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De leerlingen van groep 5-6 
van de Eerbeekse basisschool 
De Enk zijn blij met de Wissel-
trofee Duurzaamheid. Zij 
kregen de trofee afgelopen 
maandag van wethouder 
Margriet Wartena. Het is de 
eerste prijs voor een jaarlijkse 
scholenwedstrijd, die deze keer in het 
teken stond van biodiversiteit. 
Leerlingen kregen de opdracht om 
een insectenhotel te maken en dit een 
goede plek te geven bij school. Met 
als doel: bijen en andere insecten 
aantrekken. Voorafgaand hadden de 
kinderen van vrijwilligers van het IVN 
een gastles gehad over biodiversiteit. 
Zo ontdekten de leerlingen waarom 
variatie in dier- en plantensoorten 
belangrijk is. En met de zelfgebouwde 
insectenhotels zorgen ze zelf ook voor 
meer biodiversiteit. 

Origineel
De jury vond het insectenhotel van De 
Enk het beste. Het is aantrekkelijk en 

origineel ingericht. En lijkt goed en 
veelzijdig aan het doel te gaan beant-
woorden. Het hotel bevat veel en 
veelsoortig materiaal, geschikt voor 
diverse insectensoorten. Bovenop 
groeien ook nog eens bloeiende 
planten. Een mooie winnaar dus! De 
gedeelde 2e en 3e plaats was voor de 
Sterrenbeek en de Oecumenische 
school. De Van Leeuwenschool werd 4e 
en De Triangel eindigde op de 5e plek.

De gemeente Brummen reikt sinds 
2017 elk jaar de Wisseltrofee Duur-
zaamheid uit aan een van de basisscho-
len in de gemeente. Hiermee laten we 
kinderen actief aan de slag gaan met 
duurzame thema’s. 

Basisschool De Enk wint Wisseltrofee 
Duurzaamheid!

Fase 2 van Glasvezel buitenaf in het buitengebied van Veluwe Oost

Geslaagde viering lokale veteranendag

Na het succesvol afronden van de 
vraagbundeling in Veluwe Oost is 
glasvezel ook binnen handbereik voor 
bewoners in de tweede fase, Veluwe 
Oost fase 2. Omdat Glasvezel buitenaf 
binnenkort start met de aanleg kunnen 
zij de bewoners met een kabelaanslui-
ting (coax of koper) ook een aanbod 
doen. Goed nieuws dus voor inwoners 
van het buitengebied van Veluwe Oost. 

Inwoners kunnen zich vanaf nu tot 17 
juni 2019 aanmelden voor een glasve-
zelabonnement. Veluwe Oost fase 2 is 
opgedeeld in zeven geclusterde 
gebieden, namelijk 
1.  Beemte Broekland, De Vecht en 

Teuge 
2. Terwolde, Steenenkamer en Nijbroek 

3. Twello Zuid en Voorst 
4. Eerbeek, Hall en Oeken 
5. Laag Soeren, Dieren en Brummen 
6. Loenen 
7. Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Als van elk geclusterd gebied 35% van 
de adressen zich aanmeldt, komt er 
glasvezel.

Inwoners die in aanmerking komen 
voor glasvezel, hebben persoonlijk 
informatie ontvangen over het aanbod 
en de voordelen van glasvezel. Ook zijn 
de geïnteresseerde bewoners geïnfor-
meerd tijdens de lokale inschrijfavon-
den.  “Wij vinden het belangrijk om te 
vertellen wat de mogelijkheden zijn van 
glasvezel. Maar ook waarom een 

deelname van 35% per geclusterd 
gebied noodzakelijk is om glasvezel aan 
te leggen”, vertelt Piet Grootenboer, 
directeur Glasvezel buitenaf.

Het aanbod van Glasvezel buitenaf: 
gelijke kosten, meer kwaliteit
Aanmelden kan door een glasvezela-
bonnement af te sluiten bij één van de 
zes dienstaanbieders. Dit zijn Caiway, 
CBizz, Delta, Helden van Nu, Kliksafe 
en Online.nl. Daarnaast wordt een 
vastrechtvergoeding van € 1.000,- in 
rekening gebracht. De ervaring is dat 
deze kosten gezamenlijk gelijk zijn aan 
wat inwoners nu betalen voor internet, 
televisie en telefonie, maar dan hebben 
ze de kwaliteit van een super snelle en 
stabiele verbinding.

Met ongeveer honderd bezoekers was 
het gemeentehuis zaterdagmiddag 25 
mei weer uitstekend gevuld tijdens de 
vierde lokale viering van Veteranen-
dag. Naast burgemeester Van Hedel 
was ook Erik Krikke als spreker 
aanwezig. Hij hield een indrukwekkend 
verhaal over zijn missie in Afghanistan, 
waar hij als beroepsmilitair in functie 
was als operatieassistent-chirurgie. 
Deze uitzending had grote gevolgen 

voor Krikke, die nu een nieuwe missie 
heeft, namelijk om het bewustzijn te 
vergroten over trauma-verwerkings-
problematiek, depressie en angststoor-
nissen, waaronder posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Maar ook de 
99-jarige Ir. Bessel Vrijhof uit Eerbeek 
vertelde uitgebreid over zijn bijzondere 
ervaringen als oorlogsveteraan. Lees 
een kort verslag van Veteranendag 
2019 op onze website.

Het college gaat alles in het werk 
stellen om de overlast die verschillen-
de omwonenden ervaren van de 
activiteiten rondom De Bhoele en van 
sportcafé De Bhoele zoveel mogelijk 
te voorkomen. Die opdracht kreeg het 
college vorige week donderdag van de 
gemeenteraad. Burgemeester Van 
Hedel liet weten dat er sprake is van 
een gebied met veel dynamiek en dat 
metingen uitwijzen dat toegestane 
evenementen voldoen aan de (ge-
luids)normen. Toch gaat hij op zeer 
korte termijn met omwonenden, 
jongeren, uitbater van het sportcafé, 
politie en andere betrokkenen om 
tafel om de situatie te bespreken en 
naar oplossingen te zoeken. In de 
motie vraagt de raad vooral om meer 
controles tijdens de openingstijden in 
het weekend. Zowel wat betreft geluid 
als bijvoorbeeld rondom signalen dat 
er alcohol zou worden geschonken 
aan minderjarigen. 

De gemeenteraad ging tijdens de 
besluitvormende vergadering op 23 
mei niet in debat over het voorstel om 
geld beschikbaar te stellen uit de 
reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen 
om 10 gemeentelijke gebouwen te 
verduurzamen. Dit in de vorm van een 
zogenoemde Energy Service Company 
(ESCo). De gemeenteraad constateerde 
dat het gaat om een belangrijk maar 
ook ingewikkeld onderwerp, waarover 
begin deze week nog belangrijke 
nieuwe informatie is verschenen. 
Daarom besloot de raad het onderwerp 
door te schuiven naar de besluitvor-
mende raadsvergadering van juni. Ook 
het voorstel over het bestemmingsplan 
dat parkeerproblemen bij The Gallery 
in Brummen moet oplossen, werd van 
de agenda gehaald. 

De raad besprak uitgebreid een motie 
van GroenLinks om uiterlijk in oktober 
een integraal beleidsplan aan de raad 

voor te leggen dat tot doel heeft 
biodiversiteit nog meer te bevorderen. 
Dit plan moet dan opgesteld worden 
met behulp van deskundige inwoners 
en organisaties. Hoewel alle partijen 
het belang van biodiversiteit onder-
streepten, steunden de meeste partijen 
de motie niet. Biodiversiteit heeft al 
aandacht en een eventuele extra 
impuls moet weloverwogen en in 
afweging met andere gemeentelijke 
prioriteiten genomen worden. Het 
vraagt immers om extra capaciteit en 
kosten. 

Andere besluiten
De gemeenteraad besloot verder om 
de gemeenschappelijke regeling 
Basismobiliteit aan te passen en het 
bestemmingsplan te wijzigingen voor 
het perceel Hallsedijk 53-55 in Empe. 
Ook was er unanieme steun voor de 
jaarrekening 2018 en de begroting 
2020 van de omgevingsdienst Veluwe 
IJssel (OVIJ). Ook werd er uitgebreid 
gesproken over de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland. Op de 
agenda stonden namelijk een aantal 
inhoudelijke en financiële stukken van 
deze organisatie zoals de voorlopige 
jaarstukken 2018, de begroting voor 
2020 en de kadernota voor de periode 
2020-2023. Gelet op de actuele 
financiële problemen bij de veiligheids-
regio liet burgemeester Van Hedel op 
vragen vanuit de gemeenteraad weten 
dat de gemeenteraad de komende 
periode actief wordt geïnformeerd en 
betrokken bij de verdere ontwikkelin-
gen rondom de veiligheidsregio. 

De raad besloot… Definitieve uitslag verkiezingen
Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parle-
ment gehouden. Deze verkiezingen vinden elke 5 jaar plaatst. De definitieve 
totaaluitslag van de gemeente Brummen is bekend.

De processen-verbaal (N10) van de stembureaus en processen-verbaal van de 
vastgestelde uitslag (N11) liggen vanaf dit moment ter inzage bij de receptie 
in het gemeentehuis in Brummen. Inzage is mogelijk van maandag tot en met 
donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur, 
totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.
Bekijk de uitslagen op de pagina Verkiezingen Europees Parlement op onze 
website.

Fora 6 juni: 12 voorstellen
Tijdens de twee forumbijeenkomsten 
op donderdagavond 6 juni komen 12 
raadvoorstellen aan bod. U bent weer 
van harte welkom om de fora in het 
gemeentehuis in Brummen bij te 
wonen. Beide fora beginnen om 20.00 
uur. Meepraten? Dat kan! Geef dit dan 
vooraf door aan de griffie van de 
gemeenteraad. Deze is bereikbaar via 
mailadres griffie@brummen.nl.

De agenda van beide fora met de 
achterliggende stukken kunt u raadple-
gen op de speciale webpagina van de 
gemeenteraad (www.brummen.nl/
gemeenteraad). Daar leest u dat het 
forum Ruimte zich buigt over het 

zonnepark aan de Oude Zutphenseweg 
in Hall, de subsidieaanvraag land-
schapscontract, verkeerveiligheid voor 
fietsers op de Boshoffweg en het 
verduurzamen van gemeentelijke 
gebouwen. Het gecombineerde forum 
Samenleving/Bestuur/Financiën 
bespreekt acht raadsvoorstellen: de 
jaarstukken 2018, de meerjarenprog-
nose grondexploitaties, notitie over 
Stichting Sportkompas, opstarten 
Veluwe Transferium in Eerbeek, 
ontheffing woonplaatsvereiste wethou-
der Pierik en diverse financiële docu-
menten van samenwerkingspartners 
zoals PlusOV, Stedendriehoek en de 
GGD. 
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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

Inloopspreekuur Servicepunt 
Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5,  
Brummen
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Verkeersbesluiten 
• Verkeersbesluit gehandicaptenpar-

keerplaats Gaspeldoorn - Gaspeldoorn 
in Brummen (24-05-2019)

• Verkeersbesluit gehandicaptenpar-
keerplaats De Wimme - De Wimme in 
Brummen (24-05-2019)

Beleidsregels
• Beleidsregels Bijzondere Bijstand 

gemeente Brummen (24-05-2019)

Beschikkingen | aanvraag
• Verlenging beslistermijn aanvraag 

omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Empermolen in Empe (28-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van de erfafscheiding, 
Seringenstraat 3 in Eerbeek (28-05-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van het dak inclusief 
sporen, dakbeschot en keramische 
dakpannen van de schuur, ‘t Zaai-
broek 3 in Hall (28-05-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanbouwen van een garage/schuur, 

Zutphensestraat 91 in Brummen 
(28-05-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde aan-

vraag reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verrichten van 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
woning en het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit op de locatie 
Hommelstraat 1 in Empe (28-05-
2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend plaatmateriaal bij 
op de locatie Heerweg 1 in Eerbeek 
(28-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Loenenseweg 116 in Eerbeek 
(28-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Putskamp 1 in Eerbeek 
(28-05-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie ‘t Zaaibroek 3 in Hall (28-05-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 11 
sparren en 20 coniferen, op de 

locatie Charlotte van Bourbonlaan 6 
in Eerbeek (28-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
reclamelogo aan de gevel op de 
locatie Coldenhovenseweg 6a in 
Eerbeek (28-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
woning aan de Hammelerweg in 
Brummen (voormalig Vinkenweide-
terrein) (28-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Hazenberg in Brummen (28-05-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het verbouwen van de 
woonkamer tot extra appartement 
op de locatie Sporkehout 1 t/m 37 in 
Eerbeek (28-05-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie De Zicht 
13 in Brummen (28-05-2019)

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte 6 juni (29-05-2019)
• Forum Samenleving/Bestuur/

Financiën 6 juni (29-05-2019)

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

Op donderdagavond 13 juni buigt de 
raad zicht tijdens een speciaal raadsfo-
rum over de perspectiefnota. Dit 
document is een belangrijke doorkijk 
naar de komende vier jaren (2020 tot 
en met 2023). Op basis van deze nota 
voert de gemeenteraad een discussie of 
en zo ja welke specifieke wensen de 
raad heeft als het gaat om het financi-
eel huishoudboekje voor de komende 
jaren. Immers, de financiële situatie 
van de gemeente vraagt om het maken 
van duidelijke keuzes. Voordat de raad 
op donderdag 27 juni 2019 besluiten 
gaat nemen, is er op 13 juni een 
speciaal forum waarbij iedereen die dat 
wil mee kan praten. 

De perspectiefnota die het college heeft 
voorbereid is te lezen op de speciale 
pagina www.brummen.nl/perspectief-
nota. Naast de perspectiefnota staan 

ook twee andere financiële voorstellen 
op de agenda van het raadsforum. Het 
eerste inhoudelijke voorstel is de eerste 
bestuursrapportage over het huidige 
jaar 2019. Daarna komt de con-
cept-Perspectiefnota 2020-2023 aan 
bod. Het afsluitende onderwerp is de 
risico inventarisatie 2019 voor het 
bepalen van de weerstandsreserve. 

Meepraten? 
Het forum is bij uitstek een kans voor 
inwoners en vertegenwoordigers van 
organisaties om mee te praten over de 
onderwerpen die op de agenda staan. 
Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt 
u zich vooraf melden bij de griffie van 
de raad. Dit kan via een mailtje naar 
griffie@brummen.nl of via het telefoon-
nummer 0575-568 233. Ook kunt u 
voor de vergadering laten weten dat u 
wilt meepraten. 

Informatieve documenten
In de concept-perspectiefnota geeft het college aan dat nog niet alle informatie 
beschikbaar is. Zo worden en nog onderzoeken gedaan op het gebied van het 
sociale domein en ook als het gaat om een extra taakstelling op de ambtelijke 
organisatie. Ook heeft het college de raad drie notities aangeboden waarin de 
huidige situatie wordt beschreven als het gaat om het onderhoud van de 
openbare ruimte (groen en wegen), de duurzaamheidsambities en (onveilige) 
verkeerssituaties. Deze drie notities zijn eveneens te lezen op:
www.brummen.nl/perspectiefnota

Leerlingen P@rk skypen met Koriyama

In aanwezigheid van burgemeester Alex van Hedel vond dinsdagochtend een 
bijzondere primeur plaats. Leerlingen van groep 5 en 6 van Kindcentrum P@rk 
stelden uiteenlopende vragen aan leeftijdsgenootjes van de shiraiwa-school 
uit Koriyama. Dit gebeurde via een skypeverbinding. In de afgelopen maanden 
hebben de kinderen al informatie uitgewisseld door het toesturen van tekenin-
gen, posters en filmpjes. Tijd dus voor een bijzonder experiment: een live-ken-
nismaking via internet.

     Op weg naar de 
perspectiefnota 2020 

Speciaal forum over perspectiefnota

Werkzaamheden Wilhelminapark en Eerbeekse Enk

Vanaf begin juni wordt er aan de 
riolering gewerkt in het 
Wilhelminapark en de Eerbeekse Enk.

Wilhelminapark
In de eerste drie weken van juni vinden 
er werkzaamheden plaats aan de 
riolering in het Wilhelminapark. Door 
ingroei van boomwortels is het noodza-
kelijk een aantal rioolstrengen in het 
Wilhelminapark te renoveren. Er wordt 
een nieuwe kunststof voering in de 
rioolstrengen aangebracht. De overlast 

en duur van deze renovatiemethode is 
beperkt. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door GMB Rioleringstech-
nieken. Er wordt gewerkt in de Amalia 
van Solmslaan, Gravin van Burenlaan, 
Charlotte van Bourbonlaan, Juliana van 
Stolberglaan en Maria Stuartlaan. 

Eerbeekse Enk
In de eerste week van juni gaan de 
rioolwerkzaamheden in de Eerbeekse 
Enk van start. Het gaat om fase 8 van 
het afkoppelproject in de Eerbeekse 
Enk. De werkzaamheden duren tot en 
met mei 2020.

Nexus Infra voert het werk uit. Voor de 
zomervakantie 2019 worden de 
werkzaamheden uitgevoerd in ’t Haagje 
en de Wethouder Sandersstraat tussen 
de Coldenhovenseweg en ‘t Haagje. De 
riolering is verouderd en aan vervanging 

toe. Daarnaast gaan we de afvoer van 
hemelwater loskoppelen van het 
vuilwaterriool. Het relatief schone 
regenwater kan dan voortaan gewoon 
de grond in lopen. Dat is goed voor de 
grondwaterstand. En het rioolstelsel 
wordt minder belast waarmee de 
wateroverlast bij hevige regenbuien 
verminderd wordt. Vooruitlopend op de 
rioolwerkzaamheden worden de gas- en 
waterleidingen in het projectgebeid 
vervangen.

Tijdens de werkzaamheden zijn 
wegvakken van wegen volledig 
gestremd. De woningen zijn wel altijd te 
voet en met de fiets bereikbaar. We 
voeren het werk in fases uit, zodat de 
overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. 
De planning voor de fases die ná de 
zomervakantie uitgevoerd worden is 
nog niet bekend.

Gemeentehuis en Servicepunt gesloten
Op maandag 10 juni (tweede pinksterdag) zijn het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek gesloten. 
 
Op deze dag is het gemeentehuis alleen voor calamiteiten telefonisch bereikbaar via ons nummer 0575-568 233. Natuur-
lijk kunt u wel terecht op www.brummen.nl voor informatie over de gemeentelijke producten en diensten of om een 
afspraak te maken. Dinsdag 11 juni zijn het gemeentehuis en Servicepunt vanaf 8.30 uur weer open.


