
Afval? In de prullenbak!
Je verantwoordelijk voelen voor de buurt waarin je woont, samen met 
andere bewoners. Daar hoort ook bij dat je je straat en buurt netjes en 
schoon houdt. Het makkelijkst doe je dat door ervoor te zorgen dat je je 
eigen afval altijd in de afvalbak gooit. Helaas doet niet iedereen dat en daar 
maken inwoners zich zorgen over, zo bleek uit een melding over bijvoor-
beeld het Marktplein. “Daar zijn de prullenbakken overvol en de rest van het 
afval wordt er naast gezet. Dat trekt ook meeuwen aan. Geen visitekaartje 
voor Brummen. Laten wij met z’n allen zorgen dat we het schoon houden”, 
aldus de melder.

Het is helaas een bekend probleem. We proberen er binnen onze mogelijkhe-
den alles aan te doen om dit soort situaties te voorkomen. Concreet betekent 
dit dat we op het Marktplein elke vrijdag de bakken een keer extra leegmaken. 
Vervolgens maandagmorgen weer, inclusief het opruimen van het zwerfvuil. 
Ook staan er nu er 4 losse evenementencontainers bij voor extra capaciteit .

Helaas zien we ook op diverse andere locaties dat huisvuil in en naast 
afvalbakken gedumpt wordt. We roepen daarom iedereen op dat niet te 
doen. Zoek een andere prullenbak of neem het afval mee naar huis en gooi 
het daar weg. Zo zorgen we met elkaar voor een schoon dorp en houden we 
de kosten in de hand.

Welke coronamaatregelen worden versoepeld?
De komende tijd komen er verschillende 
versoepelingen aan in onze strijd tegen 
het coronavirus. Volgende week mogen 
we weer op het terras, een museum 
bezoeken en kunnen middelbare 
scholieren weer naar school. Bekijk hier 
de ‘coronaversoepelingen’ die het 
kabinet heeft aangekondigd voor 
volgende week. 

1 juni
•  De horeca mag open om 12.00 uur. Er 

mogen 30 bezoekers tegelijk (exclusief 
personeel) in het café of restaurant zijn, 
iedereen op 1,5 meter afstand van 
elkaar. Buiten op het terras geldt in 
principe geen maximum, maar 
natuurlijk wel het verplicht afstand 
houden. Gezinnen en huisgenoten zijn 
een uitzondering op die afstandsregel. 

Aan de voorkant moet er een ‘check-
gesprek’ plaatsvinden om te zorgen dat 
er niemand met klachten binnenkomt.

•  Ook bioscopen, theaterzalen en 
andere culturele instellingen mogen 
hun deuren openen met maximaal 30 
bezoekers (exclusief personeel), met 
inachtneming van de 1,5 meter-regel 
en het checkgesprek.

•  Musea en monumenten mogen ook 
weer bezoekers ontvangen, met 
hetzelfde maximale aantal, op afstand 
en exclusief personeel.

•  Het ov gaat weer volgens de normale 
dienstregeling rijden. Ook hier geldt 
dat mensen afstand moeten houden 
op perrons en in trein, bus, metro en 
tram. Een mondkapje wordt verplicht. 
Reizigers die na 1 juni geen mondkap-
je dragen, riskeren een boete van 95 
euro.

2 juni
Het voortgezet (speciaal) onderwijs mag 
weer beginnen, ook hierbij geldt de 1,5 
meter afstand. Om het ov niet over te 
belasten, worden leerlingen dringend 
verzocht lopend of fietsend naar school 
te gaan. In het speciaal onderwijs moet 
extra voorzichtig omgesprongen worden 
met de risicogroepen.

Meepraten over koers gemeente? Dat kan!
De gemeenteraad buigt zich op donderdagavond 4 juni tijdens een speciaal 
raadsforum over enkele kortgeleden door het college gepresenteerde financiële 
documenten. Eén van de documenten is de perspectiefnota. Dit document is een 
belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren (2021 tot en met 2024), waarbij 
vooral het accent ligt op welke rol de gemeente in de samenleving heeft en tot 
welke belangrijke keuzes dit leidt om te komen tot een toekomstbestendige en 
financieel gezonde gemeente. Voordat de gemeenteraad op donderdag 18 juni 
2020 zich hierover uitspreekt, is er op 4 juni een speciaal forum waarbij iedereen 
die dat wil zijn of haar mening hierover kan geven. De uitkomsten van dit (raads)
debat over de perspectiefnota is voor het college uitgangspunt om dit najaar een 
sluitende gemeentebegroting te presenteren. 

Naast de perspectiefnota staan ook 
drie andere (financiële) voorstellen op 
de agenda van het raadsforum. Zo 
bespreekt de gemeenteraad de 
jaarrekening over 2019. Heeft de 
gemeente de vooraf afgesproken 
doelen behaald en wat zijn de 
financiële effecten daarvan? Het 
andere inhoudelijke voorstel is de 
eerste bestuursrapportage over het 
huidige jaar 2020. En naast de 
bespreking van de concept-Perspec-
tiefnota 2021-2024 bespreekt de 
gemeenteraad ook de risico-inventari-
satie 2020 voor het bepalen van de 
weerstandsreserve. De agenda met 
alle bijhorende stukken vindt u op 
www.brummen.nl/gemeenteraad.

Inspreken? 
Het forum is bij uitstek een kans voor 
inwoners en vertegenwoordigers van 
organisaties om in te spreken over de 
onderwerpen die op de agenda staan. 
Ook als het gaat om een belangrijk 

koersdocument zoals de perspectief-
nota. 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 telefoonnummer 0575-568 233. 
De griffie bespreekt dan met u hoe u 
uw mening kenbaar kunt maken. 
Want vanwege het coronavirus 
vergadert de gemeenteraad digitaal. 
Om deze gewijzigde inspraakmoge-
lijkheid goed vorm te geven, verzoe-
ken we insprekers zich uiterlijk 2 juni 
bij de griffie te melden.

Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied
Hennepteelt en productie van syntheti-
sche drugs zijn schadelijk voor mens, 
dier en natuur. Aan de buitenkant kun 
je niet altijd zien wat er in een pand 
gebeurt, maar de meest voorkomende 
signalen die kunnen wijzen op een 
hennepkwekerij of drugslab, zijn:
• afgeplakte ramen en deuren die altijd 

dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen logische 

aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken aan 

de gevel of het dak;
• het pand maakt een verlaten indruk: 

er is zelden iemand of slechts een 
korte tijd en/of op een vast tijdstip;

• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
• kunstlicht (gloed van felle lampen) 

en/of licht in een ruimte dat altijd 
blijft branden;

• installatie camera’s of beveiliging;
• zoemend of ronkend geluid (van 

ventilatoren).

Wat kun jij doen?
Vermoed je de aanwezigheid van een 
hennepkwekerij of drugslab in een pand 
in het buitengebied of herken je één of 
meerdere signalen? Blijf er niet mee 
lopen, maar meld wat je weet bij de 

politie via 0900-8844 of bij Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij 
meldingen die betrekking hebben op 
het milieu, bijvoorbeeld een dumping 
van drugsafval, kun je ook melding 
doen via milieuklachten.nl. Ga er in 
geen geval zelf op af!

Gemeente Brummen vindt geschikte koper voor Meidoornlaan 18a en 18b
Het college heeft een belangrijke stap gezet in de mogelijke verkoop van de gemeentelijke 
locaties aan de Meidoornlaan 18a en 18b. Met Dagelijks Leven is een partij gevonden die 
een geschikte sociale invulling wil geven aan het gemeentelijk vastgoed. Door middel van 
een principebesluit wordt medewerking verleend voor het starten met de planvorming 
voor een nieuw zorgcomplex voor dementiezorg op deze locatie. Uiteindelijk hopen beide 
partijen dat dit leidt tot een definitieve verkoop van de gemeentelijke eigendommen.

Dagelijks Leven heeft plannen voor een 
kleinschalige woonzorgvoorziening met 
intensieve 24-uur per dag zorg. Deze 
zorg is bedoeld voor mensen met 
geheugenproblemen die niet meer 
zelfstandig thuis kunnen wonen. De 
wens is om 20 betaalbare studio’s te 
realiseren die geschikt zijn voor 
individuele bewoning. Daarnaast zijn er 
woonkamers, een tuin, een ruimte voor 
dagbesteding en een professionele 
keuken waar elke dag vers wordt 
gekookt. Dit initiatief past binnen de 
Woonvisie van de gemeente Brummen. 

De vraag naar plaatsen voor demente-
rende ouderen in gemeente Brummen 
stijgt en zal de komende jaren naar 
verwachting alleen maar meer stijgen.

Huidig gebruik
Een deel van het pand wordt nog 
gebruikt door het Harmonie Orkest 
Brummen (HOB). Samen met het HOB 
wordt gekeken naar de mogelijkheden 
voor een nieuwe locatie. In een ander 
deel van het pand heeft Stichting Onze 
Droom tijdelijk de mogelijkheid 
gekregen om een inloopkoffiehuis te 

openen. Destijds is overeengekomen 
dat deze mogelijkheid komt te 
vervallen bij de verkoop van het 
vastgoed. Gemeente Brummen en 
Dagelijks Leven geven Stichting Onze 
Droom de mogelijkheid om de 
komende tijd nog gebruik te blijven 
maken van het pand. 

Vervolg
Met het principebesluit kan Dagelijks 
Leven starten met de planologische 
procedure voor de realisatie van het 
zorgcomplex. Onder de voorwaarden 
dat deze planologische procedure goed 
wordt doorlopen, wordt ook de 
voorbereiding gestart voor de definitie-
ve verkoop van de Meidoornlaan 18a 
en 18b. De initiatiefnemer moet 
daarnaast de buurt betrekken bij haar 
plannen voor het zorgcomplex.
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      Op weg naar de 

perspectiefnota 2021

Meer weten? Kijk op www.brummen.nl

Coronatest: alléén bij klachten
Begin juni komt iedereen met acute klachten die lijken op corona in aanmer-
king voor een test. Corona-gerelateerde klachten kunnen zijn: plotseling geur- 
en reukverlies, koorts, acute benauwdheid, verkoudheidsklachten en/of een 
druipneus. Voor mensen zonder klachten heeft een test geen zin. Als blijkt dat 
iemand besmet is met het coronavirus dan volgt bron- en contactonderzoek. 
GGD Noord- en Oost-Gelderland zet extra professionals in om het bron- en 
contactonderzoek in de regio goed te kunnen uitvoeren.
Kijk voor de meest actuele berichtgeving over het aanmelden voor een test op 
de website van het RIVM. Op de website van de Rijksoverheid is een video 
geplaatst met een goede uitleg over de verschillende coronatesten.

Perspectiefnota: koers bepalen
De perspectiefnota is dus een 
zeer belangrijk document 
waarmee de gemeente richting 
geeft aan de later dit jaar op te 
stellen programmabegroting. Aan 
de hand van de perspectiefnota 
die het college nu heeft gepre-
senteerd, kan de gemeenteraad 
een inhoudelijke discussie voeren 
over de gewenste inhoudelijke 
koers. Het is immers een taak 
voor de gemeenteraad om de 
kaders vast te stellen. Inhoudelijk 
en ook financieel. De con-
cept-perspectiefnota is te lezen 
op de speciale pagina  
www.brummen.nl/perspectiefnota.  
Daar vind u ook de eerste 
bestuursrapportage 2020 en de 
jaarstukken over 2019.



Gemeenteraad besloot 
De gemeenteraad nam gisteravond weer een aantal besluiten tijdens een 
digitale raadsvergadering. Op de agenda stonden drie inhoudelijke raadsvoor-
stellen en de benoeming van de nieuwe griffier. Kijk voor een verslag van de 
vergadering op www.brummen.nl.

Regiovisie huiselijk geweld
Na een uitgebreid voorbereidingstraject ligt er een vernieuwde visie om 
huiselijk geweld aan te pakken. Een groot aantal partijen heeft in de afgelopen 
periode hieraan meegeholpen. Naast een visie voor de periode 2020 tot en 
met 2023 bevat de visie ook  uitvoeringsplannen. Het is de verwachting dat 
de raad de visie in juni bespreekt. Lees meer op onze website.

Raadsforum op 11 juni
Het reguliere raadsforum voor de maand juni vindt plaats op donderdag 
11 juni. Het is de voorbereidende bijeenkomst op de besluitvormende 
raadsvergadering van twee weken later. Agenda en bijhorende stukken voor 
het forum op 11 juni leest u op onze website.

Begroting PlusOV
Het college heeft ingestemd met de concept begroting 2021-2024 van PlusOV 
en met de nieuwe berekeningswijze bijdrage gemeenten route gebonden vervoer. 
Doordat de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen vanaf augustus 2019 
het routegebonden vervoer zelf regelen, zijn in de meerjarenbegroting van 
PlusOV enkele technische aanpassingen doorgevoerd. In de Wet gemeenschap-
pelijke regeling is bepaald dat de Raad een zienswijze kan indienen. Het college 
stelt de Raad voor om geen zienswijze in te dienen. Er is sprake van een goed 
uitziende begroting en een berekeningswijze waarbij de kosten per gemeente op 
reizigersniveau inzichtelijk zijn. Lees meer in het bericht op onze website.

Subsidie 2019 Veilig Thuis 
B&W hebben de subsidie aan Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland over 
het jaar 2019 definitief vastgesteld. Deze organisatie voert voor 22 gemeenten 
in de regio de wettelijke taken uit op het gebied van huiselijk geweld. B&W 
constateren op basis van de jaarverantwoording van Veilig Thuis dat de 
gemaakte afspraken zijn nagekomen. Voor de gemeente Brummen betekent 
dit dat Veilig Thuis meer meldingen en adviesvragen heeft ontvangen dan het 
jaar ervoor. Ook het aantal adviezen en huisverboden is toegenomen. 
Landelijk onderzoek leert dat de bekendheid van Veilig Thuis is toegenomen 
en ook de verbeterde Wet meldcode zorgt voor het eerder herkennen van 
signalen van huiselijk geweld. 

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 een beuk, Zutphensestraat 72A, 
Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Beëindiging behandeling aanvraag 

omgevingsvergunning in verband met 
vergunningvrij, het kappen van een 
dode spar, Eerbeekseweg 17, Brummen

• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het restaureren van de 

boerderij Reuversweerd, Piepen-
beltweg 5, Brummen

Overige overheidsinformatie
• Wijzigingsbesluit i.v.m. correcties van 

Noodverordening Covid-19 Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land 11 mei 2020 

Geheugensteunpunt weer open
Na meer dan 2 maanden gesloten te zijn geweest heeft het Geheugen steunpunt deze 
week haar deuren weer geopend. De bijeenkomsten worden in aangepaste vorm 
georganiseerd, waarbij de richtlijnen van het RIVM zorg vuldig worden nageleefd. De 
gezondheid en veiligheid van de bezoekers staat immers op de eerste plaats. 

Er is sprake van kleine groepjes waarbij 
voldoende afstand is tussen de deelne-
mers. Het is wel noodzakelijk om vooraf 
contact op te nemen met Heidi 
Nusselder, de coördinator van het 
steunpunt. Dit met het oog op de 
maximale groepsgrootte en een goede 
naleving van de regels. Zij zal vervol-
gens de inwoners die willen deelnemen 
en geen verkoudheidsklachten hebben 

gaan inplannen. Bent u geïnteresseerd 
en/of heeft u vragen dan kunt u 
contact opnemen op maandag en 
donderdag van 9.00 tot 16.00 uur via 
telefoon nummer 06-28457299. Of mail 
naar brummen@hetgeheugensteun-
punt.nl. Informatie over wat het Geheu-
gensteunpunt u kan bieden kunt u 
vinden op de website www.hetgeheu-
gensteunpunt.nl.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Waardering voor jonge mantelzorgers
In de eerste week van juni is er in onze gemeente extra aandacht voor jonge 
mantelzorgers. “Eén op de vijf kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen het 
gezin,” laat wethouder Eef van Ooijen weten. “Bijvoorbeeld als het gaat om een 
zieke ouder, broer, zus of ander gezinslid. Als je als kind ook zorgtaken op je neemt, 
ben je een jonge mantelzorger. Dat is niet altijd even makkelijk. Het verdient wel 
veel waardering én ondersteuning.” 

Van Ooijen is daarom ook erg blij met 
de aandacht die er van 1 tot en met 7 

juni is voor deze groep jeugdige mantel-
zorgers. “Een mantelzorgsituatie kan 
een grote impact hebben op hun leven. 
De gevolgen zijn voor ieder kind of 
jongere verschillend. Dit hangt af van 
de plek die de jonge mantelzorger heeft 
in het gezin, het type ziekte of aandoe-
ning van hun naaste en het sociale 
netwerk van het gezin. De ene jonge 
mantelzorger zal er anders mee omgaan 
dan de andere jonge mantelzorger.” In 
de gemeente is er een Knooppunt 

Mantelzorg actief die ook ondersteu-
ning biedt aan deze specifieke groep 
jonge mantelzorgers. 

Onderdeel van de ‘week van de jonge 
mantelzorgers’ is een leuke attentie, een 
VVV-bon ter waarde van 25 euro. “Ik 
roep jonge mantelzorgers die in onze 
gemeente wonen op zich te melden bij 
het Knooppunt Mantelzorg. Stuur 
hiervoor in juni een mail naar mantel-
zorg@welzijnbrummen.nl, met daarin 
jouw naam, adres, leeftijd en emailadres. 
Ellen Lammersen en Karin van Aalst, de 
consulenten van het knooppunt, zorgen 
er dan voor dat jij jouw welverdiende 
cadeaubon ontvangt,” aldus Van 
Ooijen. Meer weten? Bezoek dan de 
website www.mantelzorgbrummen.nl.

Sportwethouder ontvangt ‘sport- en beweegakkoord’
In het afgelopen halfjaar is in onze gemeente hard gewerkt aan het opstellen van 
een lokaal sport- en beweegakkoord. Dit in nauwe samenwerking tussen sportver-
enigingen, gemeente en organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg 
en maatschappelijke terreinen. Gistermiddag werd het resultaat door leden van de 
kerngroep aangeboden aan sportwethouder Ingrid Timmer. Zij is erg blij met het 
akkoord en sprak haar waardering uit voor de inzet en het enthousiasme waarmee 
het akkoord tot stand is gekomen. 

Het lokale sport- en beweegakkoord 
sluit naadloos aan op het Landelijk 
Sportakkoord dat in 2018 is gesloten 
tussen de rijksoverheid en de koepels 
van sportorganisaties (NOC*NSF) en 
van gemeenten (VNG). Het proces om 
te komen tot een Brummens sport- en 
beweegakkoord stond onder leiding 
van sportformateur Petra Schippers. Zij 
heeft diverse bijeenkomsten georgani-
seerd met de betrokken organisaties. Er 
is een kerngroep geformeerd die het 
daadwerkelijk opstellen van het akkoord 
heeft begeleid. Ook de verenigingson-
dersteuner van de Stichting Sportkom-
pas heeft een belangrijke ondersteu-
nende rol vervuld. Op basis van de 
informatie en ideeën die zijn opgehaald 
tijdens de bijeenkomsten is een 

document opgesteld met daarin 
concrete ambities en acties op het 
gebied van sporten en bewegen in onze 
gemeente. 

De betrokken organisaties gaan de 
beschreven ambities en acties in 2020 en 
2021 uitvoeren. Voor die uitvoering kan 
een beroep worden gedaan op een 
financiële bijdrage van de Rijksoverheid. 
Tijdens de Nationale Sportweek 
(september dit jaar) besteden de 
samenwerkende organisaties extra 
aandacht aan de ambities en acties die in 
het akkoord zijn beschreven. Ook vindt 
dan de start plaats van de uitvoering van 
het sport- en beweegakkoord Brummen.

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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Een actieve en sportieve overdracht van het sportakkoord van de kerngroep  
aan wethouder Timmer (links op de foto).

Karin van Aalst en Ellen Lammersen


