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Op de Louberg- en Coldenhovense-
weg worden op zaterdag 22 en zondag 
23 juni reparatiewerkzaamheden aan 
het asfalt uitgevoerd. Door deze in het 
weekend uit te voeren wordt de 
overlast voor het verkeer en de 
bedrijven zoveel mogelijk beperkt. De 
wegen blijven bereikbaar, maar houd 
rekening met enige vertraging.   

De werkzaamheden zijn nodig omdat 
op deze wegen op verschillende 
plaatsen scheuren en gaten zijn 
ontstaan. De diepe gaten zijn de 
afgelopen tijd provisorisch gerepareerd, 

maar dit is geen duurzame oplossing. 
De slechte stukken asfalt worden 
daarom nu vervangen voor een nieuwe 
laag asfalt. 

Bereikbaarheid
Voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden is het nodig om een weghelft af 
te sluiten. Het verkeer wordt geregeld 
door verkeersregelaars. De aanliggende 
bedrijven en woningen blijven het 
gehele weekend met enige hinder 
bereikbaar. Op het moment dat er voor 
een inrit wordt gewerkt is deze tijdelijk 
niet te gebruiken. 

Bijna 75 jaar geleden werd onze regio 
bevrijd. Onder de noemer ‘Veluwe 
Remembers’ wordt gewerkt aan een 
inspirerend herdenkingsprogramma. 
Heeft u een project dat hierbij past? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor 
financiële steun.

Tweede ronde
Er is al een eerste ronde geweest voor 
projecten. De ingediende aanvragen 
zijn getoetst en de aanvragers hebben 
hierover bericht ontvangen. Maar er is 
nog budget voor een tweede ronde. 
Deze start maandag 17 juni. De tweede 
ronde is ook bedoeld voor projecten die 
af zijn gevallen in de eerste ronde 
omdat ze niet voldeden aan bepaalde 
eisen, maar wel kansrijk zijn. U kunt uw 
aanvraag beter laten aansluiten op de 
eisen en hem opnieuw indienen. 
Aanvragen moeten een link hebben 
met een van 3 verhaallijnen: Market 
Garden (met daarbij de evacuatie), de 
Joodse geschiedenis in de oorlog of de 
bevrijding door de Canadezen. 

Projecten indienen kan tot zondag  
30 juni middernacht. Dit kan via de 
website van de gemeente Arnhem: 
www.arnhem.nl, kijk bij Stad & Wijken 
onder Subsidies organisaties.

De gemeente Brummen hoort ook 
graag of u plannen heeft om 75 jaar 
vrijheid te herdenken. Dit om alle 
initiatieven te inventariseren en 
coördineren. We hebben geen subsidie 
beschikbaar. Meer informatie: 
www.brummen.nl/75jaarvrijheid.

Werkzaamheden Louberg- en Coldenhovenseweg

Veluwe Remembers - 75 jaar vrijheid

Vrijwilligersfestival op 21 juni
Of je nu penningmeester bent bij een club, boodschappen doet voor de 
buurvrouw of luizenmoeder bent op school: vrijwilligers en mantelzorgers zijn 
onmisbaar in onze gemeente. Ze vervullen een belangrijke rol voor anderen en 
voor de hele samenleving. Daarom staan ze vrijdag 21 juni welverdiend in het 
zonnetje tijdens het Vrijwilligersfestival. 

Iedereen is welkom!
De Vrijwilligerscentrale van Stichting 
Welzijn Brummen organiseert het festival 
samen met de bibliotheek en Sportkom-
pas. Het belooft een geweldige dag te 
worden met workshops, een belevings-
markt voor vrijwilligerswerk en sportcli-
nics. Maar ook een foodplein met 
foodtrucks, theater en muziek. Het 
Vrijwilligersfestival is in en rondom de 
bibliotheek en Plein 5 in Brummen. 
Wethouder Jolanda Pierik opent de dag 
om 15.00 uur. De festiviteiten duren tot ongeveer 20.30 uur.  Aanmelden voor 
de workshops kan via www.welzijnbrummen.nl/vrijwilligers-festival. Verder 
geldt: iedereen is welkom, dus loop gewoon even binnen!

Omgevingsvergunning 
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van zonnepanelen op de 
grond, Grolweg 3 in Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een carport en 
realiseren van een nieuwe uitrit, 
Oude Eerbeekseweg 1 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk plaatsen van een woonunit, 
Knoevenoordstraat 60 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning en 
aanleggen van een inrit, Lageweg 
11 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

vervangen van een berging/opslag, 
IJsselstraat 9 in Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vernieuwen van 2 dakkapellen, 
Kleine Vosstraat 7 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
restaureren en isoleren van het 
dak, Bronkhorsterweg 18 in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning, Lombok 
Zuid, Hall C 3734 Bouwnummer 4

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het wijzigen van de 
dakkapellen Weg door de Plas 20 
in Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 

woning op locatie Emperweg 4 in 
Empe

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het uitbouwen van 
de woning op locatie Knoeven-
oordstraat 60 in Brummen

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
restaureren en isoleren van het dak 
locatie Bronkhorsterweg 18 in 
Brummen

Evenementen
• Verleende evenementenvergun-

ning, Oranjefeest Oeken, Voorster-
weg 125 in Brummen.

Overige overheidsinformatie
• Openbare raadsvergadering op 

donderdag 20 juni 2019 (14-06-
2019)

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

“Ervaringsdeskundigen die hun kennis 
en ervaring inzetten voor het herstel 
van anderen”, zo typeerde wethouder 
Jolanda Pierik vorige week donderdag 
Herstelplein Oost-Veluwe. Namens zes 
gemeenten in de regio mocht zij 
symbolisch het regionale herstelplein 
openen. Zij deed dit door het doorknip-
pen van een lint. Het herstelcentrum 
heet Korak en is gevestigd aan het Jean 
Monnetpark 77 in Apeldoorn. Het is 
bedoeld voor inwoners van Apeldoorn, 
Hattem, Eefde, Brummen, Voorst, Epe 
en Heerde. Meer informatie over 
Herstelplein Oost-Veluwe is te vinden 
op de website www.korak.nl. Maar 

uiteraard kan iedereen ook gewoon 
langs komen om een kopje koffie te 
drinken en kennis met maken met de 

aanwezige ervaringsdeskundigen. Dit 
kan van maandag tot en met vrijdag 
van 10 tot 17 uur. 

Herstelplein Oost-Veluwe opent de deuren

Elf voorstellen op vergadertafel gemeenteraad
Op donderdag 20 juni komen elf 
raadsvoorstellen aan bod tijdens de 
reguliere besluitvormende raadsver-
gadering. Acht onderwerpen staan als 
bespreekstuk genoteerd, over drie 
voorstellen gaat de raad naar ver-
wachting zonder debat een besluit 
nemen (de hamerstukken). De 
vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats in de raadszaal van het 
gemeentehuis en begint om 20 uur.  
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij te wonen. 

De gemeenteraad gaat in ieder geval 
met elkaar in debat over het voorstel 
om de gemeentelijke gebouwen via 
een Energy Service Company (ESCo) 
te verduurzamen. Dit geldt ook voor 
het raadsvoorstel om een verklaring 
van geen bedenkingen af te geven 

voor het zonnepark aan de Oude 
Zutphenseweg nabij het dorp Hall. 
Daarnaast buigt de raad zich over de 
subsidieaanvraag voor het land-
schapscontract van de gemeente met 
de provincie voor de komende vier 
jaar. Ook bespreken de volksvertegen-
woordigers het voorstel om budget 
beschikbaar te stellen om de veiligheid 
van fietsers op de Boshoffweg in 
Eerbeek te verbeteren. 

Een ander bespreekstuk op de 
raadsagenda is de notitie over de 
toekomst van Stichting Sportkompas. 
Verder komen de verantwoording van 
het college over het afgelopen jaar 
(jaarstukken 2018) en de begroting 
PlusOV aan bod. Tot slot buigt de raad 
zich over een voorstel om ontheffing 
te verlenen aan wethouder Pierik van 

de verplichting om woonachtig te zijn 
in onze gemeente. 

Andere raadsvoorstellen
Als hamerstuk komen de begrotingen 
van zowel de Regio Stedendriehoek als 
GGD Noord- en Oost Gelderland aan 
bod. En ook over de meerjarenprognose 
van de grondexploitaties neemt de raad 
naar verwachting een besluit zonder 
daarover inhoudelijk in debat te gaan.

Stukken raadplegen
De agenda met de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u op de pagina 
van de gemeenteraad op onze website. 
Ook liggen er exemplaren gereed bij de 
centrale informatiebalie in het gemeen-
tehuis, het Servicepunt in Eerbeek en de 
overheidsinformatie-punten in de 
bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

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

Openingshandeling door wethouder Pierik (in het midden)


