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Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de 
overheid een NL-Alert controlebericht 
uit in heel Nederland. Ontvang je het 
controlebericht op je mobiel, dan weet 
je dat jouw telefoon juist is ingesteld. 
Om zoveel mogelijk mensen te 
alarmeren en informeren bij een ramp 
in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe 
kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni 
ook te zien op veel digitale reclame-
zuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en 
op stations. Het is voor het eerst dat 
het controlebericht op digitale 
reclamezuilen wordt getoond.

Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de 
overheid je via NL-Alert alarmeren en 
informeren. Op je mobiel, maar ook op 

veel digitale reclamezuilen en vertrek-
borden bij haltes van bus, tram en 
metro zie je wat er aan de hand is en 
wat je het beste kunt doen. Zie je een 
NL-Alert? Informeer en help de mensen 
om je heen. Zo weten zij ook wat zij 
moeten doen.

Dit moet je doen bij een NL-Alert 
1. Lees direct het bericht.
2. Volg de instructies op.
3.  Informeer en help de mensen om je 

heen. 

Op de meeste mobiele telefoons die in 
Nederland worden verkocht is NL-Alert 
al ingesteld. Met het landelijke NL-Alert 
controlebericht dat de overheid op 3 
juni verzendt, kun jij checken of jouw 
mobiel goed is ingesteld. Ontvang jij 
het controlebericht niet? Ga naar de 
instelhulp op nl-alert.nl en stel je 
mobiel in. 

In Brummen komen woningen op de 
plekken waar de basisscholen Krullevaar 
(Sperwerstraat) en Oecumenische 
school (Troelstralaan) hebben gestaan. 
In maart hebben de gemeente en 
Veluwonen hiervoor de plannen 
gepresenteerd. Voordat de woningen 
gebouwd kunnen worden, moet de 
grondverkoop rond zijn. Het college 
heeft deze week besloten om de grond 
voor de bouw van de woningen aan 
Veluwonen te verkopen. Op dit moment 
zijn ook de bestemmingsplannen voor 
de beide plekken in voorbereiding. Deze 
komen nog ter inzage te liggen.

Bedrijfsverzamelgebouw De 
Hazenberg
De Marne Vastgoed heeft een kavel 
gekocht op bedrijventerrein De 
Hazenberg – Op den Berg in Brummen. 
Op de kavel van ruim 2.000 m² start 
binnenkort de bouw van bedrijfsverza-
melgebouw De Hazenberg. In dit 
gebouw komen 12 units, met een 
oppervlakte van 50 m² tot 200 m². De 
gemeente verleent deze week de 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen van het pand. Het college 
feliciteert De Marne met de aankoop 
van de kavel!

Maandag 3 juni landelijk controlebericht NL-Alert 

Grondverkoop voor woningbouw

Gemeentehuis en Servicepunt  
gesloten op 30 en 31 mei
Donderdag 30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei is zowel het gemeentehuis 
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 3 juni zijn we vanaf 8.30 uur weer open.

We zijn ook gesloten op pinkstermaandag 10 juni.

Welke taxibedrijven verzorgen PlusOV-vervoer?

Steun voor muurschildering viaduct Cortenoever

Taxibedrijf Willemsen-de Koning 
Groep uit Arnhem verzorgt vanaf 1 
augustus het routegebonden vervoer 
van PlusOV in onze gemeente. Dit is 
de uitkomst van de aanbestedingspro-
cedure zoals die door PlusOV is 
uitgevoerd. Het routegebonden 
vervoer omvat het leerlingenvervoer, 
Wmo-dagbestedingsvervoer en 
Jeugdwetvervoer voor in totaal zes 
gemeenten, waaronder Brummen. 
Gelet op de wens dat er sprake is van 
maatwerk en de inzet van zoveel 
mogelijk lokaal bekende vervoersbe-
drijven, is de aanbesteding onderver-
deeld in deelgebieden. Begin deze 
week heeft PlusOV de uitslag van de 
aanbesteding bekend gemaakt aan de 
inschrijvers.

Het totale vervoersgebied van PlusOV 
(Brummen, Epe, Hattem, Heerde, 
Lochem en Voorst) is opgedeeld in 14 

percelen. Op de website van PlusOV 
leest u de volledige uitkomst van de 
aanbesteding en de verdeling van de 
vervoerders over de diverse percelen.

De inschrijvers kregen punten voor de 
onderdelen prijs (20), duurzaamheid 
(20), partnerschap (30) en uitvoerings-
kwaliteit (30). PlusOV heeft nadrukke-
lijk gekeken naar toezeggingen op de 
onderdelen partnerschap en uitvoe-
ringskwaliteit. In de komende weken 
spreekt PlusOV de taxibedrijven over 
de concrete invulling van de samenwer-
king en starten de voorbereidingen van 
het vervoer. 

Veranderingen voor reizigers
Reizigers in het routegebonden vervoer 
krijgen vanaf augustus mogelijk te 
maken met nieuwe chauffeurs en 
andere routes. Dit komt omdat PlusOV 
met een aantal nieuwe taxibedrijven 

gaat werken. Voor reizigers is de 
chauffeur belangrijk en een vertrouwd 
gezicht. De chauffeurs zullen met alle 
reizigers kennismaken voordat het 
vervoer start. Dat gaat PlusOV samen 
met de vervoerders zorgvuldig organi-
seren. Vanaf augustus maken zo’n 150 
mensen in zes gemeenten via PlusOV 
gebruik van het vervoer naar instellin-
gen voor dagbesteding en dagbehan-
deling. Na de zomervakantie organi-
seert PlusOV dagelijks voor 600 
leerlingen het vervoer naar en van 
school. Alle reizigers krijgen voor 1 
augustus informatie over het vervoer 
en een informatiebrochure.

Burgemeester en wethouders staan 
positief tegenover het voorstel van 
Dorpsraad Brummen om muurschilde-
ringen aan te brengen op het viaduct 
van de N348 bij de Cortenoeverseweg. 
Het viaduct is bezit van de provincie. 
Zowel provincie als gemeentebestuur 
juichen dit voorstel toe. Op verzoek van 
de provincie is de gemeente Brummen 
aanspreekpunt voor het uitvoeren van 
de schildering. Ook besloot het college 
dinsdag om het initiatief van de 
dorpsraad te ondersteunen met een 
bijdrage van 1500 euro. Gemeente en 
provincie zien het plan vooral als kans 
om deze toegangsweg naar het dorp 

mooier te maken en vandalisme te 
verminderen. 

De dorpsraad heeft een plan van aanpak 
opgesteld met een kostenberekening. 
Het ontwerp van de schildering is 
gemaakt door een kunstenares uit 
Doesburg. Zij is hierbij geïnspireerd door 

een gedicht van de Brummense dorps-
dichter Elly van Agtmaal. De dorpsraad 
heeft op 1 mei hun plannen gepresen-
teerd aan de direct omwonenden van het 
viaduct. Het initiatief maakt onderdeel 
uit van de plannen om de verbinding 
tussen het veerpont en het centrum van 
Brummen een kwaliteitsimpuls te geven. 

De gemeente zet zich in voor de 
ontwikkeling van het mooie Brummen-
se landschap. We krijgen hiervoor 
subsidie van de provincie Gelderland. 
Wat we hiervoor doen, staat in een 
landschapscontract. Het eerste contract 
liep van eind 2014 tot eind 2018. Na 
deze periode legt de gemeente 
verantwoording af aan de provincie. 

Levend landschap
Samen met inwoners en andere 
partijen hebben we de afgelopen vier 
jaar veel gedaan in het landschap. Zo 
heeft de stichting Landschapsbeheer 

Gelderland voor ons twee interactieve 
projecten uitgevoerd onder de noemer 
‘Levend Landschap’. Inwoners van 
Empe-Tonden en Oeken-Voorston-
den-Broek konden meedenken over 
en helpen bij de uitvoering van 
nieuwe plannen. Zoals een ommetje in 
Oeken, een voedselbos en een 
opruimactie voor zwerfafval. Ook zijn 
er kilometers nieuwe hagen en 
houtwallen aangelegd.

Inwoners en vrijwilligers
Daarnaast ondersteunt de gemeente 
allerlei ideeën en initiatieven van 

inwoners en vrijwilligersgroepen. 
Bijvoorbeeld projecten van Natuur 
Bewust Brummen, zoals de aanleg van 
bloemenvelden en het herstel van 
steenuilkasten. Denk ook aan het 
opzetten van werkgroepen die actief 
bijdragen aan het beheer en ontwikke-
len van het landschap. Zoals de 
Brummense Holthakkers, die bomen 
kappen in ruil voor het vrijgekomen 
hout. Of de Heg- en Haagwerkgroep, 
die het ambacht van ‘heggenleggen’ in 
ere houdt. En de Brummense Hoog-
stambrigade, die oude hoogstam 
fruitboomgaarden onderhoudt en 
herstelt.
Verder is er in de periode van het 
landschapscontract elk jaar een 
landschapsdag geweest. De eerste keer 
gecoördineerd door de gemeente, 
daarna georganiseerd door vrijwilligers 
onder leiding van Natuurmonumenten 
en de Vrolijke Fans.

Nieuw contract in de maak
Op dit moment wordt er gewerkt aan 
een nieuw landschapscontract voor 
2019 tot 2023. Zodat we de komende 
jaren kunnen blijven investeren in het 
vergroten van biodiversiteit, betrokken-
heid en beleving van het landschap.

Landschapscontract: samen geven we het landschap vorm 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, vouw-
wagen of aanhangwagen best even 
op een openbare parkeerplek in de buurt van uw woning staan. Wel zo handig 
met in- en uitpakken. Maar vooral in de zomerperiode 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 aanhanger 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!

Concept impressie van het kunstwerk.

De gemeente ondersteunt diverse vrijwilligersgroepen die zich 
inspannen voor het landschap. Zoals de Poelenwerkgroep.
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Raad besloot
Gisteravond vond weer een besluitvormende raadsvergadering plaats. Er zijn 
weer enkele besluiten genomen. Op onze website leest u een verslag van de 
vergadering.

Twee raadsfora 
Op donderdagavond 6 juni vinden er twee forumbijeenkomsten plaats. De 
gemeenteraad bereidt dan de reguliere raadsvergadering van 20 juni voor. 
Om 20.00 uur wordt gestart met een gezamenlijk gedeelte in de raadszaal. 
In dit gedeelte kunnen onder andere inwoners de raadsleden toespreken 
over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Ook is er gelegenheid 
voor de collegeleden om eventuele actuele informatie met de raadsleden te 
delen. Aansluitend worden de twee fora afzonderlijk voortgezet. De 
onderwerpen die op de agenda staan, kunt u binnenkort raadplegen op 
onze website. 

Lange Termijn Agenda
Er is weer een actuele versie van de Lange Termijn Agenda. Deze biedt 
inzicht in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover 
de gemeenteraad zich het komend jaar gaat buigen. De meest actuele versie 
is van 22 mei 2019 en te lezen op onze website. Voor meer informatie over 
de agenda kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit kan via 
mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer 0575 - 568 597.

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

Colofon

Ruimtelijke plannen 
• Ontwerpbestemmingsplan “Sophia 

van Württemberglaan te Eerbeek” 
(16-05-2019)

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
verbouwen van de bestaande erker, 
Bijenkorf 26 in Eerbeek (22-05-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanbouwen van een nieuwe schuur 
op de plek van de oude schuur met 
uitbreiding carport, Buizerdstraat 
73 in Brummen (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanbouwen van een schuur met 
carport op strook grond met 
verkeersbestemming, Buizerdstraat 
73 in Brummen (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een in-/uitrit, 
Goudzuring, kadastraal Brummen E 
4217 (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanpassen van de dakconstructie 
van het bijgebouw, Heerweg 1 in 
Eerbeek (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
dak voorzien van nieuwe pannen 
en het plaatsen/vervangen van 
dakkapellen, Kerkstraat 3 en 5 in 
Brummen (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 8 rijwoningen type 
‘Groenzicht’, plan Lombok-Zuid te 
Eerbeek (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning met in-/
uitrit, Lombok-Zuid fase 2, Lom-
bokweg kavel 1 in Eerbeek (Hall C 
3734) (22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een uitweg, 
Troelstralaan 40 in Brummen 
(22-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
hebben van een B&B in het 
bijgebouw, Zutphensestraat 208 in 
Brummen (22-05-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Ingetrokken aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
isoleren en constructief wijzigen 
van de woning, Buurtweg 38 in 
Brummen (22-05-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een erfafscheiding en 
het aanleggen van een uitweg, 
Goudzuring in Brummen (Brummen 
E 4217) (22-05-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een uitweg, 
Troelstralaan 40 in Brummen 
(22-05-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieu-
beheer, voor Ontwerpbeschikking 
maatwerkvoorschriften, Zwanen-
bloem 13 te Brummen (22-05-
2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Beethovenstraat 40 in 
Eerbeek (22-05-2019)

• Sloopmelding, voor saneren van de 
asbesthoudende cv-installatie uit 
een cv-ruimte, Boshoffweg 8, 6961 
LD te Eerbeek (22-05-2019)

• Sloopmelding, voor saneren van 
asbesthoudende golfplaten van 
twee schuren, Hoevesteeg 36, 
6975 AG te Tonden (22-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Kanaalweg 8 in Eerbeek 
(22-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Troelstralaan 34 in Brum-
men (22-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie W. Einthovenstraat 5 in 
Eerbeek (22-05-2019)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Campina Open Boerderijda-
gen, Arnhemsestraat 159 in 
Leuvenheim. (22-05-2019)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Kanaalweg 3, te Eerbeek 
(22-05-2019)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Straatfeest, Zegerijstraat te 
Brummen (17-05-2019)

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

Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke 
actie ‘NIXzonderID’ om aandacht te 
schenken aan de leeftijdsgrens voor 
alcohol en tabak. 

Leeftijdscheck is lastig
Verstrekkers van alcohol mogen geen 
alcohol of tabak verkopen aan jongeren 
onder de 18 jaar. In de praktijk is het 
echter vaak lastig om de leeftijdscheck 
te doen. Jongeren zien er ‘ouder’ uit. 
De kassière vindt het moeilijk om te 
vragen. Of het wordt ‘vergeten’. Dit 
kan beter! 

Pas als het laten zien van een ID 
normaal is en jongeren ook écht niks 
meekrijgen als ze jonger zijn dan 18 is 
NIX18 helemaal succesvol.

Ouders zijn belangrijk! 
Veel ouders denken dat het beter is dat 
hun zoon of dochter thuis alcohol drinkt 
dan buiten de deur. Maar niks is minder 
waar. Onderzoek heeft aangetoond dat 
jongeren die thuis leren drinken 
uiteindelijk meer gaan drinken dan 
jongeren die dat thuis niet deden. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 

jongeren het normaal vinden dat ouders 
regels stellen over roken en drinken. 
Het resultaat: kinderen van ouders die 
duidelijke regels stellen ten aanzien van 
alcohol en roken, drinken of roken pas 
op latere leeftijd (of beginnen er 
helemaal niet aan!). 
Jongeren onder de 18 moeten be-
schermd worden tegen de schadelijke 
effecten van alcohol en tabak. Dat is 
een zaak van ons allemaal.

Landelijke actie ‘NIXzonderID’ op 23 mei van start

Heeft u problemen met uw geheugen? 
Of maakt u zich zorgen over de 
vergeetachtigheid van uw partner of 
ouder? Dan kunt u terecht bij het 
Geheugensteunpunt. Op maandag van 
10 tot 12 uur bij Plein Vijf in Brummen 
of op donderdag van 10 tot 12 uur bij 
het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Het 
Geheugensteunpunt geeft informatie 
en begeleiding. En als het nodig is, 
zorgt het voor een goede overdracht 
naar professionele hulp. Het Geheu-
gensteunpunt verzorgt ook voorlich-

tingsbijeenkomsten en een ‘brein & 
beweging’ groep. Kijk voor meer 
informatie op www.samengoedvoorel-
kaar.nl. Of neem contact op met 
coördinator Heidi Nusselder: 06 – 28 
45 72 99 of brummen@hetgeheugen-
steunpunt.nl.

Subsidie vastgesteld
Het Geheugensteunpunt is een initiatief 
van het Netwerk Dementie Oost-Velu-
we. Het Netwerk krijgt hiervoor 
subsidie van de gemeente Brummen. 
Voor de subsidie van 2018 heeft het 
Netwerk verantwoording afgelegd aan 
het college. Het Netwerk heeft alle 
afspraken waargemaakt en de subsidie 
voor 2018 is hiermee definitief.

Akse Media start vanaf 27 mei met 
het actualiseren van de redactionele 
adressen voor de aankomende 
gemeentegids Brummen. De adressen 
voorzien van een e-mailadres krijgen 
van Akse Media een e-mail ter 
controle van de gegevens. Deze mail 
is bij iedereen voorzien van een 
unieke persoonlijke code. Zo kunt u 
zelf de gegevens naar wens controle-
ren en aanpassen. De overige 
vermeldingen worden tijdens de 
actualisatieperiode telefonisch door 
Akse Media benaderd. 

Let op: u moet uw organisatie of 
vereniging zelf aanmelden voor 

eventuele plaatsing in het adressenge-
deelte. U kunt voor mutaties en/of 
aanmeldingen ook zelf op de volgende 
manieren reageren: 

•  per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
(o.v.v. Gemeentegids Brummen)

•  telefonisch: 0223-673010 (redactie 
Akse Media)

•  schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
Gemeentegids Brummen) Postbus 
6033, 1780 KA Den Helder.

U kunt wijzigingen en/of aanmeldin-
gen voor het adressengedeelte tot 
uiterlijk 5 juli 2019 doorgeven aan de 
redactie.

Geheugensteunpunt: voor vragen over 
vergeetachtigheid en dementie

Akse Media actualiseert Gemeentegids

Vragen over afval? 
Kijk dan op www.circulus-berkel.nl


