
Tijdelijke coronasubsidie voor kunst en cultuur in Brummen
De gemeente Brummen bruist normaal gesproken dankzij de vele 
activiteiten op cultureel gebied. Maar door de coronamaatregelen waren 
er maandenlang geen optredens en concerten mogelijk. Ook waren 
buurt- en dorpshuizen gesloten. De gemeente vindt het heel belangrijk 
dat de culturele sector overeind blijft! Daarom komen we met een 
tijdelijke subsidieregeling. 

Enquête
In maart heeft de gemeente een 
enquête gehouden onder kunst- en 
culturele organisaties en buurt- en 

dorpshuizen. Uit de antwoorden 
blijkt dat de culturele sector in de 
coronacrisis van alles heeft gedaan 
om inkomstenverlies op te vangen. 
Toch hebben veel organisaties 
financiële schade geleden. Om hen 
te ondersteunen, hebben we een 
tijdelijke subsidieregeling in het 
leven geroepen. Hiermee helpen we  
culturele organisaties en buurt- en 
dorpshuizen graag door de crisis. En 
kan ons mooie cultuurdorp weer 
gaan bruisen.

Tijdelijke subsidieregeling
Met de tijdelijke subsidieregeling 
kunnen kunst- en culturele organisa-
ties en buurt- en dorpshuizen 
eenmalig subsidie krijgen voor 
inkomstenverlies door de corona-
maatregelen. Het gaat dan om de 
periode van 15 maart 2020 tot en 
met 15 maart 2021. Daarnaast 
kunnen buurt- en dorpshuizen 

eenmalig subsidie aanvragen voor 
toekomstbestendige maatregelen aan 
hun accommodatie. Denk aan het 
creëren van een extra ruimte en het 
verbeteren van de ventilatie. Of het 
aanpassen van de entree, zodat 
mindervaliden beter toegang hebben. 
Maatregelen dus die bijdragen aan de 
leefbaarheid in de dorpen en kernen.

Aanvragen vanaf eind juni
Burgemeester en wethouders vragen 
de gemeenteraad om de subsidiere-
geling vast te stellen met een 
plafond van € 98.750. Dit bedrag 
kan komen uit de bestemmingsreser-
ve Corona. Gaat de raad akkoord? 
Dan kunnen kunst- en culturele 
organisaties en buurt- en dorpshui-
zen vanaf eind juni eenmalig subsidie 
aanvragen. Dit kan online via de 
gemeentelijke website. 

De subsidie is bedoeld voor 
kunst- en culturele verenigingen of 
stichtingen, zang-, dans-, toneel-, 
muziekverenigingen, harmonie- en 
fanfareorkesten, Oranjeverenigin-
gen of -stichtingen, vogelschietver-
enigingen of -stichtingen en buurt- 
en dorpshuizen in de gemeente 
Brummen.

Start verlagen bermen 
De gemeente gaat vanaf maandag 7 juni de bermen verlagen op 
(gedeelten van) de Plagweg, Vosstraat, Breestraat, Hogenenk, 
Boshoffweg, Polweg, Windheuvelstraat en de Buurtweg.

Langs een aantal 
wegen ligt de berm 
naast de weg te 
hoog. Hierdoor blijft 
er bij regen water op 
de weg staan. De te 
hoge bermen 
worden verlaagd met 
een speciale machine 
waarmee de overtollige grond direct wordt afgevoerd. De vrijkomende 
grond gebruiken we weer op andere plekken in de gemeente om 
bermen van wegen op te vullen die te laag liggen. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden heeft een ecoloog de berm geïnspecteerd. De 
gedeelten waar beschermde planten staan, slaan we over.

Twee parallelle fora met samen
12 inhoudelijke onderwerpen 
De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in juni staat gepland 
voor 24 juni. Om deze vergadering goed voor te bereiden vinden er op 
donderdagavond 10 juni twee voorbereidende raadsfora plaats. In totaal 
12 inhoudelijke onderwerpen komen daarbij aan bod. Vanwege de 
maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, komen de 
raadsleden ook op 10 juni ‘digitaal’ bijeen. Inwoners die tijdens deze 
avond bij een forum willen inspreken, kunnen dit vooraf schriftelijk bij de 
griffie laten weten. De griffie bespreekt dan met hen de wijze waarop de 
inspraak aan de gemeenteraad plaatsvindt. De beide raadsfora zijn voor 
iedereen live te volgen via de website van de gemeente en het televisieka-
naal van de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom.

Tijdens een raadsforum worden er 
géén besluiten genomen. De beide 
fora beginnen met een gezamenlijk 
gedeelte. Er is dan de mogelijkheid 
voor inwoners om een onderwerp 
te bespreken dat niet op de agenda 
staat. Ook is er een vragenronde 
waarbij raadsleden een vraag 
kunnen stellen aan de leden van het 
dagelijks bestuur, het college van 
burgemeester en wethouders. 
Verder buigt de raad zich over de 
lijst met ingekomen en te verzenden 
stukken. Aansluitend starten 
gelijktijdig de beide afzonderlijke 
raadsfora: Ruimte en Bestuur/
Samenleving/Financiën. 

Raadsvoorstellen 
Tijdens de twee fora komen in 
totaal 12 raadsvoorstellen aan bod. 
Zeven daarvan komen aan bod 
tijdens het forum Ruimte. Het gaat 
bijvoorbeeld om de coördinatierege-
ling voor het perceel Lendeweg 8b 
Hall, het parapluplan voor patiowo-
ningen in de Eerbeekse wijk 
Lombok, de gewijzigde vaststelling 
van een bestemmingsplan voor de 
Breestraat 3 in  Empe en het 
bestemmingsplan voor het Wilhel-
minapark en Palisiumpark. Ook 
bespreekt de raad het voorstel om 
een verklaring van geen bedenkin-
gen af te geven voor de natuuront-
wikkeling in Cortenoever. De laatste 

twee voorstellen gaan over grenzen, 
namelijk de voorgenomen grenscor-
rectie bij Laag Soeren en het 
actualiseren van bebouwde 
komgrenzen en het onttrekken van 
gedeeltes van wegen aan de 
openbaarheid.
Het gecombineerde forum over 
thema’s rondom Bestuur, Samenle-
ving en Financiën telt vijf inhoudelij-
ke (raads)voorstellen. Het gaat 
bijvoorbeeld om het nemen van een 
besluit over een woonzorgvisie en 
de vaststelling van subsidieplafond 
voor de tijdelijke subsidieregeling 
kunst en culturele organisaties en 
buurt- en dorpshuizen. Drie andere 
agendapunten hebben te maken 
met jaarstukken en concept-begro-
tingen van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland, de 
Stedendriehoek en PlusOV. 

Meepraten? Dat kan! 
In overleg met de raadsgriffier kunt 
u schriftelijk of mondeling uw 
mening of inspraakreactie geven. 
Dit kan gaan over een onderwerp 
op de agenda. Maar ook over een 
kwestie die niet op agenda staat. 
Wilt u hier gebruik van maken? 
Neem dan uiterlijk 8 juni 2021 
contact op met de griffie. Dit kan 
via het centrale telefoonnummer 
(0575) 568233 of mailadres   
griffie@brummen.nl. Vermeldt 
daarbij uw telefoonnummer, zodat 
de raadsgriffier met u kan overleg-
gen over de wijze waarop de 
inspraak (online of schriftelijk) plaats 
kan vinden. Voor eventuele vragen 
over deze werkwijze kunt u 
uiteraard bellen met de raadsgriffier. 

Hulp voor een schoon en leefbaar huis
Als u ouder wordt of bijvoorbeeld 
een lichamelijke beperking heeft, 
kan het lastig zijn om uw huis zelf 
schoon te houden. Gelukkig kunt u 
hier ondersteuning bij krijgen. Dat 
kan op verschillende manieren. We 
zetten de mogelijkheden op een rij.

Wat kunt u zelf doen of 
 organiseren?
U bent natuurlijk in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor uw eigen 
leven. Dat geldt ook voor huishou-
delijk hulp. Kijk dus altijd eerst wat 
u zelf kunt doen of hoe u een 
oplossing kunt vinden. Bijvoorbeeld 
met hulp van familie, vrienden en 
buren. Als uw zoon of dochter elke 
week een keertje kan stofzuigen, 
scheelt dat al veel! Lukt dat echt 
niet? Dan kan Team Voor Elkaar 
met u meedenken. 

Schoon en leefbaar huis
Wat iemand schoon vindt, is heel 
persoonlijk. Als u bij de gemeente 
huishoudelijk hulp aanvraagt, gaan 
we uit van richtlijnen voor een 
schoon en leefbaar huis. We kijken 
wat er echt noodzakelijk is. Dit 
betekent niet dat alle vertrekken 
elke week een poetsbeurt krijgen. 
Uw huis moet ‘op orde’ zijn, zodat 
u er goed kunt leven en mensen 
ontvangen. Ook als uw Wmo-be-
schikking binnenkort afloopt, 
bekijken we dit opnieuw. Het kan 
dus zijn dat u minder uren huishou-
delijke hulp krijgt. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Heeft u huisgenoten, zoals een 
partner, ouders of kinderen? Dan 
gaan we er vanuit dat zij helpen in 

het huishouden. U krijgt dan geen 
of minder ondersteuning. Daarnaast 
verwachten we dat u uw huis 
praktisch inricht, zodat het makke-
lijk schoon te houden is. En dat u 
zelf uw woning opruimt, als u daar 
toe in staat bent. Heeft u huisdie-
ren? Dat is geen reden voor (extra) 
huishoudelijke hulp. Misschien kunt 
u een oplossing vinden met familie 
of vrienden.

Persoonlijke situatie
Om een goede afweging te maken, 
werkt de gemeente bij Wmo-aan-
vragen met beleidsregels. Is 
huishoudelijke hulp echt noodzake-
lijk? Dan kijkt Team Voor Elkaar ook 
altijd naar uw persoonlijke situatie. 

Zo bepalen we hoeveel huishoude-
lijke hulp u per week krijgt. Dat kan 
minder zijn dan u zelf nodig vindt. 

Misschien vindt u het ook wel 
gezellig om af en toe iemand te 
zien. Heeft u behoefte aan een 
praatje? Stichting Welzijn Brummen 
biedt diverse activiteiten waarbij u 
anderen kunt ontmoeten. Van 
sjoelen en bingo tot gewoon een 
kop koffie drinken. Kijk maar eens 
op www.welzijnbrummen.nl.

Meer weten?
Heeft u vragen over huishoudelijk 
hulp? Neem contact op met Team 
Voor Elkaar: 0575-568 568 of 
info@teamvoorelkaar.nl.
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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-voorzie-
ningen. 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.

Pinkstermarkt in Brummen



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 
verlengen van de carport, 
Cortenoeverseweg 65, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een oprit, 
Engelenburgerlaan18F, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel 
Modulair Basis, Wethouder 
Hagenstraat 1, Leuvenheim

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het wijzigen van de 
gevels, Coldenhovenseweg 122, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, voor een periode 
van maximaal één jaar, voor het 
tijdelijk parkeren en stallen van 
loonwerkmachines op de locatie 
Lendeweg 8B, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
productiehal met kantoren op de 
locatie Loubergweg 21, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van 

de school op de locatie Meen-
gatstraat 23, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
fietsberging, Rhienderensestraat 
6, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel en het isoleren van het 
dak op de locatie Stationstraat 3, 
Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• online Forum Ruimte op donder-

dag 10 juni 2021
• online Forum Samenleving op 

donderdag 10 juni 2021

Akse Media actualiseert gemeentegids
Akse Media is bezig met het actualiseren van de redactionele adressen 
voor de aankomende gemeentegids Brummen. De adressen met een 
e-mailadres krijgen van Akse Media een e-mail ter controle van de 
gegevens. Deze heeft een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de 
gegevens naar wens kan controleren en vervolgens aanpassen. De overige 
vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse 
Media benaderd. 

Organisaties of verenigingen 
moeten zich zelf aanmelden voor 
eventuele plaatsing in het adressen-
gedeelte. U kunt voor mutaties en/
of aanmeldingen ook zelf op de 
volgende manieren reageren: 
• per e-mail: redactie@aksemedia.

nl (o.v.v. Gemeentegids Brum-
men)

• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
Gemeentegids Brummen) 
Postbus 6033, 1780 KA Den 
Helder. 

Wijzigingen en/of aanmeldingen 
voor het adressengedeelte kunt u 
aan de redactie doorgeven tot 
uiterlijk 25 juni 2021.

De officiële gemeentegids wordt in 
opdracht van de gemeente 
Brummen gemaakt door Akse 
Media uit Den Helder. De vertegen-
woordiger van Akse Media, Tarik 
Awlad, benadert op dit moment 
persoonlijk in onze gemeente bedrij-
ven voor het plaatsen van adverten-
ties. Hij heeft een brief van de 

gemeente waarin staat dat hun 
uitgave in samenwerking met het 
Brummense gemeentebestuur 
wordt gemaakt.

Malafide bureaus
In de praktijk blijkt dat (advertentie)
bureaus bedrijven, voornamelijk per 
fax of telefonisch, benaderen met het 
verzoek een handtekening te zetten 
ter goedkeuring van een plaatsing in 
een blad of internetsite. Een blad dat 
vervolgens niet wordt uitgegeven of 
waarvan het onduidelijk is waar het 
terechtkomt. Als u wordt benaderd 
door advertentieacquisiteurs die 
verwijzen naar een publicatie of 
uitgave van de gemeente, schroom 
dan niet en neem direct contact op 
met medewerkers van het team 
communicatie. Zij zijn bereikbaar via 
ons algemene nummer
0575-568 233.

Bekendmakingen op overheid.nl
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Start groot onderhoud aan wegen tussen
Arnhem, Apeldoorn en Zutphen
Vanaf 4 juni 2021 start groot onderhoud aan een aantal provinciale wegen in 
het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn en Zutphen. Die werkzaamheden lopen 
door in het volgende jaar. Het gaat om werkzaamheden die niet uitgesteld 
kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het asfalt slecht is. De provincie doet er 
alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en roept verkeers-deelne-
mers op zich aan de omleidingsroutes te houden. Dat is in het belang van de 
veiligheid en voorkomt overlast voor de omgeving. Een actueel overzicht van 
alle werkzaamheden en omleidingsroutes is te vinden op de webpagina
www.gelderland.nl/bereikbaarheid-Apeldoorn-Zutphen-Arnhem.

Aftrap werkzaamheden N786 
Harderwijkerweg Eerbeek
De eerste werkzaamheden vinden 
plaats aan de N786 Harderwijker-
weg in Eerbeek.  Het asfalteren start 
4  juni.  Vervolgens werkt provincie 
Gelderland in 2021 ook aan de 

N344 Apeldoorn-Deventer, 
N788-A50 Beekbergen-A1, N789 
Loenen-rotonde Zutphenseweg en 
A348 Arnhem-Dieren.
 
Bereikbaarheid regio
Door de werkzaamheden zoveel 

als mogelijk op elkaar af te 
stemmen en omleidingsroutes te 
volgen, blijft de regio bereikbaar. 
Uitstel van de werkzaamheden is 
helaas niet mogelijk. Bij een 
aantal provinciale wegen gaat het 
om asfalt dat in slechte staat 
verkeert en vervangen moet 
worden. Ook de sneeuw en vorst 
van afgelopen winter heeft een 
rol gespeeld. Daarnaast betreft 
het werkzaamheden van de 
provincie, die waren vertraagd als 
gevolg van stikstofmaatregelen. 
In dezelfde periode vindt ook 
onderhoud plaats aan gemeente-
lijke en rijkswegen. 

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

NL-Alert testbericht 
op maandag 7 juni
NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat je waarschuwt 
en informeert over noodsituaties 
bij jou in de buurt. Op maandag 
7 juni verzendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert testbe-
richt in heel Nederland. Zo 
ervaar je hoe een NL-Alert klinkt 
en eruit ziet. Je ontvangt het 
NL-Alert testbericht op je 
mobiele telefoon. Daarvoor moet je mobiel opgeladen zijn én 
aanstaan. Let wel op, mocht je oordopjes of een koptelefoon gebrui-
ken dan kan het NL-Alert luid binnenkomen.

NL-Alert waarschuwt en informeert je bij levens- en gezondheidsbedrei-
gende situaties. Denk aan een grote brand op een industrieterrein, 
onverwacht noodweer of een giftige stofwolk na een explosie. In een 
NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je 
meer informatie en updates kunt vinden. Bijvoorbeeld*: Brand met veel 
rook in Sassenheim omgeving Oranjebuurt. Als u last van rook heeft: ga 
naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit. Nadere informatie 
en updates op crisis.nl. Misschien heb je weleens een soortgelijke 
melding ontvangen.

Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht direct, kom in actie en help 
ook de mensen in je omgeving daarbij. 

Week van de jonge mantelzorger
#niettemissen

Het is de nationale Week van de Jonge Mantelzorger. ‘Niet te missen!’ is het 
thema van dit jaar. Ook de vele jonge mantelzorgers in de gemeente Brum-
men zijn natuurlijk onmisbaar. Daarom besteedt het Knooppunt Mantelzorg 
Brummen van 1 t/m 7 juni extra aandacht aan deze kinderen en jongeren.

Ongeveer een kwart van de kinderen 
en jongeren in Nederland is een jonge 
mantelzorger. Zij groeien op met 
iemand in hun directe omgeving met 
een chronische ziekte, beperking, 
psychische kwetsbaarheid of 
verslaving. Bijvoorbeeld een (groot)
ouder, broer of zus of goede buur. 
Het zorgen voor een ander ervaren zij 
als normaal en het geeft voldoening. 
Maar het kan het ook zwaar zijn. Zo 
maken zij zich meer zorgen dan 
leeftijdsgenoten, en missen ze soms 
de nodige zorg en aandacht voor 
zichzelf. In de Week van de Jonge 

Mantelzorger krijgen zij steun én een 
gezicht. Zoals Femke, jonge mantel-
zorger voor haar zus Floor.

Echte zus
Femke van Beek (16) noemt zichzelf 
liever ‘mantelbezorgde’ in plaats 
van mantelzorger. Haar zus Floortje 
(20) lijdt aan het Rett-syndroom 
waardoor ze meervoudig gehandi-
capt is. De zorg om Floor gaat altijd 
voor, is een gouden regel in het 
gezin. Femke weet niet beter. “Toch 
zie ik mezelf niet als echte mantel-
zorger. Ik zorg natuurlijk af en toe 

wel voor Floor, maar ik leg haar 
bijvoorbeeld niet in bed. Voor mij is 
het vooral de bezorgdheid. Ik heb 
altijd in mijn hoofd dat er iets met 
haar kan gebeuren. Ik zie Floor echt 
als mijn zus. Zij is degene waarvan 
ik het meeste houd. Ze is altijd 
vrolijk en lief.” Lees het hele verhaal 
op mantelzorg.nl/verhalen/
leven-met-floortje

Ben jij ook jonge mantelzorger? Meld 
je dan deze week (t/m 7 juni) bij 
Knooppunt Mantelzorg Brummen en 
ontvang een VVV-bon van 25 euro: 
mantelzorg@welzijnbrummen.nl.
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