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Versoepeling maatregelen op 1 juni gaan door

Militaire oefening
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Het kabinet liet op dinsdag 19 mei weten dat het verantwoord is om de coronamaatregelen per 1 juni verder te versoepelen. Zolang het coronavirus onder controle
blijft, komt er stap voor stap steeds meer ruimte. Daarnaast laat het kabinet weten
dat we alert moeten blijven om een piek in besmettingen te voorkomen.

Basisregels voor iedereen

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juni

1 juli

1 september

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Sauna’s

Discotheken

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Laatste kans: vul deze week vragenlijst corona in
Veel leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt hebben het al gedaan. We
hebben het over het invullen van de vragenlijst over het coronavirus. Via dit
platform kunt u aangeven welke gevolgen het coronavirus voor u heeft gehad en
hoe u de afgelopen twee maanden heeft ervaren. In de vragenlijst wordt vooral ook
ingezoomd op hoe het contact met de gemeente is verlopen en wat men van de
gemeentelijke informatievoorziening vindt.
Tot en met maandag 26 mei kan iedereen
de vragenlijst invullen. De uitkomsten van
deze raadpleging onder het inwonerspanel
gebruikt burgemeester Van Hedel in de

komende periode bij de vervolgstappen van
de bestrijding van het virus en vooral ook de
effecten die deze maatregelen hebben voor
onze gemeente, inwoners en organisaties.

Sport- en
verenigingskantines

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Wilt u ook uw mening geven maar bent u
nog geen lid van het inwonerspanel? Ga
dan snel naar de website www.brummenspreekt.nl en meld u nu aan! U krijgt de
vragen dan binnen één of twee dagen
toegestuurd. 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.

Raad neemt besluiten op 28 mei
De gemeenteraad neemt op donderdagavond 28 mei weer een aantal besluiten
tijdens een digitale raadsvergadering. Digitaal vanwege de geldende maatregelen in
de strijd tegen het coronavirus. De vergadering is voor een ieder vanuit huis
rechtstreeks te volgen. Dit kan via de website van de gemeente (www.brummen.nl/
gemeenteraad) of via het televisiekanaal van RTV Veluwezoom. Op de agenda staan
drie inhoudelijke raadsvoorstellen. Ook wordt de nieuwe griffier benoemd.
Van de drie raadsvoorstellen staan er twee
als hamerstuk op de agenda en één als
bespreekstuk. Als een voorstel als
hamerstuk op de agenda staat wil dat
zeggen dat over dat voorstel naar
verwachting een besluit wordt genomen
zonder dat de gemeenteraad daarover

nog inhoudelijk in debat gaat. Tijdens het
raadsforum op 14 mei is namelijk
gebleken dat alle fracties dit voorstel
steunen. Het gaat daarbij om het voorstel
om de verordening Maatschappelijke
ondersteuning 2020 vast te stellen en in te
stemmen met de programmabegroting

Testen mantelzorgers op Covid-19 mogelijk
Vanaf deze week is het ook mogelijk voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan
kwetsbare mensen om zich te laten testen op Covid-19. Er moet dan wel sprake zijn
van gezondheidsklachten met symptomen die mogelijk wijzen op het coronavirus.
Mocht dit aan de orde zijn, neem dan contact op met uw huisarts of de GGD in onze
regio. Dit kan via telefoonnummer 088-4433000. Of mail naar ggd@ggdnog.nl. Op de
website van het RIVM staat veel informatie over het testen (www.rivm.nl). Specifiekere
informatie over testen in onze regio vindt u op www.ggdsamengezond.nl.
Bij mantelzorg voor kwetsbare mensen
thuis gaat het om personen die bij een
besmetting een hoger risico hebben op
ernstig verloop van het coronavirus. Dit
zijn volgens het RIVM mensen van 70
jaar en ouder en volwassenen (ouder
dan 18 jaar) met chronische aandoeningen. Kinderen en jongeren lijken geen
verhoogd risico op een ernstig verloop
van Covid-19 te hebben. Maar maatwerk blijft mogelijk in overleg met
betrokken behandelaars.

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Van 25 mei tot en met 5 juni is er een militaire oefening in het gebied tussen
Arnhem, Apeldoorn, Hengelo en Groenlo. In het weekend en op de tweede
Pinksterdag wordt niet geoefend. 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.

voor 2021 van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Een onderwerp dat wel besproken gaat
worden, voordat daarover een besluit
wordt genomen is de vaststelling van het
bestemmingsplan voor een perceel aan de
Sophia van Württemberglaan in Eerbeek,
De vergaderstukken vindt u op de
raadswebsite www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor
belangstellenden binnenkort weer
exemplaren ter inzage in de hal van het
gemeentehuis in Brummen.

Welke stappen ondernemen?
Testen van mantelzorgers is aan de orde
als er minimaal 24 uur symptomen van
Covid-19 zijn. Denk aan combinaties van
hoesten, neusverkouden en koorts. Ook
moet er sprake zijn van het verlenen van
directe zorg van een kwetsbare persoon.
Heeft u klachten? Maak dan een

afspraak met uw huisarts. Tijdens deze
afspraak zal de huisarts een aantal
vragen stellen. Dat doet de arts om te
beoordelen of u getest kunt worden. Eén
van de vragen is of u minimaal 24 uur
ziekteverschijnselen van Covid-19 heeft.
De arts bepaalt na het stellen van de
vragen of u wordt aangemeld voor een
testafname bij de GGD.
Als u wordt aangemeld door de arts,
zorgt de GGD dat u zo snel als mogelijk
wordt getest in één van hun teststraten.
De GGD laat aan uw huisarts weten wat
het testresultaat is. Deze neemt dan
contact met u op om de uitslag van de
test met u te bespreken. Laat in de
tussentijd de zorg overnemen door
andere (professionele) zorgverleners
totdat de testuitslag bekend is. Volg
hierbij de leefregels van het RIVM.

De eikenprocessierups laat zich zien
Nu het warmer wordt laat de eikenprocessierups zich weer langzaam zien. De
kriebelbeestjes kunnen bij contact met mensen tot vervelende klachten leiden. Om
de overlast te verminderen heeft de gemeente dit jaar extra preventieve maatregelen
getroffen. Verschillende bomen zijn ingespoten met microscopisch kleine aaltjes en
bermen zijn ingezaaid met bloemrijke mengsels. U helpt ons in de strijd tegen de
eikenprocessierups door de groene bermen zo min mogelijk te maaien.
Bloemrijke bermen met grote variatie in
plantensoorten, trekken insecten en
vogels aan. Zij doen zich daarbij te goed
aan de eikenprocessierups. Het maaien
van de bermen draagt hier dus niet aan
bij. De gemeente maait momenteel het
gras bij uitzichthoeken van kruisingen
en de eerste meter vanaf de wegkant.
Dit wordt gedaan voor de verkeersveiligheid. De rest van de berm blijft
ongemaaid en is een leefgebied voor
bloemen en insecten. Wij doen een
beroep op inwoners om, alhoewel goed
bedoeld, het maaien van de bermen
aan de gemeente over te laten. Het

maaien van een uitzichthoek van een
paar meter bij de inrit naar uw woning
is niet bezwaarlijk maar het maaien van
hele bermen is hoogst ongewenst. Zo
kunnen de kruiden doorgroeien en
geven we de natuur de kans om zelf
deze plaag te bestrijden.
Wikkel geen plastic om bomen
Landelijk zijn verschillende berichten
verschenen over het inpakken van
bomen met plastic. Dit plastic zou de
eikenprocessierups preventief moeten
bestrijden. Dit heeft echter een
averechts effect en leidt tot veel sterfte
onder andere insecten. De rupsen van
de eikenprocessierups komen uit de
eipakketjes die hoog in de eikenboom
zijn gelegd. Daar eten ze van de
bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit
de boom. Het idee achter het plastic is
dat de folie de looproute van de rupsen
zou blokkeren. Dat is dus niet het geval.
Het plastic kan wel loslaten en zo
schade veroorzaken in de natuur. Dat is
niet wenselijk.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het veranderen van een voorgevel, Geelgorsstraat
15, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van zonnepanelen, Hogeweg 14,
Eerbeek
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, de realisatie
van een droogschuur voor haardhout,
Kanaalweg 9, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een veranda, Loenenseweg 28,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een dakkapel, Molenstraat 8,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere

omgevingsvergunning, het plaatsen
van een erfafscheiding, Papiermolen
49, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere,
omgevingsvergunning, het aanleggen
van een uitrit, Prinses Beatrixlaan 30,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verplaatsen van de oprit, Sperwerstraat 19,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een overkapping, Veldkrekel 1,
Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen van
asbesthoudend materiaal, Dr.
Gunningstraat 5 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van een schuur

Kort nieuws
naar woonruimte aan de Boerenstraat
20, Eerbeek, voor maximaal 10 jaar
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel,
Kaper 10, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van 10 woningen,
Trepkesweide 1-5, 15-19 en 21-27,
Empe
Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op
donderdag 28 mei 2020
• Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
11 mei 2020
Beleidsregels
• Beleidsregels uitwegen Brummen
2019
• Beleidsregel handhaving helingbestrijding

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.

Vervanging straatverlichting: veilig en duurzaam
In de gemeente Brummen is het bedrijf CityTec begonnen met het vervangen van de
openbare verlichting. De komende 2 jaar worden ruim 1.700 armaturen vervangen
voor energiezuinige LEDverlichting. Dat is bijna de helft van alle verlichting in de
openbare ruimte.
Een groot deel van de verlichting en
de masten is verouderd en afgeschreven. Daarnaast zijn ze ook niet zo
energiezuinig.
Wethouder Openbare Ruimte Pouwel
Inberg: “Ik ben erg blij met de nieuwe
openbare verlichting. Goede straatverlichting ervaren inwoners als belangrijk.

Gerard den Hartog (CityTec)
overhandigt een energiezuinige
LED lamp aan wethouder Pouwel Inberg

Verlichting is bedoeld voor de gebruikers van de openbare ruimte als het
donker is, om het even formeel te
zeggen. De gemeente levert een
bijdrage aan de verkeersveiligheid
tijdens deze momenten. Je moet de
weg en andere weggebruikers goed
kunnen zien. Het rijdt wel zo prettig op
een goed verlichte weg of fietspad.
Ook sociale veiligheid is een punt. Een
donker afgelegen fietspad voelt
onveiliger dan een goed verlichte straat.
Bij de ontwikkeling van dit plan heeft de
gemeente daarom ook de wijkraden
betrokken voor het buitengebied/kleine
kernen, Veilig Verkeer Nederland en de
politie. Zij hadden hun inbreng voor
deze verschillende aspecten.”
Een aantal jaren geleden zijn al zo’n 500
armaturen vervangen. Met de nieuwe
masten kunnen we weer jaren vooruit.
De vervanging vindt plaats door de hele
gemeente; zowel in de dorpskernen als
het buitengebied. Er worden meestal
dezelfde soort lampen gebruikt. Dat
zorgt voor een rustige uitstraling in het
straatbeeld en maakt het onderhoudsvriendelijker. Wel wordt de lichtsterkte
de komende tijd nog beter geregeld. De

nieuwe lampen kunnen ‘s avonds een
ander beeld geven dan de oude
lampen. Dat zal misschien even wennen
zijn, maar we doen het vooral om het
op straat zo veilig mogelijk te laten zijn
voor alle weggebruikers.
Er is nu gekozen voor LED verlichting.
Wethouder Inberg: “Het voordeel van
LED verlichting is dat het zuiniger in
verbruik is. Het energieverbruik van de
nieuwe armaturen kan tot wel 70%
minder zijn dan dat van de oude
huidige armaturen. Op de nieuwe
armaturen zit ook een dimfunctie.
Hiermee kunnen we de armaturen
minder fel laten branden.”

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater
Vanaf maandag 18 mei geldt er in grote delen van het gebied van Waterschap
Vallei en Veluwe een verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater.
Het droogvallen van oppervlaktewateren zoals beken en sloten en daling van het
grondwaterpeil leidt tot allerlei ongewenste effecten. Bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur, landbouw,
gebouwen en infrastructuur. Om deze schade zoveel mogelijk te beperken en de
grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden, mag er daarom in die
gebieden vanaf nu geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in de
gemeente Brummen. Lees meer hierover op de website van het waterschap.

Vertrek raadslid Te Bokkel
Recent heeft het CDA bekendgemaakt dat Erwin te Bokkel eind juni stopt als
raadslid. Belangrijkste reden hiervoor is dat Te Bokkel afgelopen winter een
nieuwe functie heeft gekregen bij zijn werkgever. Dit kan hij niet meer combineren met het veeleisende raadswerk. In zijn nieuwe functie moet hij veel
avonden werken en is hij ook een directe gesprekspartner van de Brummense
burgemeester. Dity Zuidwijk-Van Lenthe neemt na zijn vertrek het fractievoorzittersstokje over. Ook wordt de procedure gestart voor de benoeming van de
persoon die de raadszetel van Te Bokkel bij het CDA gaat innemen.

Afspraken met SWB
B&W hebben een besluit genomen over de subsidie aan Stichting Welzijn
Brummen over het jaar 2020. Ook gaan B&W een uitvoeringsovereenkomst
hierover aan met de brede welzijnsorganisatie. Met deze besluiten en afspraken is duidelijk op welke manier SWB haar taken uitvoert en welke resultaten
worden nagestreefd. Voor 2020 verstrekken B&W een bedrag van € 827.422
voor de uitvoering van de overeengekomen basisvoorzieningen en projecten,
aangevuld met een bijdrage van € 40.000 voor de uitvoering van de taak
cultuurcombinatiefunctionaris.

Oriëntatie op uitbreiding 30 kilometerzone
In verschillende dorpen en steden leeft op dit moment het vraagstuk om
30 kilometerzones fors uit te breiden. In sommige gevallen geldt dit voor de
volledige bebouwde kom. Het college gaat zich oriënteren of dit ook een
mogelijkheid is voor de bebouwde kom van het dorp Brummen. De focus ligt
daarbij op realisatie door middel van gedrag en communicatie en niet direct door
fysieke aanpassingen in het wegbeeld. Voor deze oriëntatie wordt gekeken naar
de ervaringen die al zijn opgedaan door andere gemeenten. Naar verwachting
kan het college deze oriëntatie na de zomer voorleggen aan de raad.

Schoolpleinbezoek voor De Vossestaart
Melding of klacht? Geef het door
via Fixi mét lichtmastnummer
Heeft u vragen of klachten over de
lichtsterkte van de nieuwe
lampen? Of is er in uw omgeving
een lantaarnpaal kapot? Kijk dan
op de lantaarnpaal op de gele
sticker voor het lichtmastnummer
en geef uw melding door via Fixi
op onze website of de Fixi app.
Het is belangrijk dat u bij uw
melding altijd het lichtmastnummer doorgeeft, zodat we het
probleem snel en goed kunnen
oplossen.

Afgelopen maandag bracht onderwijswethouder Ingrid Timmer een bezoek
aan basisschool De Vossestaart in Hall.
Op het schoolplein kreeg zij van Nanda
de Wit, directeur van de school, een
uitgebreide toelichting over de impact
van alle coronamaatregelen op het
geven van onderwijs voor de kinderen.
Na afloop van het buitengewoon

leerzame gesprek constateerde de
wethouder dat creativiteit, flexibiliteit
en een positieve instelling belangrijke
componenten zijn in het onderwijs,
zeker in deze roerige, onvoorspelbare
tijd! Een uitgebreid verslag van dit
werkbezoek op het schoolplein vindt
u op onze website en op
www.samengoedvoorelkaar.nl.

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

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

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

