
Uitreiking Culturele prijs
Uit handen van cultuurwethouder Margriet Wartena en  voorzitter van de 
Culturele Stichting Marjolein Roelfzema ontving Theo van Enckevort vorige week 
donderdagavond de Culturele Prijs van de gemeente Brummen. De prijs is een 
bronzen beeldje van de Brummense kunstenares Nicky Dijkstra. De overhandiging 
gebeurde in de grote zaal van De Vroolijke Frans in Brummen. 

Theo van Enckevort heeft in de afgelopen 35 jaar dat hij in Brummen woont zich 
steeds beziggehouden met het organiseren van muzikale en culturele optredens. 
Was dit vroeger al bij het 
jongerencentrum De 
Bliksem, daarna was hij 
ook actief lid van het 
Brummense Quattro 
Stagioni Pop en is hij 
medeorganisator van 
bijvoorbeeld de 
Brummense Popquiz en 
de Brummense Buiten-
bios. In De Vroolijke 
Frans beijvert hij zich de 
laatste jaren ook weer 
voor een scala aan 
culturele activiteiten. 
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Gemeenteraad geeft koers met bespreking perspectiefnota
Volgende week donderdagavond 21 
juni bespreekt de gemeenteraad de 
perspectiefnota voor de komende vier 
jaar. Het gaat om de periode 2019 tot 
en met 2022. Vorige week donderdag 
vond al een speciaal raadsforum over 
dit belangrijke document plaats. Met 
de reactie op de perspectiefnota geeft 
de nieuwe gemeenteraad een eerste 
richting aan de toekomstige koers van 
het gemeentebestuur en het opstellen 
van de programmabegroting voor het 
komende jaar. De vergadering op 21 
juni is zoals gebruikelijk openbaar en 
begint om 20.00 uur in de raadszaal. 

Omdat pas recent een coalitieakkoord 
tussen vier partijen is gesloten en vier 
wethouders zijn benoemd, is de 
perspectiefnota ‘beleidsarm’. Dit 
betekent dat in de perspectiefnota 
nog geen nieuwe inhoudelijke 
beleidskeuzes zijn verwerkt. Dit 
betekent dat het college de besluiten 
die de raad neemt over de perspectief-
nota later dit jaar gaat verwerken in 
de programmabegroting. Dit geldt ook 
voor de uitwerking van het coalitieak-
koord, die het nieuwe college met 
wethouders van VVD, Lokaal Belang, 

PvdA en CDA in een bestuurspro-
gramma gaat uitwerken. 

Overige voorstellen
De gemeenteraad neemt op 21 juni 
nog een aantal andere belangrijke 
besluiten. Zo stelt de raad de gemeen-
telijke jaarstukken over het begro-
tingsjaar 2017 vast en neemt het een 
besluit over de eerste bestuursrappor-
tage van het college over het lopende 
begrotingsjaar 2018. Als ‘hamerstuk’ 
staan twee andere voorstellen op de 
agenda, namelijk de meerjarenprogno-
se grondexploitaties 2018 en de nota 
weerstandsvermogen 2018-2021 en 
bijhorende risico-inventarisatie 2018. 
Het is de verwachting dat de raad 
zonder inhoudelijke debat deze twee 
voorstellen gaat steunen. 

Beëdiging raadslid
Overigens begint de raadsvergadering 
met een wisseling van de wacht 
binnen de gemeenteraad. De heer Van 
de Berg (Lokaal Belang) heeft laten 
weten om persoonlijke redenen te 
stoppen als raadslid. Vandaar dat de 
raad de geloofsbrieven gaat onderzoe-
ken van de nieuw te benoemen 

raadslid. Als deze akkoord worden 
bevonden, wordt deze persoon 
beëdigd als nieuw lid van de raad.

Stukken raadplegen
De agenda met de bijbehorende 
raadsvoorstellen vindt u op de pagina 
van de gemeenteraad op de website 
www.brummen.nl. Ook liggen er 
exemplaren gereed bij de centrale 
informatiebalie in het gemeentehuis. 
Daarnaast kunt u terecht bij de 
overheidsinformatiepunten in de 
bibliotheken in Brummen en Eerbeek. 
Inspreken tijdens de raadsvergadering 
is niet mogelijk, dit kan wel bij de 
diverse fora.

Op vrijdag 15 juni en maandag 18 juni 
worden er slijtlagen op verschillende 
wegen in Brummen aangebracht. Deze 
toplaag beschermt onderliggend asfalt 
tegen de weersomstandigheden. De 
werkzaamheden worden door Dostal 
Wegenbouw uitgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden wordt de straat 
tijdelijk afgesloten. Daarna kan het 
verkeer er direct weer overheen rijden.

De planning van de werkzaamheden is 
afhankelijk van de weersomstandighe-
den. In geval van slechte/natte 
weersomstandigheden worden de 
werkzaamheden uitgesteld. We gaan 
nu uit van de volgende planning voor 
het aanbrengen van de slijtlaag: 

Vrijdag 15 juni 
-  De Hoevesteeg tussen Voorsterweg 

en de Haarweg
-  Spankerenseweg tussen Hoofdstraat 

en Metelerkampweg
-  Soerensezand tussen Loubergweg en 

Tullekenweg
- Gehele Prinses Mariannelaan
- Gehele Sophia van Wüttemberglaan
-  Maria Stuartlaan vanaf de Amalia van 

Solmslaan 

Maandag 18 juni
-  Hammelerweg van Brummenseweg 

tot einde verharding
-  Arnhemsestraat tussen de Pothof en 

de Spankerenseweg

Tijdelijke wegafsluitingen

Aannemer Ebola B.V. is gestart met 
het wegzuigen van nesten van de 
eikenprocessierups. Deze rupsen 
kunnen irritatie veroorzaken bij mens 
en dier en daarom bestrijdt de 
gemeente ze. De overlast van eiken-
processierupsen is in heel Nederland 
door het warme voorjaar eerder en 
groter dan voorgaande jaren. 

Afgelopen week heeft de gemeente 
haar bomen geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van rupsen. Hierin zijn 
ook de meldingen van inwoners 
meegenomen. Op openbare locaties 
met een hoge plaagdruk en waar veel 

mensen aanwezig zijn, worden de 
rupsen bestreden. Hiermee volgt de 
gemeente Brummen de landelijke 
richtlijn van het RIVM.

Proef met vogelkastjes
De rupsen worden ook op een 
natuurlijke wijze bestreden. Vogels 
eten rupsen en kunnen worden ingezet 
om overlast preventief te voorkomen. 
Zo zijn er dit voorjaar, als proef, 
vogelnestkastjes op een aantal 
eikenbomen opgehangen. Of dit effect 
heeft gehad blijkt binnenkort. Alle 
kastjes zijn inmiddels aan de binnen-
kant gefotografeerd. De foto’s worden 

bekeken op de aanwezigheid van 
vogelnesten. Zodra de resultaten 
hiervan bekend zijn, schenken wij daar 
aandacht aan. Ziet u vogels in en uit 
de vogelkastjes vliegen? Laat het ons 
dan weten via Fixi (www.fixi.nl/
brummen) en vermeld daarbij het 
nummer op de kast.

Wat kunt u zelf doen?
De aannemer bestrijdt de nesten met 
een hoge plaagdruk en waar veel 
mensen langs komen. Het kan enige 
tijd duren voordat de aannemer alle 
locaties in de gemeente heeft gehad. 
Daarom vragen we u om zelf ook 
maatregelen te nemen:
•  Probeer het contact met de 

rupsen te vermijden. Houd 
bijvoorbeeld bij een bezoek aan 
een gebied met eiken de huid 
bedekt en ga niet picknicken 
onder eikenbomen.

•  Pas op met blote voeten in het 
gras en hang wasgoed niet te 
drogen onder een eik. Als 
brandharen in kleding zit, was dit 
dan grondig, het liefst op 
minimaal 60 °C.

•  Geef locaties waar eikenproces-
sierupsen zitten aan ons door via 
www.fixi.nl/brummen 

•  Heeft u zelf een boom met een 
nest rupsen? Laat deze dan 
verwijderen voor een profes-
sio-neel bedrijf. 

•  Heeft u last van gezondheids-
klachten die te maken hebben 
met de eikenprocessierups? Neem 
dan contact op met de GGD via 
telefoonnummer 088 - 44 33 000 
of met uw huisarts.

Bestrijding eikenprocessierups

In de afgelopen jaren leverden veel 
inwoners taxussnoeisel gescheiden aan 
bij de Recyclepleinen. Het jonge 
snoeisel bevat baccatine, een grondstof 
voor medicijnen tegen kanker. Uit de 
succesvolle inzameling bleek een grote 
betrokkenheid van inwoners uit de 
gemeente Brummen. De landelijke 
samenwerkingspartner heeft helaas 
laten weten dat er geen afzetmarkt 
meer is voor het materiaal. Daarom 
wordt taxus dit jaar niet meer geschei-
den ingezameld. 

Organisator stichting ‘Taxus voor Hoop’ 
waarmee Circulus-Berkel samenwerkte 

staakt voorlopig haar werkzaamheden. 
Dit geldt ook voor andere landelijke 
inzamelpartijen die in onze regio actief 
zijn. Volgens de stichting zijn er 
momenteel voldoende grondstoffen 
voorradig en is de vraag naar het jonge 
taxussnoeisel gedaald. 

Wat doe ik met mijn taxussnoeisel?
U kunt het snoeisel van uw taxushaag 
bij het normale groenafval kwijt. Kleine 
hoeveelheden kunnen in uw groene 
container en grotere hoeveelheden 
brengt u tegen betaling en op vertoon 
van uw milieupas weg naar het 
Recycleplein. 

Bedankt!
Alle bewoners die afgelopen jaren hun 
taxus apart hebben ingeleverd: heel 
hartelijk dank voor uw inzet! Hiermee 
heeft u een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de productie van kanker-
bestrijdende geneesmiddelen. Indien er 
in de toekomst weer verwerking van het 
taxussnoeisel mogelijk is, start Circu-
lus-Berkel de gescheiden inzameling 
graag weer op.

Dit jaar geen gescheiden inzameling taxus
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Actuele versie LTA
Er is weer een nieuwe actuele versie van de Lange Termijn Agenda. Deze kunt 

u raadplegen op onze website. De Lange Termijn Agenda biedt de gemeente-

raad (en uiteraard ook inwoners en andere belanghebbenden) inzicht in de 

voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeente-

raad zich het komend jaar gaat buigen. Voor meer informatie over de agenda 

kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit kan via mailadres 

griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer 0575-568 233.

Brummen spreekt
Onder de naam ‘Brummen Spreekt’ kent de gemeente Brummen een inwo-

nerspanel. Dit panel is populair, want het aantal leden groeit gestaag. 

Inmiddels zijn 963 inwoners lid van dit panel. Iedere inwoner vanaf 16 jaar 

kan zich hiervoor eenvoudig en gratis aanmelden via de website www.

brummenspreekt.nl. Op dit moment loopt nog een onderzoek over de eigen 

woon- en leefomgeving en de ervaringen met de gemeente Brummen. De 

respons bedraagt op dit moment al zo’n 58 procent. Een mooi percentage. 

Maar het onderzoek staat nog open tot 18 juni, dus iedereen die nog geen tijd 

had om de vragenlijst in te vullen, kan dat nog steeds doen. 

Raad vergadert
De laatste (besluitvormende) raadsvergadering voor het zomerreces is op 

donderdagavond 28 juni. De agenda en de bijhorende stukken zijn binnenkort 

te lezen op onze website www.brummen.nl. 

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, over het 
kappen van 2 coniferen en 1 grove 
den op de locatie Amalia van 
Solmslaan 15 in Eerbeek (13-06-
2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 vliegdennen op de 
locatie Gravin van Burenlaan 10 in 
Eerbeek (13-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 grove den op de 
locatie Prinses Mariannelaan 2 in 
Eerbeek (13-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 gewone essen, 1 
veldesdoorn, 1 veldesdoorn (meer-
stammig), 7 zomereiken, 3 berken, 3 
lindes, 1 beuk en 2 gewone beuken 
op de locatie van het nieuwe 
bedrijventerrein Hazenberg, Brum-
men E 4269 (13-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen en gebruiken van een 

grondgebonden zonnestroominstalla-
tie op de locatie Oude Zutphense-
weg in Hall (13-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het vervangen van de 
huidige kap met dakpannen door 
rieten kap op de locatie De Pothof 99 
in Brummen (13-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping met berging op de 
locatie Loevenich 12 in Leuvenheim 
(13-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
tuinhuis en een carport op de locatie 
Papiermakerserf 8 in Eerbeek 
(13-06-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het legaliseren van 
een carport en een deel van de 
aangebouwde werkruimte/berging. 
Tevens de gedeeltelijke intrekking 
van aanvraag SXO-2017-1105, de 
onderdelen terrasoverkapping en 
berging de aangebouwde werkruim-
te/berging op de locatie Blake 9 in 
Brummen (13-06-2018) 

• Buiten behandeling gestelde aan-

vraag reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
kozijn op de locatie Engelenburger-
laan 31 in Brummen (13-06-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op 
de locatie Rozenstraat 7 in Eerbeek 
(13-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het saneren van 
asbesthoudende toepassingen uit een 
gasontvangststation, de Veldkantweg 
18 te Eerbeek (13-06-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op 
de locatie Jan Somerstraat 11 in 
Brummen (13-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het slopen van 
een gasstation, Veldkantweg 18 te 
Eerbeek (13-06-2018) 

Openbare vergaderingen
• Raadsforum Ruimte op 14 juni 2018 

(07-06-2018)
• Raadsforum Samenleving/Bestuur/

Financiën op 14 juni 2018 (07-06-
2018)

• Besluitvormende raadsvergadering 
Perspectiefnota op 21 juni 2018 
(15-06-2018)

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

Met ingang van 2019 wordt de 
gemeente Brummen officieel werkge-
ver van inwoners met een WSW-indi-
catie. Zij vallen op dit moment nog 
onder de gemeenschappelijke regeling 
Delta, maar het gemeentebestuur 
besloot eerder dit jaar vanaf 1 januari 
2019 alle werkzaamheden die Delta 
uitvoert zelf te gaan uitvoeren. 
Afgelopen week besloot het college 
dat hierbij wordt gekozen voor de 
variant om ook daadwerkelijk zelf 
werkgever te worden. Dit heeft het 
college vandaag in een brief ook aan 
de WSW-medewerkers laten weten. In 
dezelfde brief worden de medewer-
kers ook uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst op 3 juli. 

Medewerkers van de gemeente 
Brummen zijn op dit moment druk bezig 
om ervoor te zorgen dat de gemeente 
vanaf 2019 alle werkzaamheden goed 
gaat uitvoeren. Een van voorbereidings-
acties heeft te maken met het werkge-
verschap. Het college heeft besloten dat 
de gemeente zelf werkgever wordt en 
voor de taken om dit goed uit te voeren 
wordt een deskundig bureau ingescha-
keld. Belangrijk om te weten is dat alle 
afspraken die WSW-medewerkers nu 
hebben (ook vastgelegd in de cao) 
gewoon blijven gelden. De gemeente 
zorgt er dus voor dat alle zaken rondom 
salaris maar ook bijvoorbeeld (verzuim)
begeleiding, goed voor de medewerkers 
wordt geregeld. 

Vrijdag 15 juni is voorlopig de laatste 
keer dat je terecht kunt bij het 
inloopspreekuur van Team voor 
Elkaar bij huisartsenpraktijk De 
Meidoorn in Brummen. Er is sprake 
van een zomerreces. Op vrijdagmid-
dag 14 september is er weer een 
consulent van Team voor Elkaar bij 
de huisartsenpraktijk aanwezig. 

Team Voor Elkaar staat voor je klaar 
als het gaat om zorg en welzijn, 
jeugd, werk en inkomen. Het sociale 
wijkteam is elke werkdag bereikbaar. 
Je kunt bellen van 9.00 tot 12.00 uur 
via telefoonnummer (0575) 568 568. 
Of langskomen op een van de 

inloopspreekuren: maandag en 
woensdag tussen 9.00 en 12.00 bij 
Plein Vijf in Brummen en dinsdag en 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur bij 
het Servicepunt aan de Stuijven-
burchstraat 66 in Eerbeek. Dit geldt 
de hele zomer door!

Iedere vrijdagmiddag is er van 13.00 
tot 17.00 uur ook een inloopspreek-
uur bij huisartsenpraktijk De Mei-
doorn in Brummen. Deze vervalt 
echter de komende drie maanden 
vanwege de vakantie. Het eerste 
volgende inloopspreekuur bij De 
Meidoorn is dus op vrijdagmiddag 14 
september. 

Dinsdag maakte burgemeester en 
wethouders kennis met Elly van 
Agtmaal. De komende twee jaar gaat 
zij onder het pseudoniem Eva 
gedichten schrijven. Want vanaf mei 
is zij de opvolgster van Laurens 
Hoevenaren als dorpsdichter van onze 
gemeente. Het was wethouder 

Cultuur Margriet Wartena die haar 
veel succes en inspiratie toewenste 
namens het college en dit bekrachtig-
de met een mooie bos bloemen.

In 1982 is Elly van Agtmaal geboren 
op een boerderij in Cortenoever. Een 
plek waar ze op dit moment samen 

met haar broer ook een werk- en 
zorgboerderij runt. Aan het college 
vertelde ze dat ze al op jeugdige 
leeftijd belangstelling had voor taal en 
poëzie. Ze schreef toen al op school en 
thuis gedichtjes op in een speciaal 
‘taalschriftje’. Bij de kennismaking met 
het college werd de nieuwe dorpsdich-
ter vergezeld door Mieke van Nieuw-
stadt, lid van de werkgroep Taalmarkt. 
Deze werkgroep functioneert onder de 
vlag van de Culturele Stichting en 
draagt zorg voor de uitvoering van het 
dorpsdichterschap. Ook droeg de 
nieuwe dorpsdichter twee gedichten 
aan het college voor: het gedicht dat 
zij had ingestuurd bij haar sollicitatie 
naar het dorpsdichterschap en haar 
eerste gedicht in haar nieuwe functie, 
‘Schouwspel, voorgedragen bij de 
opening van de Pinkstermarkt. 

Alle informatie over de dorpsdichter 
en de gedichten die gaan verschijnen, 
zijn te lezen op de website  
www.brummencultuur.nl. 

Gemeente wordt werkgever WSW-medewerkers

Vakantiestop spreekuur Team voor Elkaar 
bij De Meidoorn

College maakt kennis met dorpsdichter 

Volg ons ook op 
social media via 
Twitter, Facebook 
of Instagram

GESLOTEN


