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Dorpsdichter: wisseling van de wacht
Ook, of juist in deze lastige tijden, is het belangrijk om te relativeren en 
genieten van de schoonheid van bijvoorbeeld de taal. Reden voor het 
voltallige college van burgemeester en wethouders om dinsdag 14 juni op 
gepaste wijze afscheid te nemen van de Brummense Marije Verbeeck. Zij 
was de afgelopen twee jaar de dorpsdichter in onze gemeente. Plaatsge-
noot Chris Ros neemt de denkbeeldige dichterspen van haar over. Namens 
het college overhandigde cultuurwethouder Annika van Klinken haar een 
felicitatieboeket.
 
Chris Ros woont bijna 20 jaar in de 
gemeente Brummen en maakt als 
beroepsmatig beeldend kunstenaar 
en edelsmid werk in opdracht, maar 
ook vrij werk. Al meerdere jaren is zij 
ook actief als dichter. Zo bracht ze 
eigen werk uit in combinatie met 
tekeningen. Woorden borrelen bij 
haar spontaan omhoog en daarmee 
wil zij nu als dorpsdichter serieus aan 
de slag. Voorzitter van de Culturele 
Stichting Marie-Therese Snelders liet 
weten dat de driekoppige jury denkt 
met Ros een dorpsdichter gekozen 
te hebben die aansprekend, 
verrassend en eigenzinnig werk zal 
brengen.

Inspiratie
De Dorpsdichter is een initiatief van 
het Brummense gemeentebestuur 
dat in 2016 van start is gegaan. De 
uitvoering ervan ligt bij de Culturele 
Stichting en de werkgroep Taal 

 
markt. De jury die de nieuwe 
dorpsdichter heeft gekozen bestaat 
dan ook uit een vertegenwoordiger 
van de Culturele Stichting, de 
werkgroep Taalmarkt en de afscheid 
nemende dorpsdichter. Namens het 
gemeentebestuur wenste burge-
meester Van Hedel de nieuwe 
dorpsdichter veel inspiratie toe. 
“Maar dat komt vast goed”, liet hij 
zich ontvallen. Daarbij verwijzend 
naar het initiatief van Ros en 
Verbeeck om op 14 juni op zowel de 
weekmarkt in Brummen als in 
Eerbeek op verzoek van passanten 
spontaan zeer persoonlijke vierrege-
lige gedichten te maken. Voor het 
voltallige college presenteerde Ros 
haar eerste gedicht in haar nieuwe 
functie. 

Afscheid
Het college stond ook stil bij het 
afscheid van Marije Verbeeck. Zij 

heeft haar dorpsdichtersrol moeten 
vervullen in een buitengewoon 
lastige periode, namelijk ten tijde 
van de coronapandemie. “Prijzens-
waardig dat je ondanks deze 
belemmering toch buitengewoon 
productief bent geweest. Je hebt 12 
officiële gedichten als dorpsdichter 
gemaakt, naast 12 columns in een 
plaatselijk weekblad.” Een van de 
gedichten die in het oog springt is 
het ‘liedje voor allemaal’ dat 

Verbeeck schreef voor de werkgroep 
Respect. Een gedicht dat inmiddels 
op muziek is gezet en door verschil-
lende koren uitgevoerd kan worden. 
Als dank voor haar inzet ontving 
Verbeeck toepasselijk een kroontjes-
pen als afscheidscadeau. 

Het voelt vrij

In Brummenland
waar je op kunt 
naar elke kant
Waar 3 x rechts ook links is.
En vice versa

Waar je onderweg zult merken
dat de Rijksweg 
randen en oksels heeft.
Met groenstroken.

Over karakter gesproken
kunnen we kort zijn
die zijn in sommige kernen open
anderen juist heel groen. 

Ook spreekt men van 
relatief 
veel bomen
over reikwijdte 
van ontwikkeling

Zelfs die 3 stoplichten 
zijn goed te doen
die springen regelmatig op 
groen.

14 juni 2022
Chris Ros (dorpsdichter)

De nieuwe dorpsdichter Chris Ros 
ontvangt een bos bloemen van 
wethouder Annika van Klinken.

Marije Verbeeck ontving een 
kroontjespen als afscheidscadeau.

Wethouder bezoekt Oekraïense 
taalschakelklas

Woensdag bezocht onderwijswethouder Ingrid Timmer de taalschakelklas 
in Hall. Twaalf Oekraïense kinderen die in onze gemeente zijn opgevan-
gen krijgen bij basisschool De Vossestraat onderwijs. Het gaat om 
kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. “Het was fijn om te horen, ook van de 
kinderen zelf, dat zij zich op hun gemak voelen. De impact om op de 
vlucht te zijn voor oorlog, is zeker voor deze jonge kinderen eg groot.” 
Sinds enkele weken is de taalschakelklas actief en Timmer liet zich door 
schooldirecteur Nanda de Wit informeren over de ervaringen tot dusver. 

“De kinderen pakken heel snel de 
Nederlandse taal op. Ik ben onder 
de indruk hoeveel de kinderen al 
weten en welke woordjes ze na 
twee weken al kennen”,  vervolgt 
Timmer. “Dit draagt er aan bij dat ze 
beginnen op te bloeien. Dat ze zich 
prettig en vrij voelen, zich meer 
durven te uiten, praatjes hebben en 
geintjes maken. Dat wat bij kinderen 
hoort.” Timmer complimenteerde 
ook de leerkrachten van De 
Vossestaart met de voortvarende en 
zorgvuldige wijze waarop de 
taalschakelklas is opgezet.

Oudere jongere
Een deel van de kinderen van de 
schakelklas is gehuisvest bij de 
gemeentelijke opvanglocatie bij het 
ABK-huis in Hall. Andere kinderen 
hebben een particuliere opvangplek 
elders in de gemeente.  Een 
vergelijkbare Internationale schakel-
klas voor jongeren in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar is er in Zutphen. De 
jongeren vanaf 16 jaar volgen online 
les dat wordt gegeven vanuit 
Oekraine. Zij zullen na de zomerva-
kantie starten op het Aventus in 
Apeldoorn.

Hall binnenkort goed bereikbaar
Binnenkort heeft onze gemeente een betere dekkingsgraad voor telefonie 
en internet. Er komt een nieuwe antennemast langs de Hallsedijk in Hall. 
De gemeente heeft geen bezwaarschriften ontvangen op de verleende 
omgevingsvergunning. Naar verwachting wordt in het najaar gestart met 
de bouw van de mast.

Locatie
De locatie is gekozen na overleg 
met de gemeente, dorpsraad 
Eerbeek-Hall, enkele omwonenden 
en eigenaren. Deze ligt op een 
agrarisch perceel nabij de Hallsedijk, 
waarbij afstand wordt gehouden ten 
opzichte van omliggende woonper-
celen. De mast wordt geplaatst 
tegen een hoge bosrand. Aanvul-
lend worden landschappelijke 
inpassingsmaatregelen genomen en 
er wordt gebruik gemaakt van 
ecologische maatregelen tijdens de  

 
bouwperiode, waaronder een 
reptielenscherm.

Goede ontwikkeling
De gemeente ontving al lange tijd 
signalen dat de mobiele bereikbaar-
heid rondom Hall beter kon. Ook 
zijn er nieuwe wettelijke eisen vanuit 
het Rijk om voldoende dekking en 
capaciteit te realiseren. Vodafone is 
altijd op zoek naar verbetering van 
de dekking en capaciteit. Daarom is 
door Vodafone het initiatief 
genomen voor het realiseren van 

een nieuwe antennemast. Burge-
meester Alex van Hedel ziet de 
voordelen van de nieuwe mast: “Nu 
zeker is dat de mast er gaat komen, 
kan ik niet wachten tot deze is 
gebouwd. De nieuwe mast zorgt 
voor een goede mobiele bereikbaar-
heid van Hall en omgeving en dat is 
erg belangrijk voor de leefbaarheid 
en vitaliteit van ons buitengebied.”

Uitvoering
De mast wordt gebouwd door 
Vodafone. Zij verwachten hiermee 
voor het eind van het jaar te 
beginnen. Het bouwproces zelf 
duurt 4 maanden. Als de mast er 
staat, kunnen ook andere mobiele 
providers er gebruik van maken. Dit 
heet site-sharing. 

Gemeentehuis en servicepunt gesloten
Op woensdag 29 juni is het  servicepunt in Eerbeek gesloten vanwege een 
training. Het is dan niet mogelijk om een afspraak te maken bij burgerza-
ken of om documenten af te halen bij de receptie.   

Op donderdagmiddag 30 juni vanaf 
13.00 uur is het gemeentehuis dicht 
vanwege een personeelsmiddag.  We 
blijven wel telefonisch bereikbaar. 

Ook is het servicepunt in Eerbeek 
gedurende de schoolvakantie van 
midden Nederland gesloten: van 
9 juli t/m 21 augustus 2022.

Raad besloot
Gisteren, donderdag 16 juni, kwam 
de gemeenteraad bijeen voor een 
bijzondere raadsvergadering. 
Centraal daarbij stond de perspec-
tiefnota 2023-2026. Ook enkele 
andere financieel inhoudelijke 
onderwerpen stonden op de 
agenda, evenals een voorstel over 
de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland. Denk daarbij aan 
de voorlopige jaarstukken 2021, de 
concept-programmabegroting 
2023-2026 en een voorstel voor 
een andere verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden rondom de 
kazernes in de veiligheidsregio. Een 
kort verslag van deze vergadering 
leest u op onze website. Binnenkort 
is de besluitenlijst te vinden op 
brummen.nl/gemeenteraad. 
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tuinmuur en het 
realiseren van een dakterras op 
het dak van de aanbouw, 
Kruisenkstraat 36, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een nokverhoging, 
Nobelstraat 40, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de 
renovatie van de school “De 
Lans”, Zutphensestraat 175, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Hallseweg 9, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
berging op de locatie Hooimate 1, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een uitweg, Jan Somerstraat 33, 
Brummen

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband 
met vergunningvrij, het kappen 
van 12 haagbeuken, Hammeler-
weg 2A, Brummen

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding, Kampweg 3, 
Brummen

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 

garage op de locatie Marten 
Putstraat 20, Brummen

Ruimtelijk plan of omgevings- 
document
• Ontwerpwijzigingsplan “Buiten-

gebied Brummen, landschaps- en 
natuurversterking vier percelen 
2022” gemeente Brummen

Evenementenvergunning
• Verleende aanvraag evenemen-

tenvergunning, Meeuwenberg-
weg 13, Empe

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 23 juni 2022

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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Energietoeslag inwoners met laag inkomen
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor 
een energietoeslag van 800 euro. Dit is een eenmalige bijdrage voor de 
energiekosten. In de periode april en mei dit jaar hebben al 299 huishou-
dens in onze gemeente de energietoeslag ontvangen. Van deze 299 
huishoudens kwamen 216 huishoudens automatisch in aanmerking voor 
de eenmalige energietoeslag van 800 euro. Nog eens 83 huishoudens 
hebben de energietoeslag van 800 euro ontvangen door deze zelf aan te 
vragen. 

Heeft u nog geen energietoeslag 
ontvangen? En denkt u wel in 
aanmerking te komen? Dan kunt u 
het nog aanvragen via deze pagina 
op onze website. Goed om te weten 
dat wanneer u de energietoeslag  

 
ontvangt, dit bedrag niet meetelt als 
inkomen bij een uitkering! En ook 
niet voor de toeslagen die u van de 
Belastingdienst ontvangt. U hoeft 
dit dus niet op te geven als inkomen 
of gift.

Laatste raadsvergadering voor zomerreces
Voordat het bestuurlijke zomerreces start, buigt de gemeenteraad zich op 
donderdagavond 23 juni nog over vier concrete raadsvoorstellen. De 
vergadering begint om 20 uur en vindt plaats in de raadszaal van het 
gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom deze openbare raadsverga-
dering bij te wonen. De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via het 
televisiekanaal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom. 

De agenda en alle vergaderstukken 
zijn te vinden op de website 
brummen.nl/gemeenteraad. Ook 
liggen er voor belangstellenden 
exemplaren van de agenda met de 
bijbehorende stukken klaar bij de 
receptie in het gemeentehuis en het 
Servicepunt in Eerbeek. 

Bespreekstukken
Een belangrijk onderwerp waarover 
de raadsleden een besluit moeten 
nemen zijn de gemeentelijke 
jaarstukken over 2021. Het college 
heeft in beeld gebracht hoe het 
begrotingsjaar 2021 is verlopen en 
wat de financiële gevolgen daarvan 
zijn. Dit onderwerp staat als 
bespreekstuk op de agenda van 23 
juni. Dat betekent dat de raad er 
zeker over zal debatteren, voordat 
er een besluit wordt genomen. Dit 
geldt ook voor een ander raadsvoor-
stel, namelijk de voorgestelde 
bestemmingsplanwijziging voor het 
perceel Meidoornlaan 18a en 18b in 
het dorp Brummen. Dit plan moet  

 
een woonzorgvoorziening met 
20 plaatsen voor dementerenden 
mogelijk maken.

Hamerstukken
Twee voorstellen staan als hamer-
stuk op de agenda. Dit betekent dat 
de raad hierover vermoedelijk een 
besluit gaat nemen zonder hierover 
een debat te voeren. Dit omdat alle 
fracties in de raad voldoende 
informatie hebben en deze voorstel-
len ondersteunen. Het gaat dan om 
de jaarstukken 2021 van de Regio 
Stedendriehoek, een samenwer-
kingsorganisatie waarvan Brummen 
deel uitmaakt. Dat voorstel bevat 
ook de conceptbegroting 2023 van 
dit samenwerkingsverband. Het 
andere raadsvoorstel is de wijziging 
van de verordening voor de 
Maatschappelijke Adviesraad 
(MAR), een belangrijk adviesorgaan 
van de gemeente. Met deze 
verandering voldoet de verordening 
weer aan recente wetgeving en de 
lokale uitvoeringspraktijk.  

Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022 
Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een 
brand? Dat is begrijpelijk, want overdag kun je rook ruiken. Maar ‘s 
nachts niet! In je slaap ruik je namelijk minder goed. Hierdoor word je niet 
wakker van rook. Waar je wél wakker van wordt, is het geluid van een 
rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat je tijdig en 
veilig kunt vluchten. Burgemeester Van Hedel ondersteunt daarom deze 
regionale campagne. “Samen zorgen we zo voor meer veiligheid.”  

Rookmelders worden verplicht   
“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht 
om op iedere verdieping van je 
woning minimaal één werkende 
rookmelder te hebben hangen, bij 
voorkeur in de vluchtroute” vertelt 
Dick de Vries, districtscommandant 
van Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG). “Deze 
verplichting bestaat al langer voor 
nieuwbouwhuizen, maar de regelge-
ving gaat ook voor bestaande bouw  

 
 
 
 

gelden. Het invoeren van deze 
nieuwe wet heeft als doel levens te 
redden”.   
 
Burgemeester Van Hedel: “Gelukkig 
hebben de meeste mensen al één of 
meerdere rookmelders in hun 
woning. We maken de kans op 
dodelijke slachtoffers door brand 
een stuk kleiner nu een rookmelder 
verplicht gesteld wordt. Daarom 
ondersteun ik deze regionale 
campagne en besteden we er 
aandacht aan.”

Hoeveel rookmelders heb ik nodig? 
We hebben steeds meer elektrische 
apparaten in huis, waardoor het 
risico op brand toeneemt. Daarom is 
het belangrijk om stil te staan bij je 
eigen brandveiligheid. Naast het 
nemen van de maatregelen om 
brand te voorkomen is snelle 
alarmering bij brand cruciaal. 
Rookmelders zorgen hiervoor. Er 
worden 3 veiligheidsniveaus 
gehanteerd: voldoende, beter en 
best. Het veiligheidsniveau voldoen-
de houdt in dat je ten minste één 
werkende rookmelder hebt hangen 
op iedere verdieping in de vlucht-
route. Vaak is dat de hal of de 
overloop. Je bent nog beter 

beschermd wanneer er ook rook-
melders worden opgehangen in de 
slaapkamer. Voor de beste veiligheid 
plaats je ook rookmelders in alle 
overige ruimten waar brand kan 
ontstaan.  
 
Veilig vluchten bij brand 
Daarnaast is het belangrijk dat je 
veilig naar buiten kunt als er brand 
is. Met deze tips ben jij beter 
voorbereid: 
 
1. Oefen je vluchtplan  
 Oefen regelmatig je vluchtplan 

met eventuele huisgenoten en/of 
kinderen. Zo weet je hoe je snel 
en veilig naar buiten kunt bij 
brand.  

2. Hang een vluchtsleutel op een 
vaste plek 

 Door het ophangen van een 
vluchtsleutel op een vaste plek op 
de vluchtroute, verlies je bij een 
brand geen kostbare tijd met 
zoeken. Zorg dat de sleutel op een 
plek hangt waar je snel bij kunt, 
maar buiten het zicht en bereik 
van buitenstaanders. 

3. Sluit binnendeuren 
 Door ‘s nachts binnendeuren te 

sluiten, verspreidt brand en rook 
minder snel. Hierdoor heb je meer 
tijd om veilig te vluchten. Sluit bij 
het vluchten bij brand ook de 
deuren achter je en blijf laag bij de 
grond bij rook.  

 
Voor meer informatie of persoonlijk 
advies over rookmelders: 
www.rookmelders.nl  

Burgemeester Van Hedel onder-
steunt de campagne van harte: ‘Doe 
mee en hang een rookmelder op. 
Het is zo gepiept en redt levens!”

Hoe denkt u over toerisme en recreatie?
Al meer dan 470 inwoners gingen u 
voor... Laat ook uw mening horen 
over toerisme en recreatie! Hoe 
denkt u over toerisme? Ervaart u 
drukte of ziet u juist ruimte? Uw 
mening is belangrijk en waardevol. 

Vul daarom de online enquête van 
Brummen Spreekt in over toerisme 
en recreatie. Dit kan via 
www.moventem.nl/brummen. 
De enquête staat nog open tot 
20 juni.


