
Mantelzorgers in beeld
Mantelzorgers zijn onmisbaar! Dankzij hun 
zorg kan een ander thuis blijven wonen en 
meedoen in de maatschappij. En ook al is 
de zorg soms zwaar, ze doen het met veel 
liefde. Reden genoeg om mantelzorgers 
eens in het zonnetje te zetten.

Geluk na een ongeluk
Via portretten op de website www.samengoedvoorelkaar.nl laten we een aantal 
mantelzorgers aan het woord. Zoals Leonie Olthof uit Eerbeek. Haar partner Mark 
kreeg eind 2013 een ernstig ongeluk, met blijvend hersenletsel als gevolg. Samen 
hebben ze geknokt om hun leven weer op de rit te krijgen. Hoewel het nooit meer 
wordt zoals vroeger, hebben ze het geluk weer gevonden. Samen met hun zoontje 
Floyd. Lees het verhaal van dit jonge gezin op www.samengoedvoorelkaar.nl bij 
onderdeel ‘Wie’.

Knooppunt Mantelzorg
Leonie werkt inmiddels zelf als coach en leerde zo het Knooppunt Mantelzorg 
kennen. Hier doet ze ook vrijwilligerswerk. Zorgt u voor een naaste en heeft u 
vragen? Dan kunt u terecht bij het Knooppunt Mantelzorg. Mantelzorgcoach 
Monique Steunenberg staat u graag te woord. Zij is bereikbaar op maandag, 
woensdag en donderdag via 06 53 11 01 77 of per e-mail: m.steunenberg@
humanitas.nl.
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Nieuw college B&W van start 

Donderdagavond 31 mei zijn Peter-
Paul Steinweg, Margriet Wartena, Eef 
van Ooijen en Jolanda Pierik-Van der 
Snel benoemd tot wethouder van de 
gemeente Brummen. Met de 
benoeming van de vier wethouders en 
daarna ook de beëdiging van drie 
nieuwe raadsleden is de wijziging in 
het gemeentebestuur compleet. Een 
nieuwe bestuursperiode is 
aangebroken.  

Dinsdagochtend is het nieuwe college 
onder leiding van burgemeester Alex 

van Hedel voor de eerste maal bijeen 
geweest. Tijdens deze vergadering heeft 
het college de onderlinge taakverdeling 
(de portefeuilleverdeling) vastgesteld. 
Deze ziet er als volgt uit:

Burgemeester Alex van Hedel: Wettelji-
ke taken, facilitair en communicatie  
Wettelijke taken (waaronder openbare 
orde en veiligheid), Wijkraden en 
participatie, Burgerzaken, ICT, Archief en 
huisvesting bestuursdienst, Communica-
tie, Handhaving en handhavingsbeleid 
en Internationale contacten. 

Wethouder Peter-Paul Steinweg: 
Eerbeek 2030, Economie en verkeer, 
Financiën 
Ruimte voor Eerbeek/Eerbeek 2030, 
Economische Zaken/Industrie, Recreatie 
en toerisme, Verkeer, Financiën, 
Subsidies en Grondexploitaties en 
Vastgoed. Wijkwethouder Brummen.

Wethouder Margriet Wartena: RO, 
onderwijs, sport en cultuur 
Ruimtelijke Ordening/omgevingswet, 
Centrumplan Brummen, Cultureel 
erfgoed en monumenten, 
Volkshuisvesting en Prestatieafspraken, 
OVIJ, Onderwijs en Bibliotheek, Sport, 
Kunst en Cultuur. Wijkwethouder 
Buitengebied

Wethouder Eef van Ooijen: duurzaam-
heid en P&O
Energieneutraliteit, Deltaplan Klimaat en 
Milieu, Circulariteit (waaronder afval en 
riool), Plattelandsontwikkeling en 
voedselbeleid, Landschap, groen en 
water, Cleantech Regio / Regio Steden-
driehoek, Personeel en Organisatie. 
Wijkwethouder Eerbeek en Hall

Wethouder Jolanda Pierik: sociaal 
domein en welzijn
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) en Welzijn, Participatiewet, 
Jeugdhulp, Jeugdgezondheid, Volksge-
zondheid, Passend Onderwijs, PlusOV 
en Delta. Wijkwethouder Leuvenheim.

Van coalitieakkoord naar bestuursprogramma
De coalitiepartners VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA hebben op 23 mei hun 
coalitieakkoord 2018-2022 met de titel ‘De kracht van Brummen, een duurzaam 
perspectief’ officieel aangeboden aan de gemeenteraad. De raad heeft hier op 31 
mei kennis van genomen. In de komende weken gaat het nieuwe college het 
akkoord verder uitwerken in een bestuursprogramma. Overigens is het college 
voornemens in juni een eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord en de 
actuele financiële stand van zaken aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit om de 
gemeenteraad zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen desgewenst te 
reageren op het op te stellen bestuursprogramma. Dit programma wordt naar 
verwachting in september aan de gemeenteraad aangeboden. 

In de uitstroom van een hemelwater- 
riool in  rioolpompen komen we op 
steeds meer plaatsen plastic zakjes 
gevuld met hondenpoep tegen. 
Hondenbezitters gooien deze zakjes in 
de kolken van de weg en het trottoir. 
Het gevolg is dat er verstoppingen 
ontstaan. Maar misschien nog belang-
rijker dat het oppervlaktewater vervuild 
wordt. We roepen hondenbezitters 
daarom dringend op om hondenpoep 
mee naar huis te nemen en bij het 
restafval te gooien. 

Het is nu weer de tijd van het jaar waar 
we mogelijk te maken krijgen met 
hevige neerslag en veel regenwater dat 
afgevoerd  moet worden. Ook staat het 
reinigen van de kolken, die het regenwa-
ter af moeten voeren, binnenkort weer 
op de planning. 

Enorm veel kolken zitten vol met plastic 
zakjes gevuld met hondenpoep. 
Hierdoor functioneert de kolk veel 
minder. Bij hevige neerslag kan het 

water onvoldoende afgevoerd worden. 
Daardoor ontstaat eerder  wateroverlast 
met alle (vieze) gevolgen van dien: 
•  De zakjes met hondenpoep komen 

ook in het hoofdriool terecht. 
Daardoor raken de roosters bij de 
overlaten verstopt en de pompen bij 
de rioolgemalen. Hierdoor kan het 
water niet goed genoeg afgevoerd 
worden.

•  De bodem en het grondwater bij de 
infiltratieriolen vervuilt. 

•  Ook ontstaan er problemen bij het 
schoonmaken van de kolken, omdat 
er veel plastic bij het rioolslib zit. Dat 
betekent hogere afvoerkosten bij de 
verwerker van het slib vanwege de 
grote hoeveelheid plastic. De totale 
kosten die hierdoor ontstaan lopen 
behoorlijk op. 

•  De inwoners van onze gemeente 
betalen voor de kosten voor 
rioleringszorg. Door de poepzakjes in 
het riool te gooien en alle gevolgen 
van dien werken inwoners er zelf aan 
mee dat deze kosten alleen maar 
hoger worden en de regenwateraf-
voer belemmerd wordt. 

Daarom doen wij een dringende oproep 
aan hondenbezitters om de hondenpoep 
mee naar huis te nemen en bij het 
restafval te gooien. Op deze manier 
houden we met elkaar de wijk en het 
oppervlaktewater schoon.

Hondenbezitters, gooi poepzakjes in de afvalbak

Vanaf zaterdag 9 juni tot en met vrijdag 
20 juli 2018 ligt het bestemmingsplan 
Eerbeek opnieuw ter inzage. Het op 15 
maart 2018 vastgestelde bestemmings-
plan heeft al vanaf 1 mei voor een 
periode van zes weken ter visie gelegen 
voor het instellen van beroep. In het 
vastgestelde bestemmingsplan zoals 
dat op ruimtelijkeplannen.nl is 
gepubliceerd zijn helaas twee techni-
sche fouten ontdekt waardoor het 
digitale plan niet in overeenstemming 
is met het raadsbesluit van 15 maart. 
Om te voorkomen dat dit een goede 
inhoudelijke voortgang van het proces 
in de weg gaat staan, is besloten de 

fouten te herstellen en opnieuw ter 
inzage te leggen. 

In het digitale plan op ruimteijkeplannen.
nl is een aanduiding ‘transportbedrijf’ 
niet zichtbaar en zijn enkele digitale 
verwijzingen naar de regels niet goed 
weergegeven. Het digitale bestemmings-
plan op ruimtelijkeplannen.nl is wel 
juridisch leidend, dus dat vraagt om 
aanpassing en een hernieuwde publicatie 
en plaatsing op ruimtelijkeplannen.nl. 
Degenen die al beroep hebben aangete-
kend en/of een verzoek om voorlopige 
voorziening hebben ingediend, hoeven 
dat overigens niet opnieuw te doen.

Wie kan beroep instellen?
Tijdens de nieuwe ter inzage-periode 
kan er beroep tegen het plan ingediend 
worden bij de Raad van State. Dit kan 
alleen gedaan worden door hen die in 

2017 een zienswijze hebben ingediend 
tegen het ontwerpplan. Ook belangheb-
benden die het niet eens zijn met de 
aangebrachte wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpplan en zij die kunnen 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat waren een zienswijze in te dienen, 
kunnen beroep aantekenen. Omdat het 
Eerbeekse bestemmingsplan valt onder 
de Crisis- en herstelwet, is een versnelde 
beroepsprocedure van toepassing. 

Meer weten?
Op de website www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek vindt u veel 
informatie over het programma Ruimte 
voor Eerbeek en ook het bestemmings-
plan. Heeft u vragen over dit onder-
werp, neem dan contact op met de 
gemeente:
- Marius ten Voorde, tel. 0575-568 517
- Reinier Nooteboom, tel. 0575-568 562

De landelijke regeling Cultuureducatie 
Met Kwaliteit (CMK) moet cultuuredu-
catie op basisscholen een impuls 
geven. In de gemeente Brummen 
hebben tot nu toe 9 scholen een 
aanvraag ingediend voor de regeling. 
Per leerling kunnen scholen een 
subsidiebijdrage krijgen van € 14. Het 
college van B&W ondersteunt de 
scholen met een intentieverklaring.

Samenwerken aan cultuureducatie
Het ministerie van OC&W financiert het 

programma voor CMK in Gelderland 
samen met de provincie Gelderland. Van 
2017 tot en met 2020 bedraagt de 
provinciale CMK-bijdrage € 700.000,-- 
per jaar. Basisscholen in de hele 
provincie kunnen hiervan ‘profiteren’. 
Dus ook de basisscholen in onze 
gemeente. Deze moeten hiervoor een 
projectsubsidieaanvraag indienen. Zo’n 
aanvraag moet natuurlijk voldoen aan 
bepaalde voorwaarden. Een aanvullende 
voorwaarde van de provincie is dat de 
gemeente waar de school is gevestigd 

een intentieverklaring geeft. De 
provincie wil namelijk dat het CMK-pro-
gramma een blijvend effect heeft op het 
(cultuur)onderwijs. Daarom wil de 
provincie ook gemeente en lokale 
culturele omgeving betrekken bij CMK. 
Zo kunnen scholen, overheid en 
culturele organisaties samen afspraken 
maken voor de lange termijn en deze 
vastleggen in een convenant cultuure-
ducatie. De intentieverklaring is een 
eerste stap om behoefte en draagvlak 
hiervoor in kaart te brengen.

Vorige week donderdagavond beëdig-
de burgemeester Alex van Hedel drie 
nieuwe raadsleden. Hij gaat om Hans 
Mullink (VVD), Eric Kleverwal (Lokaal 
Belang) en Ihsan Tunc (PvdA). Zij 
nemen de plek in van drie raadsleden 
die eerder die vergadering werden 
benoemd tot wethouder. Deze 
wisseling binnen de raad is het sluitstuk 
van verkiezingen en de coalitieonder-
handeling. Het resultaat van dit alles is 
dat de gemeenteraad nu bestaat uit 
zeven fracties, waarvan er vier in de 

coalitie zitten en een wethouder 
leveren voor het college. Alle actuele 
informatie over de samenstelling van 
de gemeenteraad is te vinden op  
www.brummen.nl/gemeenteraad

Bestemmingsplan Eerbeek opnieuw ter inzage

Cultuureducatie Met Kwaliteit Samenstelling raad definitief 
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Contactgroep autisme
Het Knooppunt Mantelzorg start met een contactgroep voor ouders met 
kinderen met ASS. In zes bijeenkomsten wordt ingegaan op basiskennis over 
autismespectrumstoornissen (ASS). De bijeenkomsten worden geleid door 
Dinie Schutte. Zij heeft diversie trainingen gevolgd over ASS en is langdurig 
werkzaam in diverse onderdelen in de zorg. De eerste bijeenkomst is op 28 
juni om 15.00 uur en de laatste is op 29 november. Er is plek voor acht 
personen. Opgave via mailadres m.steunenberg@humanitas.nl of tel. 06-
53110177

Schoolstraat tijdelijk afgesloten
De Schoolstraat in Brummen is vanaf maandag 11 juni afgesloten voor 
verkeer. Dostal Wegenbouw gaat de bestrating van trottoirs en voetpaden 
vernieuwen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 6 
juli. Doorgaand rijverkeer is gestremd en wordt omgeleid. Voor aanwonenden 
blijft hun perceel bereikbaar.

Tweede IJsselbiënnale
Afgelopen jaar vond de eerste IJsselbiënnale plaats: een groot evenement dat 
de IJsselvallei in de schijnwerpers zet met culturele en andere activiteiten voor 
een breed publiek. De organiserende stichting wil in 2019 een soortgelijk 
evenement houden met als thema ‘zelfvoorzienend’. Gezien het succes van de 
eerste editie en de kansen voor lokale promotie wil de gemeente Brummen 
hieraan ook weer meewerken. Of de IJsselbiënnale 2019 definitief doorgaat, 
wordt dit najaar duidelijk.

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

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een schuur en plaatsen 
van een erfafscheiding, Enkweg 21 
in Eerbeek (06-06-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 den op de locatie 
Gravin van Burenlaan 4 in Eerbeek 
(06-06-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 grove den op de 
locatie Gravin van Burenlaan 2 in 
Eerbeek (06-06-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen en gebruiken van een 
tijdelijke woon-unit, Kloosterstraat 
28 in Eerbeek (06-06-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een vrijstaande woning 
en aanleggen van een inrit, Kloos-
terstraat 28 in Eerbeek (06-06-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van het oude dakkapel 
voor een nieuw dakkapel op de 
locatie Kruisenkstraat 34 in Brum-
men (06-06-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 4 fijnsparren en 1 grove 
den op de locatie Maria Stuartlaan 6 
in Eerbeek (06-06-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de uitweg, Meen-
gatstraat 22 in Brummen (06-06-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 beuk, Voorsterweg in 
Brummen, bij het voormalige 
schoolgebouw (06-06-2018)

• Sloopmelding, voor de totaalsloop 
van een schuur en de sanering van 
asbesthoudende toepassingen van 2 
schuren, De Voortweg 11 te Tonden 
(06-06-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen, 
Mercuriusweg 12 in Brummen 
(06-06-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op 
de locatie Tuinstraat 19 in Brummen 
(06-06-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend dakbeschot op 
de locatie Vosstraat 9 in Brummen 
(06-06-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een vrijstaande 
terrasoverkapping op de locatie 
Odinkerf 40 in Eerbeek (06-06-
2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vergroten van het bestaande 
dakkapel op de locatie Coldenho-
venseweg 61 in Eerbeek (06-06-
2018)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een informatiebord 
naast gemeentebord aan de 
Arnhemsestraat perceel H 3104 in 
Brummen (06-06-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsten van een 
erfafscheiding op de locatie 
Papiermakerserf 8 in Eerbeek 
(06-06-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
carport met opslag op de locatie 
Ringlaan 19 in Eerbeek (06-06-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het verbouwen en 
uitbreiden van de woning op de 
locatie Veldkantweg 2 in Eerbeek 
(06-06-2018)

• Ingediende aanvraag evenementen-
vergunning, Bronkhorsterweg, te 
Brummen. (06-06-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Troelstralaan 45-49a, te Brummen 
(06-06-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Smeestraat, te Eerbeek (06-06-
2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Spankerenseweg 3, te Leuvenheim 
(06-06-2018)

Ruimtelijke plannen
• RECTIFICATIE: Gewijzigd vastge-

steld bestemmingsplan “Eerbeek”, 
besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder en planMER (06-06-
2018)

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

Vorige week zaterdag vond de derde 
editie van de lokale viering van 
Veteranendag plaats. Bij de entree van 
het gemeentehuis werden de bezoe-
kers muzikaal welkom geheten door 
Klein Orkest Eerbeek (van Muziekver-
eniging De Eendracht). Ook waren er 
weer diverse oude legervoertuigen 
van De Groene Soos bij het gebouw 
geplaatst en hing de Veteranenvlag in 
de top van de mast. Ruim tachtig 
personen, bestaande uit veteranen en 
hun familieleden, bezochten de 
bijeenkomst.

Het was burgemeester Alex van Hedel 
die de aanwezigen welkom heette. Na 
zijn toespraak was er een indrukwek-
kende minuut stilte om de overleden 
veteranen te gedenken, gevolgd door 
het Wilhelmus. Van Hedel introduceer-
de ook Edwin de Wolf. In zijn inspire-
rende toespraak sprak hij over zijn 
militaire uitzending naar Srebrenica, 
waar hij noodlottig zijn linkerbeen 

verloor. Zijn beperking werd zijn 
kracht: inmiddels is hij para-wielrenner 
op topniveau waarbij hij trapt met één 
been. Op de Invictus Games in 
Orlando (2016) en in Toronto (2017) 
leverde dat twee bronzen medailles op. 
Na jaren van revalidatie en omscholing 
staat hij nu fit en krachtig in het leven. 
De Wolf hoopt een voorbeeld te zijn 
waardoor mensen in beweging komen. 
Hij is dan ook een van de ambassa-
deurs om de Invictus Games in 2020 
naar Nederland te halen.

Van Hedel prees het vele en goede 
voorbereidende werk van de werk-
groep die deze lokale viering heeft 
georganiseerd. Oprecht een dag voor 
en door veteranen uit onze gemeente. 
De zes veteranen die de organisatie 
van de dag op zich hebben genomen 
zijn Douwe van der Valk, Wim Blom, 
Patrick van den Broek, Roland Peters, 
Ed Leeflang, Geert Klein Heerenbrink 
en Erik Muller. De gemeente onder-
steunt deze werkgroep. Eventuele 
vragen kunt u stellen via mailadres 
bestuurssecretariaat@brummen.nl

Inspirerende 
Veteranendag 
in Brummens 
gemeentehuis

In totaal negen voorstellen worden 
komende donderdag 14 juni besproken 
door de gemeenteraad. Dit tijdens 
twee forumbijeenkomsten van de 
gemeenteraad. U bent van harte 
welkom in het gemeentehuis om de 
raadsfora bij te wonen en eventueel 
over een onderwerp mee te praten. Dit 
kan over onderwerpen die op de 
agenda staan, maar ook kunt u een 
onderwerp aan de orde stellen dat niet 
op de agenda van het forum staat. Wilt 
u gebruik maken van deze mogelijk-
heid? Meld dit dan bij de griffie van de 
gemeenteraad. 

De beide raadsfora beginnen om 20.00 
uur met enkele vaste agendapunten. 
Denk hierbij aan de mogelijkheid van 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda staat, 
de informatieverstrekking door de 
portefeuillehouders en de algemene 
vragenronde. Ook staat de lijst van 
ingekomen stukken (zowel ingekomen 

post als ter kennisname stukken vanuit 
het college)  op de agenda.

Forum Ruimte
Het forum Ruimte kent twee inhoude-
lijke onderwerpen. Zo staat het nieuwe 
bestemmingsplan voor de locatie 
Vinkenweide in Brummen op de 
agenda. Het voormalige recreatieterrein 
is al sinds 2008 niet meer in gebruik. 
Na onderzoek van verschillende 
varianten is gekozen voor een invulling 
met de combinatie van wonen, natuur 
en extensieve recreatie. Het tweede 
onderwerp heeft betrekking op de 
beoogde aanleg van een gastransport-
leiding in Eerbeek. Hiertoe heeft het 
college al eerder een principebesluit 
genomen. Met het oog op het opstel-
len van een noodzakelijk bestemmings-
plan stelt het college de raad nu voor 
om voor deze aanleg geen milieueffec-
trapport (MER) op te stellen. Dit advies 
vloeit voort uit de spelregels die 
hierover in wetgeving is vastgelegd.

Forum Samenleving/Bestuur/Financiën
Dit gecombineerde forum bespreekt 
zeven raadsvoorstellen waaronder het 
voorstel van toetreding van de 
gemeente Heerde tot de gemeenschap-
pelijke regeling Regio Stedendriehoek. 
Verder staan er vooral concept-begro-
tingen en jaarstukken op de agenda 
van samenwerkingsverbanden waar-
binnen de gemeente Brummen actief is. 
Het gaat hierbij om de Veiligheidsregio, 
de GGD, de omgevingsdienst OVIJ, 
Regio Stedendriehoek, Delta en 
vervoerscentrale Stedendriehoek 
(PlusOV).

Stukken
De agenda met de bijhorende stukken 
van beide fora kunt u raadplegen op de 
speciale pagina van de gemeenteraad 
op onze website www.brummen.nl. 
Ook kunt u een gratis exemplaar 
afhalen bij de receptie van het gemeen-
tehuis in Brummen en het Servicepunt 
in Eerbeek. 

Twee raadsfora op donderdag 14 juni


