgesteld. Ondernemingen en organisaties
binnen de gemeente Brummen kunnen de subsidie aanvragen, als
tegemoetkoming voor de gemaakte kosten om de verspreiding van
corona te voorkomen.
Denk aan kosten voor extra inzet
van personeel en materiaal voor het
controleren van het CTB. Het gaat
hier om ondernemingen en
organisaties welke verplicht zijn om
het CTB te controleren volgens de
Tijdelijke Wet COVID-19.

Natuurontwikkeling op drie locaties
De natuurontwikkeling in Cortenoever vindt plaats op drie locaties.
Enkele lage delen in de uiterwaarden
bij de batterij verlagen we tot het
niveau zoals dat oorspronkelijk was.
Daardoor blijft het water na
hoogwater er langer in staan. Er ontstaat een gebied waar vissen kunnen
paaien. Aan de westkant van het
gebied breiden we het bos uit met
onder andere eiken, essen en iepen.

Hier kunnen deze bomen zich gaan
ontwikkelen tot een hardhoutooibos. In de lagere delen planten we
wilgen om een zachthoutooibos te
creëren. De oude stroomgeulen zijn
langzaam dichtgeslibd en staan
daardoor grotendeels nog droog. In

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

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

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

Aanvraag indienen
De aanvraag voor subsidie kan

Colofon
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

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

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

worden ingediend tot 1 juli 2022.
Op www.brummen.nl/coronamaatregelen staat meer informatie over
de voorwaarden en hoe een
aanvraag in te dienen.
Een aanvraag kan worden ingediend om kosten te dekken die
gemaakt zijn in de periode van
1 januari 2022 tot 26 maart 2022.

een deel van de geulen komt weer
water te staan. We volgen bij het
graven het reliëf van de oude
stroomgeul van de IJssel. Vissoorten
die houden van begroeide wateren,
profiteren hiervan.

