
Gemeenteraad besloot
Op donderdag 27 mei nam de gemeenteraad weer een aantal besluiten. 
Welke dat zijn leest u op de website brummen.raadsinformatie.nl. Daar 
vindt u ook de videopnames én het audioverslag van de vergadering.

Rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel nodig?
Iedereen heeft weleens ondersteu-
ning nodig. Bijvoorbeeld als u 
ouder wordt en niet meer zo goed 
ter been bent. U kunt voor hulp-
middelen niet altijd bij de gemeen-
te terecht. Bijvoorbeeld omdat voor 
u een andere wet van toepassing is 
dan de Wmo. Daarnaast kunt u 
veel dingen zelf regelen. Dat gaat 
vaak nog een stuk sneller ook. Zo 
houden we samen de zorg betaal-
baar. We geven graag wat tips.

Driewielfiets of scootmobiel
Kunt u zich niet meer goed 
verplaatsen in en buiten huis? Dan 
is het belangrijk om eerst te kijken 
wat u zelf kunt doen om het op te 
lossen. Kunt u bijvoorbeeld niet 
goed meer fietsen? Kijk dan eens 
wat het kost om zelf een driewiel-
fiets of scootmobiel aan te schaffen. 
Met het geld van uw verkochte 
tweewieler heeft u misschien al een 
mooie oplossing. Zeker als u er het 
geld bij optelt dat u anders kwijt 
bent aan het gebruik van de auto. 
Let maar eens op advertenties in 
kranten en tijdschriften, of zoek 
online. Er zijn regelmatig goede 
aanbiedingen. Tweedehands kopen 
is natuurlijk ook een optie.

Zelf kopen of lenen
Kunt u geen lange afstanden meer 
lopen? Met een eenvoudige 
rolstoel kunt u toch eens een dagje 
weg of een rondje om met familie 
of vrienden. Zo’n ‘transportrolstoel’ 
verstrekt de gemeente niet meer. U 
kunt er zelf een aanschaffen via 
bijvoorbeeld een (thuis)zorgwinkel. 
Daar kunt u lang plezier van 
hebben. Heeft u maar kort een 
rolstoel nodig? Dan kunt u er bij 
een uitleencentrum gratis een 
lenen. Uw basisverzekering 

vergoedt dit voor de duur van 
maximaal 6 maanden.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Woont u in een instelling met een 
Wlz-indicatie? Ook dan kunt u 
natuurlijk een hulpmiddel nodig heb- 
ben. U vraagt dit dan niet aan bij de 
gemeente maar bij het zorgkantoor.

Wmo-hulpmiddel niet meer nodig? 
Laat ’t weten!
Heeft u of een familielid eerder een 
hulpmiddel aangevraagd bij de 
gemeente maar heeft u het niet 
meer nodig? Staat een driewielfiets 
of scootmobiel ongebruikt in de 
schuur? Bel of mail dan naar Team 
Voor Elkaar: 0575-568 568 of info@
teamvoorelkaar.nl. We komen het 
graag ophalen. Daarmee besparen 
we elke maand veel onderhouds-
kosten. En misschien kunnen we er 
een ander blij mee maken.

Woonzorgvisie naar gemeenteraad
Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om de woonzorg-
visie ‘Wonen met zorg’ vast te stellen. In de woonzorgvisie staat de visie 
van de gemeente Brummen op wonen, zorg en welzijn tot 2030. Inclusief 
onze ambities en aanbevelingen om deze waar te maken. 

Passende woonruimte voor iedereen
De woonzorgvisie speelt in op 
veranderingen in wonen, zorg en 
welzijn. Zoals de vergrijzing en de 
toenemende vraag naar woonvor-
men mét zorg. Maar ook verande-
ringen in wetgeving, waardoor 
wonen en zorg steeds vaker zijn 
gescheiden. Dit vraagt om aanpas-
singen van de woningvoorraad. 
Denk aan het levensloopgeschikt 
maken van woningen. En het 
uitbreiden van het aantal woonplek-
ken in zorginstellingen voor 

ouderen. Met de woonzorgvisie 
willen we dit proces in goede banen 
leiden.

De woonzorgvisie is tot stand 
gekomen samen met partners. Zoals 
het zorgkantoor, huisartsen, zorg- 
en thuiszorgorganisaties, welzijnsor-
ganisatie, woningcorporatie en 
inwoners. Meer over de woonzorg-
visie leest u op www.brummen.nl/
woonzorgvisie. De gemeenteraad 
bespreekt de visie in de vergadering 
van 10 juni 2021. 

Natuurontwikkeling Cortenoever stap verder
Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om een ‘verklaring 
van geen bedenkingen’ voor het project Natuurontwikkeling Cortenoever. 
Op een eerdere ontwerpverklaring zijn twee zienswijzen gekomen, maar 
die leiden niet tot andere inzichten. Hiermee is het project een belangrijke 
stap verder.

Waardevol natuurgebied
De gemeente Brummen werkt 
samen met de provincie Gelderland, 
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer 
aan het project voor natuurontwik-
keling in Cortenoever. We willen de 
uiterwaarden zó inrichten dat een 
nog waardevoller natuurgebied 
ontstaat. Met schoon en gezond 
water, waar mens, dier en plant zich 
thuis voelen. We doen dit door een 
combinatie van graafwerkzaamhe-
den en uitbreiding van bloemrijke 
graslanden en boskernen. 

Deze natuurontwikkeling draagt bij 
aan de doelstellingen uit de kader-
richtlijn Water, Natura 2000 en het 
Gelders Natuur Netwerk. Inwoners 
en gebruikers van Cortenoever zijn 
betrokken bij het ontwerp. We zetten 
in op beleving vanaf de dijken. Het 
gebied wordt beter bereikbaar en er 
komt meer informatie voor bezoe-
kers. Op coordinatiegelderland.nl 
vindt u een speciale website over het 
project. Ook op samenwerkenaanri-
viernatuur.nl/cortenoever vindt u 
meer informatie. 
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De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkom-
sten en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst 
zorg kunnen bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft. Het 
betekent dat we onder andere moeten besparen op Wmo-voorzienin-
gen. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of hulpmiddelen zoals een 
scootmobiel of rolstoel. Daarom beoordelen we elke vraag kritisch. En 
kijken we altijd eerst wat u zelf kunt doen. Alleen of met de mensen om 
u heen. Zo houden we samen zorg en ondersteuning betaalbaar.

Basisregels voor iedereen

 

 
  

Wassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raak je gezicht 
zo min mogelijk 
aan.

 

 
  

Afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermijd drukke 
plekken.

 

 
  

Testen

 

 

 

 

 

 

 

Laat je direct 
testen.

 

 

 

 

 

 

Hoest en nies in 
je elleboog.  

 

 

 

 

 

Ontmoet zo 
min mogelijk 
mensen.

 

 

 

 

 

 

Ontvang geen 
bezoek.

 

 

 

Was vaak en 
goed je handen.  

 

 

Houd 1,5 meter 
afstand.  

 

 

Klachten? 
Blijf thuis.

 

 

      

 .

Schud geen 
handen.

Draag een 
mondkapje waar 
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je 
de testuitslag 
weet.

 .

De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus 
te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, 

afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden er minder 
mensen besmet. Zo is er sneller meer mogelijk.

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/basisregels
of bel 0800-1351 

26 maart 2021



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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 zuileiken, Juliana-
laan 20/22 en 26, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een uitrittegel, De 
Pothof 91, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een aanbouw, 
Oude Meengatstraat 14, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen/uitbreiden van de 

woning, Rentmeesterhof 1, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het gedeeltelijk 
vervangen/vernieuwen van de 
woning, Hallseweg 67 en 67A, Hall

• Sloopmelding, het slopen/
verwijderen van de overstortput 
gelegen op de locatie Veldweide, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het tijdelijk plaatsen 
van een horeca-unit met twee 
opslagcontainers, voor de periode 
van 1 april 2021 tot en met 30 

november 2022 op de locatie 
Brummen, sectie I, nummer 134

Verkeersbesluiten 
• Definitief Verkeersbesluit 

uitbreiding 30 km zone Binnen de 
kom Brummen en Arnhemse-
straat te Leuvenheim

Ruimtelijke plannen: structuurvisie
• Ontwerp structuurvisie “Centrum 

Eerbeek en Eerbeekse beek” 
gemeente Brummen

• Gewijzigd vastgesteld wijzigings-
plan “Kom Brummen, De Pothof 
– Oude Eerbeekseweg” gemeen-
te Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl
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Handsaam rijdt weer vanaf 31 mei 2021
Vanaf 31 mei 2021 gaan de vrijwilligers van Handsaam weer rijden. 
Vanwege corona was het vervoer voor inwoners van de gemeente 
Brummen die geen auto hebben tijdelijk gestopt.

Handsaam biedt betaalbaar vervoer 
voor inwoners van de gemeente 
Brummen die geen auto hebben en 
ook niet met de bus of trein kunnen 
reizen. De vrijwilligers van Hand-
saam halen je thuis met hun eigen 
auto op en brengen je naar je 
bestemming. Een rollator of rolstoel 
kan gewoon mee. Je betaalt een 

vergoeding per gereden kilometer en 
aanvullende kosten zoals parkeer-
geld. Afrekenen doe je gewoon 
contant met de chauffeur. Een rit 
reserveren kan vanaf maandag 31 
mei weer via (0575) 56 56 66 (op 
werkdagen tussen 9 en 11 uur). 
Kijk voor meer informatie op www.
handsaam-brummen-eerbeek.nl.

Hulp bij betaalachterstanden
Heeft u een betaalachterstand bij uw zorgverzekering, energiebedrijf of 
waterbedrijf? Of heeft u de  huur niet betaald aan de woningstichting? 
Dan kunt u een telefoontje krijgen van de gemeente Brummen. Want als u 
geldzorgen heeft, kunnen we misschien helpen.

Veel mensen hebben geldzorgen. 1 
op de 5 gezinnen kan niet op tijd de 

rekeningen betalen als er onver-
wachte kosten zijn. Energiebedrij-

ven, waterbedrijven, zorgverzeke-
ringen en woningstichtingen 
melden de gemeente als iemand 
een betaalachterstand heeft. Dit 
staat in de wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. De gemeente 
kan dan contact opnemen om hulp 
aan te bieden. Dit om grotere 
financiële problemen te voorkomen.

Gemeente neemt contact op
Misschien krijgt u zo’n telefoontje 
van de gemeente. U bepaalt 
natuurlijk zelf of u in gesprek wilt. 
Misschien is het een vergissing en 
zijn er geen problemen. Maar het 
kan ook dat u graag een advies wilt. 
Het voordeel is: als u in gesprek 
gaat, voorkomt u extra kosten van 
herinneringen en aanmaningen.
U heeft dan recht op een incasso- 
pauze, om zaken te kunnen regelen.

Heeft u financiële problemen? 
Kijk dan ook eens op  
www.brummen.nl/geldzorgen

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Werkzaamheden Harderwijkerweg (N786)
In opdracht van Provincie Gelderland voert KWS Infra Zwolle vanaf 
maandag 31 mei werkzaamheden uit aan de Harderwijkerweg (N786) 
in Eerbeek. Naar verwachting is het werk maandagochtend 7 juni om 
06.00 uur klaar.

De werkzaamheden beginnen op maandag 31 mei. In deze week worden 
overdag voorbereidingen getroffen. Vanaf vrijdag 4 juni 20.00 uur tot en 
met maandag 7 juni 06.00 uur is het gehele wegvak vanaf de rotonde 
Coldenhovenseweg tot en met de Harderwijkerweg nr. 21 afgesloten voor 
al het verkeer in verband met het opnieuw asfalteren van de weg. Op die 
manier wordt onder andere (logistieke) hinder zoveel mogelijk beperkt. Het 
verkeer wordt omgeleid via bebording. Het fietspad is in beide richtingen 
afgesloten en (brom)fietsers worden ter plekke door middel van bebording 
omgeleid. Lees meer in het nieuwsbericht op www.brummen.nl.

Vrijwilligers gezocht
Handsaam is op zoek  

naar vrijwilligers! 
Heb je belangstelling? 

Neem dan contact op met 
Henk Bunschoten via 

(0313) 65 45 14.

Jaarverslag Regionaal Archief Zutphen
Het college heeft deze week het jaarverslag van het Regionaal Archief 
Zutphen (RAZ) goedgekeurd. De gemeente Brummen heeft haar openbare 
archieven ondergebracht bij het RAZ. Zij zorgen onder andere voor het 
beheer en uitlenen van openbare archieven. 

Dat gaat nu nog om vooral 
papieren (fysieke) informatie, maar 
het RAZ zal ook de digitale informa-
tie in een zogenaamd E-depot gaan 
opslaan en beschikbaar stellen. De 
gemeente Brummen heeft voor 
deze diensten een zogenaamde 
dienstverleningsovereenkomst 

(DVO) met het RAZ gesloten. In het 
jaarverslag wordt verantwoording 
afgelegd aan het college en de raad 
over de dienstverlening aan onder 
andere de inwoners van Brummen. 
Het jaarverslag wordt gepubliceerd 
op de website van het Regionaal 
Archief Zutphen.

Stop jij energie in Brummen?  
Energiecoaches gezocht!
Help jij de inwoners van Brummen energie en geld te besparen? Dan is 
BrummenEnergie op zoek naar jou! 

BrummenEnergie helpt huizen zo 
energiezuinig mogelijk te maken. 
Kleine energiebesparende maatre-
gelen, energiezuinige apparaten en 
nieuwe gewoontes.. alles kan hierbij 
helpen. En niet te vergeten goede 
isolatie en zonnepanelen. Steeds 
meer bewoners kunnen wel wat 
hulp en advies gebruiken bij 
energiezuiniger leven en wonen. 
Daarom heeft BrummenEnergie dit 
najaar nieuwe vrijwilligers en 
(betaalde) professionals nodig. 
Als energiecoach ga je in gesprek 

met huiseigenaren en huurders over 
wat zij zelf kunnen doen in hun huis. 
kijk op www.brummenenergie.nl/
energiecoach voor meer informatie 
en de vacatures.
BrummenEnergie is onafhankelijk en 
krijgt subsidie van de gemeente 
Brummen. Het team bestaat uit 
enthousiaste professionals en 
vrijwilligers. BrummenEnergie is 
vooral op zoek naar vrouwen en 
jongeren. Maar natuurlijk is echt 
iedereen meer dan van harte 
welkom.



In de Ambachtstraat ligt sinds de 
brand van 2013 een stuk grond 
braak. De nieuwe eigenaar wil hier 
24 woonstudio’s bouwen. De 
gemeente is in principe akkoord 
met deze ontwikkeling.

De afgelopen jaren heeft de 
gemeente gesprekken gevoerd met 
diverse initiatiefnemers. Maar het 
kwam nog niet tot een uitgewerkt en 
haalbaar plan. Nu wil Woonstaete 
BV samen met B+O Stedenbouw een 

appartementengebouw realiseren. 
Er moeten 24 woonstudio’s in komen 
van zo’n 30 vierkante meter groot. 
Het gaat om (sociale) huurwoningen 
voor starters, young professionals 
en senioren. Burgemeester en 
wethouders kunnen zich vinden 
in het plan. De initiatiefnemers 
werken het nu verder uit en 
stellen het bestemmingsplan 
op. De verwachting is dat het 
bestemmingsplan nog dit jaar in 
procedure gaat.

Centrum Brummen 
in ontwikkeling

We werken aan een vitaal en aantrekkelijk dorpshart van  Brummen. 
Samen met onder andere de Dorpsraad Brummen en de ondernemers
vereniging heeft de gemeente vorig jaar een plan van aanpak gemaakt. 

“De eerste resultaten worden nu zichtbaar”, zegt wethouder Pouwel Inberg. 
“Op deze pagina staan al mooie voorbeelden. Hiermee krijgt het centrum van 
Brummen een flinke impuls. En bouwen we samen aan een toekomst-
bestendig dorp.”

De herbouw op de brandlocatie aan het Marktplein is begonnen! Maandag 
10 mei was de officiële start. Er komt een nieuw pand te staan voor 
bakkerij De Winkel. Ook komen er twee appartementen. 

Eigenaar Maarten Bruil heeft Bouwbedrijf Van Wijnen uit Brummen ingescha-
keld voor de herbouw. Op twee spandoeken zie je een schets van het nieuw 
te bouwen pand. Als alles goed gaat, kan bakkerij De Winkel in december de 
deuren openen aan het Marktplein. 

Het plan van aanpak voor het 
centrum van Brummen gaat 
over zes deelgebieden. Elk met 
zijn eigen ontwikkelopgave en 
-kansen. De projecten bedruipen 
zichzelf: met het geld uit de 
grondexploitatie en verkoop van 
panden kunnen we bijvoorbeeld 
investeren in de openbare ruimte. 

• Marktplein inclusief brand-
locatie en duurzame verbinding 
Brummen-Bronkhorst

• Ambachtstraat inclusief
 brandlocatie Ambachtstraat
• Graaf van Limburg Stirumplein
• Burgemeester Dekkerplein
• Meidoornlaan
• Voormalige schoollocaties

Herbouw voor bakkerij De Winkel van start

Eind maart waren er twee bewoners-
avonden om ideeën te verzamelen. 
Door de coronamaatregelen hiel-
den we deze bijeenkomsten online. 
Gelukkig wisten veel bewoners de 
digitale weg te vinden! Tijdens de 
avonden kwamen verschillende 
thema’s aan bod, van wonen tot 
groen. 

Bouwen voor starters en ouderen
Hoe en voor wie moeten we wonin-
gen bouwen? De aanwezigen waren 
duidelijk: er zijn meer woningen nodig 
voor zowel startende jongeren als 
voor ouderen die kleiner willen gaan 

wonen. Ook over het groen was men 
het eens: we moeten het bestaande 
groen zoveel mogelijk houden en 
liefst nog aanvullen met meer groen. 
Hierbij werden ook klimaatadaptatie 
en duurzaamheid genoemd. 

Schetsontwerp
Met alle opmerkingen is bureau 
LOS Stadomland naar de tekentafel 
gegaan om een concept-ontwerp 
te schetsen. Als dit klaar is, gaan we 
weer in gesprek met de buurt. Dat 
is waarschijnlijk op maandag 14 juni 
en woensdag 16 juni. Een uitnodiging 
volgt!

Herontwikkeling Graaf van Limburg Stirumplein

Goede opkomst en ideeën 
van bewoners voor ontwerp

Op de fiets vanaf de Achterhoek naar de Veluwe, met een kopje 
koffie op het Marktplein van Brummen. Door een duidelijke 
bewegwijzering vinden toeristen vanaf de veerpont Bronkhorst 
sneller hun weg naar het centrum van Brummen.

Veel toeristen konden vanaf het pontje het centrum van Brummen niet 
vinden. Dat kwam onder andere door de vele bordjes. Dus toen een 
brug over de N348 voor fietsers en voetgangers financieel niet haal-
baar bleek, kwam de Dorpsraad met de vraag naar goede bebording. 
Die is er nu. Zet de koffie maar vast klaar op het Marktplein! 

Goedkope woonstudio’s aan de Ambachtstraat

Duurzame verbinding

Fietsers vinden de weg tussen 
Brummen en Bronkhorst

Kijk voor meer informatie op www.brummen.nl/centrumplanbrummen

Het plan van aanpak voor het centrum van Brummen geeft richting aan de 
ontwikkelingen in het dorpshart. Als eerste zijn we aan de slag gegaan met 
de herontwikkeling van het Graaf van Limburg Stirumplein. Met bewoners, 
ondernemers en andere belangstellenden werken we aan een opzet.

Dorpshart in 6 deelgebieden
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