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Bouw van nieuwe clusterschool Lorentzstraat afgerond

Uit handen van de directeur van 
Koopmans Bouwgroep uit Enschede 
ontving onderwijswethouder Eef van 
Ooijen vorige week donderdag de 
sleutel van de nieuwe clusterschool aan 
de H.A. Lorentzstraat in Eerbeek. 
Hiermee werd op symbolische wijze het 
gebouw overgedragen aan de gemeente. 
Het was vervolgens de wethouder die de 
sleutel overhandigde aan de directeuren 
van de C. van Leeuwenschool en De 
Enk, te weten Diederik Schakelaar en 
Arjan van der Leest. Speciale aandacht 
was er voor de vier jeugdige bouwam-
bassadeurs, die namens de leerlingen 
van beide scholen het hele bouwtraject 
als ‘vlogger’ nauwlettend hebben 
gevolgd en in beeld gebracht.

Leerlingen van beide scholen gaan met 
ingang van het nieuwe schooljaar 
gebruik maken van het nieuwe 
gebouw. In de komende periode gaan 
de twee scholen aan de slag met de 
verdere inrichting van het nieuwe 
onderkomen. Dit zal zeker in goede 
harmonie gebeuren, want beide 
scholen werken al nauw met elkaar 

samen. Nadat de school na de zomer in 
gebruik is genomen, willen beide 
scholen het nieuwe gebouw nog 
feestelijk openen. 

Het heeft even geduurd voordat ook de 
leerlingen van De Enk en de C. van 
Leeuwenschool hun intrek kunnen 
nemen in een nieuw en eigentijds 
schoolgebouw. Dit had te maken met 
de onzekerheid die de geur- en 
geluidproblematiek in het dorpshart van 
Eerbeek met zich meebracht. In 2017 
kwam de gewenste duidelijkheid en kon 
de bouw van een nieuw gebouw op het 
terrein van de voormalige school De 
Springveer beginnen. En nu staat er een 
nieuw modern schoolgebouw, een 
echte gezonde school die voldoet aan 
het ‘Frisse scholen-concept’. 

Ook Van Ooijen liet weten met 
voldoening de ontvangen sleutel door 
te spelen aan de directeuren van beide 
Eerbeekse scholen. “In de afgelopen 10 
jaar heeft de gemeente Brummen werk 
gemaakt van goede en moderne 
huisvesting van alle scholen binnen de 
gemeentegrenzen. Met de bouw van 
deze school komt deze grote operatie 
tot een goed eind”, aldus Van Ooijen. 
Hij verwijst hierbij naar het zogenoem-
de Integraal Huisvestingsplan, waarbij 
scholen geclusterd in een nieuw 
schoolgebouw worden ondergebracht. 

Tot woensdag 30 juni kunt u 1 week lang gratis een e-bike uitproberen. Deze 
actie van de Cleantech Regio maakt deel uit van het programma Vlot Veilig 
Fietsen. De e-bikes kunt u reserveren via http://slimschoonreizen.nl/vlot-en-vei-
lig-fietsen. Ook op deze website vindt u de spelregels en actievoorwaarden. Meld 
u meteen aan. Vanaf 6 juni is de pool met e-bikes uitgebreid met twee e-bikes. 
Dus van 6 t/m 30 juni zijn er 7 e-bikes per week beschikbaar. Het uitgifte- en 
innamepunt is op het gemeentehuis in Brummen. De fietsen worden uitgeleverd 
door de Cleantech Regio. 

Maandag 4 juni zendt de overheid om 
12:00 uur een NL-Alert controlebericht 
uit. Als je het controlebericht ontvangt, 
is jouw mobiel juist ingesteld voor 
NL-Alert. Je weet dan zeker dat je 
wordt geïnformeerd als je in de buurt 
bent van een echte noodsituatie.

Weet wat je moet doen
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en 

gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand, een terroristische 
aanslag, of noodweer. Als je een 
NL-Alert ontvangt, informeer dan ook 
de mensen in jouw directe omgeving. 
Zo weten zij ook wat ze moeten doen.

Stel je mobiel in
Veel telefoons die in Nederland worden 
verkocht, zijn al ingesteld voor NL-
Alert. Op sommige toestellen, zoals de 
iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu 
naar www.nl-alert.nl voor meer 
informatie en stel je mobiel in.

Internet speelt een steeds belangrijkere 
rol in onze samenleving. We gebruiken 
het voor werk, studie en bankzaken. 
Ook komen er steeds meer nieuwe 
mogelijkheden, bijvoorbeeld voor zorg 
op afstand via domotica. Een snelle 
internetverbinding is voor al deze 
toepassingen van groot belang. De 
aanleg van glasvezel levert daar een 
bijdrage aan.

Geen nutsvoorziening
Op grond van de Telecommunicatiewet 
is een glasvezelnetwerk geen nutsvoor-
ziening. Dit betekent dat niet de 
gemeente, maar de aanbieders van een 

communicatienetwerk verantwoordelijk 
zijn voor de aanleg van glasvezel. De 
gemeente Brummen hecht veel waarde 
aan een goed breedbandnetwerk. In een 
groot deel van de gemeente ligt  een 
(snel) coax-netwerk, De kernen 
Brummen en Eerbeek zijn al enige jaren 
geleden voorzien van glasvezel. Alleen in 
het buitengebied  is nog geen glasvezel. 
Als gemeente mogen we geen bedrijven 
bevoordelen. We mogen dus ook geen 
voorkeur uitspreken voor een bepaalde 
aanbieder van glasvezel. De invloed van 
de gemeente beperkt zich tot het 
afgeven van kaders voor de realisatie. 
De zogenoemde technische aspecten, 

zoals graafdiepte, plaatsen in de grond, 
maar ook tijdstippen en dergelijke.

Twee partijen
Op dit moment proberen twee partijen 
voldoende deelnemers te werven om de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied 
mogelijk te maken. Het gaat om 
Glasvezel Buitenaf en Digitale Stad 
Veluwe. Met de eerste partij hebben we 
al geruime contact, o.a. voor het werven 
van ‘ambassadeurs’ voor glasvezel. De 
tweede partij heeft zich recent op de 
markt gemeld. Het is aan de inwoners 
om te kiezen of en met welke aanbieder 
zij een contract willen aangaan.

Het schoonmaken (saneren) van twee 
locaties in Eerbeek wordt vandaag - 
volgens planning - afgerond. Half mei 
is begonnen met de locatie aan de 
Coldenhovenseweg (overzijde 
Welkoop). Nadat deze was afgerond 
is begonnen op het Kerstenterrein. 

De saneringswerkzaamheden zijn 
nodig geweest om de grondkwaliteit 
op beide locaties in overeenstemming 
te brengen met toekomstig gebruik. 
Donderdag 15 maart dit jaar besloot 
de gemeenteraad namelijk in te 
stemmen met het nieuwe bestem-
mingsplan voor Eerbeek. Dit betekent 
dat er concreet zicht komt op de 
ontwikkeling van een aantal lege 
plekken in het centrum van Eerbeek, 
waaronder de Kerstenlocatie en de 

strook aan de Coldenhovenseweg 
nabij het VSM-station. Wat er precies 
op de locaties Kerstenterrein en 
Coldenhovenseweg ontwikkeld gaat 
worden is nog niet exact bekend. Het 

bestemmingsplan biedt kansen voor 
ontwikkeling van deze gebieden. De 
planvorming hiervoor moet nog 
worden opgestart, waarbij speciale 

aandacht zal worden besteed aan 
communicatie en participatie. 

Tot die tijd wordt het Kerstenterrein 
weer teruggebracht in de situatie van 
voor de sanering, namelijk een 
groenvoorziening met speeltoestellen 
en parkeergelegenheid. Het groene 
hekwerk en de verlichting worden 
teruggeplaatst. Vanaf midden volgen-
de week is parkeren op het Kersten-
terrein weer mogelijk. Verzoek om nog 
niet op het gras te lopen zolang dit 
nog niet voldoende gegroeid is. De 
locatie aan de Coldenhovenseweg is 
ingezaaid met gras en voorzien van 
paaltjes om parkeren op het gras en 
draaiende vrachtwagens tegen te 
gaan. De bestaande parkeergelegen-
heid op deze locatie blijft behouden.

Probeer 1 week gratis een e-bike uit! 

Maandag 4 juni: NL-Alert controlebericht

Glasvezel: hoe zit het ook alweer?

Saneringsklus Eerbeek afgerond

Luuk Tuiten neemt afscheid als 
wethouder van de gemeente Brum-
men. De afgelopen vier jaar heeft hij 

zich met veel gedrevenheid, kennis 
van zaken, loyaliteit en enthousiasme 
ingezet voor onze gemeente. Graag 
geven wij uiting aan onze waardering. 
Wij bieden Luuk Tuiten daarom een 
informele afscheidsreceptie aan, zodat 
u zoveel mogelijk de gelegenheid 
heeft persoonlijk afscheid van hem te
nemen. 

Wij nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt 
plaats op vrijdagmiddag 8 juni 2018 
van 16.00 tot 18.00 uur in de hal van 
het gemeentehuis in Brummen.

Afscheid wethouder Luuk Tuiten

Knooppunt Mantelzorg zoekt hulp

Alvast bedankt!

Vindt u het fijn om een flink belaste mantelzorgster af en toe te helpen? Een 
uurtje in de…week? Maand? Op afroep?  Alles is mogelijk.
Het gaat om een mantelzorgster die er alleen voor staat. Het is een jong gezin 
met 2 kinderen en ze wonen in Eerbeek.
Het zou fijn zijn als er wat meer mensen om haar heen komen te staan. Voor 
het doen van een klusje, gezellig wat te praten of een kop koffie te drinken of 
een om keertje op te passen op de kinderen van 7 en 11 jaar. Alles gaat 
natuurlijk in overleg.

Een meneer in Eerbeek is op zoek naar een gesprekspartner. Hij zou het heerlijk 
vinden om eens met een andere man te praten. Meneer is al een tijdje met 
pensioen maar heeft altijd bij de PTT gewerkt.
Hij woont sinds 1,5 jaar in Eerbeek en zijn interesse is breed. Hij zou er ook 
graag eens op uit willen, ergens een bakkie koffie pakken.
Hoe vaak? Dat maakt niet uit, wat maar uitkomt geeft meneer aan.
Het mes snijdt aan 2 kanten… zijn vrouw (mantelzorger) heeft even de handen 
vrij en meneer heeft een prettig uurtje… en als het klikt dan geldt dat voor u 
ook. Want zo moet het werken… 

Mocht u zich hiervoor willen inzetten of voor een andere mantelzorger? Dan 
hoor ik graag van u.

Hartelijke groeten, 
Monique Steunenberg mantelzorgcoach.

M.steunenberg@humanitas.nl
06 53110177

Vrijdagmiddag 8 juni 2018
centrale hal in het gemeentehuis 
16.00 - 18.00 uur

Afscheidsreceptie Luuk Tuiten
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Heerde in Regio Stedendriehoek 
Als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen ligt, 
gaat de gemeente Heerde ook deel uitmaken van de Regio Stedendriehoek 
en de Cleantech regio. De gemeenteraad van Brummen heeft begin dit jaar al 
aangegeven hier positief tegenover te staan. Als ook de meeste andere 
gemeenten van de Regio Stedendriehoek akkoord zijn, wordt de toetreding 
van Heerde verder geregeld.

Raad besloot 
Gisteravond vond de besluitvormende raadsvergadering van de maand mei 
plaats. De raad besprak onder andere het collegebesluit om in principe mee 
te werken aan een zonnepark nabij de Oude Zutphenseweg/Lendeweg in 
Eerbeek. Ook het collegebesluit over de brief van de rekenkamercommissie 
over duurzaamheid als grondhouding kwam aan bod. Een verslag van de 
raadsvergadering leest u in het nieuwsbericht op onze website.

Wisseling wacht
Tijdens de raadsvergadering van 31 mei zijn de wethouders van het college 
benoemd. Het gaat om Peter-Paul Steinweg (VVD), Margriet Wartena 
(Lokaal Belang), Eef van Ooijen (PvdA) en Jolanda Pierik (CDA). Samen met 
burgemeester Van Hedel vormen zij het nieuwe college. Zij gaven aan het 
coalitieakkoord, getiteld “De kracht van Brummen, een duurzaam perspec-
tief” in de komende periode uit te werken tot een bestuursprogramma. Met 
de benoeming tot wethouder vervalt ook het lidmaatschap van de raad van 
Peter-Paul Steinweg, Eef van Ooijen en Margriet Wartena. Daarom werden 
Hans Mullink (VVD), Eric Kleverwal (Lokaal Belang) en Ishan Tunc (PvdA) 
door burgemeester Van Hedel als nieuw raadslid beëdigd. Lees meer over 
deze wisseling van de wacht op brummen.nl

Forum perspectiefnota
Op donderdagavond 7 juni vindt een speciaal raadsforum plaats over een 
aantal financieel inhoudelijke documenten. Centraal daarin staat de perspec-
tiefnota 2019-2022, maar ook de concept-jaarstukken 2017, de eerste 
bestuursrapportage over 2018 en de nota weerstandsvermogen 2018-2021 
komen aanbod. Het forum begint om 20.00 uur en vindt plaats in de 
raadszaal van het gemeentehuis. 

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

In de afgelopen twee weken hebben al meer dan 500 panelleden van Brummen 
Spreekt de vragenlijst ingevuld over de eigen woon- en leefomgeving en de ervaringen 
met de gemeente Brummen. Dat is een respons van al meer dan 55 procent! Een mooi 
percentage. Maar het onderzoek staat nog open tot 10 juni, dus iedereen die nog geen 
tijd had om de vragenlijst in te vullen, kan dat nog steeds doen. Ook inwoners die nog 
geen lid zijn van het inwonerspanel worden in de gelegenheid gesteld de vragenlijst in 
te vullen en daarmee hun mening te laten horen. Zij kunnen zich namelijk eenvoudig 
gratis als panellid aanmelden via de website www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na 
uw aanmelding krijgt u de vragen dan automatisch toegestuurd.

Voor de gemeente zijn de antwoorden waardevol. Niet alleen omdat de uitkomst ervan 
kan leiden tot aanpassingen of verbeteringen, maar ook omdat de gemeente deze 
vragen met enige regelmaat wil herhalen. Dit om zo te zien of situaties worden 
verbeterd of dat er juist sprake is van een achteruitgang. Daarnaast kunnen de 
resultaten van dit onderzoek ook eenvoudig vergeleken worden met die van andere 
gemeenten in Nederland. De vragen zijn namelijk gekoppeld aan een landelijk vergelij-
kend onderzoek (de zogenoemde bench-
mark ‘waar staat je gemeente’ van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 
De resultaten worden daarom ook verwerkt 
op de website www.waarstaatjegemeente.nl. 
Zowel de gemeente als inwoners kunnen 
dan eenvoudig kijken hoe de gemeente 
Brummen het op uiteenlopende terreinen 
doet in vergelijking met andere gemeenten. 
Informatief, maar ook leerzaam en mogelijk 
aanleiding voor actie. 

Al veel respons vragenlijst inwonerspanel

Beschikkingen
• Sloopmelding, voor het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal op de locatie 
Charlotte van Bourbonlaan 24 in 
Eerbeek (30-05-2018)

• Sloopmelding, voor Marktplein 3 te 
Brummen (30-05-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudende materialen op de 
locatie Thorbeckestraat 18 in Brummen 
(30-05-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen van 
asbesthoudende materialen op de 
locatie Windheuvelstraat 11 in 
Brummen (30-05-2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Kanaalweg 2, te Eerbeek. 
(30-05-2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Stuijvenburchstraat 36 , te 
Eerbeek. (30-05-2018)

• Verleende evenementenvergunning, Dr. 
Gunningstraat, te Eerbeek (30-05-
2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Voorsterweg 128, te Oeken (30-05-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 
1 den op de locatie Gravin van 
Burenlaan 6 in Eerbeek (30-05-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
brandveilig gebruiken de school met 
gymzaal, H.A. Lorentzstraat 1 en 3 in 
Eerbeek (30-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het vervangen 
van de huidige kap met dakpannen 

door rieten dak op de locatie De Pothof 
99 in Brummen (30-05-2018)

• RECTIFICATIE - Ingediende aanvraag 
uitgebreide omgevingsvergunning, voor 
het bouwen van een woning op de 
locatie Dorpsstraat in Hall naast nr. 16 
(Brummen M 308) (30-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 
19 bomen (11 inlandse eiken, 2 
boswilgen, 5 vogelkersen, 1 berk) op de 
locatie Engelenburgerlaan 18C in 
Brummen (30-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het plaatsen van 
een terrasoverkapping met kleine 
berging op de locatie Loevenich 12 in 
Leuvenheim (30-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het aanleggen 
van een nieuw voetpad en verandering 
van de huisnummerpaaltjes, Mercurius-
weg 12 en 12a in Brummen (30-05-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het aanpassen 
van de voorgevel op de locatie 
Mercuriusweg 12 in Brummen 
(30-05-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, voor het kappen van 
een meerstammige Taxus baccata op de 
locatie Zutphensestraat 92 in Brummen 
(30-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
kooiladder tegen de oostgevel op de 
locatie Bernstein 32 in Eerbeek 
(30-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het intern verbouwen van de 
woning op de locatie Patrijsstraat 60 in 
Brummen (30-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een schuilgelegenheid 
voor paarden op de locatie Buurtweg 
35 in Brummen (30-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het tijdelijk 
plaatsen van een mobiele toilet/
douche-unit en een caravan op de 
locatie Pongeweg 4A in Hall (30-05-
2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
restaureren van de gevels en daken van 
Kasteel Reuversweerd op de locatie 
Piepenbeltweg 3 in Brummen (30-05-
2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vernieuwen van boerderij Reuversweerd 
op de locatie Piepenbeltweg 5 in 
Brummen (30-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een garage op de locatie 
Rhienderstein 1 in Brummen (30-05-
2018)

• Ontwerpbeschikking omgevingsvergun-
ning (uitgebreide procedure), actualisa-
tie voorschriften, Tondensestraat 20, 
6975AC te Tonden (30-05-2018)

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

donderdag 31 mei 2018 (30-05-2018)

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

De eikenprocessierups is op een aantal 
plaatsen weer gesignaleerd. Vervelend, 
want het beestje kan zorgen voor jeuk, 
huiduitslag en irritatie van de ogen of 
luchtwegen. 

De eikenprocessierups is de larve van een 
nachtvlinder. Het is een behaarde rups 
die in de maanden mei, juni en juli in een 
groot deel van Nederland voorkomt. De 
rupsen gaan groepsgewijs - in processie 
dus - op zoek naar verse eikenbladen om 
te eten. In deze maanden verspreidt de 
rups brandharen. En dit zijn de veroorza-
kers van overlast. Wie in contact komt 
met de brandharen, kan namelijk 
klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag of 
geïrriteerde ogen en luchtwegen. 
Probeer dus het contact met de rupsen 
te vermijden. Houd bijvoorbeeld bij een 
bezoek aan een gebied met eiken de 
huid bedekt en ga niet picknicken onder 
eikenbomen. Pas ook op met blote 
voeten in het gras en hang wasgoed niet 
te drogen onder een eik. Als brandharen 

in kleding zit, was dit dan grondig, het 
liefst op 60 °C.
De overlast van eikenprocessierupsen is 
door het warme voorjaar eerder dan 
voorgaande jaren. Door de warmte 
ontwikkelen de rupsen zich sneller en 
kruipen eerder vanuit de kroon van de 
bomen naar beneden. Vogels eten 
rupsen en kunnen worden ingezet om 
overlast preventief te voorkomen. Als 
proef zijn er daarom begin maart op 
verschillende locaties vogelkasten 
gehangen. Deze week zijn de vogelkas-
ten gemonitord op de aanwezigheid van 
vogelnesten. De tussentijdse resultaten 
leest u binnenkort op onze website. 

Bestrijding
De gemeente inventariseert zijn terrein 
op de aanwezigheid van de eikenproces-
sierups. Op openbare locaties met een 
hoge plaagdruk en waar veel mensen 
aanwezig zijn, worden de rupsen 
bestreden. Hierbij hanteren we de 
landelijke richtlijnen van het RIVM voor 

eikenprocessierupsbestrijding. Wij vragen 
u mee te helpen en locaties waar 
eikenprocessierupsen zitten door te 
geven via  www.Fixi.nl/brummen of via 
de Fixi app. Heeft u zelf een boom met 
een nest rupsen? Dan kunt u dit het 
beste laten verwijderen door een 
professioneel bedrijf. 
Goed om te weten: de rups komt in juni, 
juli en een deel van augustus voor. Maar 
de spinselnesten, met daarin de vervel-
lingsrestanten, kunnen nog lang overlast 
geven. Blijf daarom uit de buurt van de 
nesten en raak ze niet aan. 

Meer informatie
Informatie over de eikenprocessierups 
vindt u ook op onze website. Ook is er 
een folder. Die kunt u afhalen bij het 
gemeentehuis en het servicepunt in 
Eerbeek. Heeft u last van gezondheids-
klachten die te maken hebben met de 
eikenprocessierups? Neem dan contact 
op met de GGD via telefoonnummer 
088 - 44 33 000 of met uw huisarts.

Let op: de eikenprocessierups is er weer!


