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Wethouder Timmer in gesprek met jongeren over Corona
Namens de gemeente gaat jeugdwethouder Ingrid Timmer in gesprek met
jongeren in onze gemeente. Centraal
staan de gevolgen van de coronacrisis.
En dan vooral hoe we onze lokale
samenleving samen gaan inrichten.
“We pakken zo in Brummen de oproep
van Minister President Mark Rutte op,
om vooral ook de volwassenen van de
toekomst, onze jongeren, aan het woord
te laten. Ik hoop dat veel jongeren in
onze gemeente deze uitdaging oppakken en met mij het gesprek over dit
belangrijke onderwerp willen aangaan,”
aldus wethouder Ingrid Timmer.
Samen moeten we werk maken van die
zogeheten “1,5 meter samenleving van
de toekomst”. Ingrid Timmer ziet daarbij
zeker een rol weggelegd voor jongeren
in de gemeente Brummen. “Niet alleen
politici in Den Haag gaan over die 1,5
meter samenleving. Maar ook lokaal
kunnen we daar over nadenken,
plannen voor maken en acties uitzetten.
In het gemeentehuis, binnen de
gemeenteraad en ook bij allerlei lokale
organisaties en bedrijven zijn daar vast
goede ideeën over, maar ook onze jeugd
denkt daar zeker over na. En hun geluid
willen we als gemeente graag horen en
over het voetlicht brengen.”
Diverse gesprekken
Hoe gaat wethouder Timmer het
gesprek aan met jongeren? Want ook zij
moet natuurlijk rekening houden met
1,5 meter afstand. “Dat klopt,” laat
Timmer weten. “We kiezen bewust voor
meerdere gesprekken, zodat we steeds
met kleine groepjes samen komen waar
we volgens alle RIVM-richtlijnen het
gesprek aan kunnen gaan.” De
wethouder gaat daarbij zoveel mogelijk
naar de locaties waar jongeren zich al
bevinden. “We gaan de afspraken
plannen in de jongerencentra, bij een
sportvereniging of bij een kerk of

Alleen samen krijgen we corona onder controle, ook bij het uitgaan
De horeca heeft haar deuren gelukkig weer geopend. Dit gaat voorlopig nog
wel gepaard met enkele maatregelen. Zo is bij een gezelschap van 3 of meer
gasten een afstand van ten minste 1,5 meter tot elkaar verplicht. Dit geldt
echter niet voor gezamenlijke huishoudens. In de praktijk is het voor horecaondernemers lastig om te controleren of er echt sprake is van een gezamenlijk
huishouden.

Wethouder Timmer wil graag met jongeren in gesprek over hun ervaringen
met corona(maatregelen)
moskee. Maar ook willen we een
bijeenkomst met afgevaardigden van de
basisscholen, bijvoorbeeld vanuit de
leerlingenraden.” Tot slot is er ook nog
een open bijeenkomst waarvoor
jongeren zich kunnen aanmelden die
niet aan een van de eerder genoemde
organisaties verbonden zijn.
Op een vertrouwde plek
Wethouder Timmer wil graag zo snel
mogelijk de eerste gesprekken inplannen. “De ervaringen die jongeren
hebben met de afgelopen ingrijpende
corona-periode staat nog vers in het
geheugen. Ik wil graag weten hoe onze
jeugd die periode van #thuisblijven heeft
ervaren. Maar daarnaast wil ik ook
weten welke ideeën ze hebben over die
1,5 meter samenleving als het gaat om
school, vrije tijd, het gezin en werk.”
Daarnaast is Timmer ook benieuwd
welke tips jongeren hebben mocht er dit
najaar alsnog sprake zijn van een tweede
corona-golf. “Op dit moment zijn we
bezig om een aantal organisaties en
netwerken te benaderen om tot concrete
afspraken voor een gesprek met
jongeren te komen. Juist door samen op

te trekken met jongerenwerkers, enkele
sportverenigingen, kerk en moskee en
basisonderwijs, hopen we dat jongeren
ook door hen begeleid worden in de
voorbereiding op de gesprekken. En we
vinden het belangrijk dat de plek van het
gesprek er een is waar de jeugd zich
prettig voelt.” Timmer hoop dat het
merendeel van de gesprekken nog voor
de zomervakantie plaatsvindt. De open
bijeenkomst vindt plaats op 7 juli om
19 uur. Hiervoor aanmelden kan via
bijeenkomsten@brummen.nl en
instagram @jongbrummen.
Leuke attentie en delen van opbrengst
Timmer vindt het belangrijk dat de
belangrijkste tips en conclusies uit de
gesprekken ruim bekend worden
gemaakt, juist ook aan andere
jongeren. “We willen dit doen door
middel van een videoverslag, waarmee
we juist ook andere jongeren weer
kunnen betrekken en inspireren.” Ook
laat Timmer weten dat ze een leuke
attentie heeft voor de jongeren die met
haar het gesprek aan gaan over het
nieuwe normaal. “Dit onder het motto:
laat van je horen.”

Daarom heeft de
gemeente Brummen een
kaart gemaakt die de
ondernemers aan de gast
kan overhandigen zodat
er geen onduidelijkheid
hoeft te ontstaan over
wat mag en niet mag.
Ook ligt het risico voor
een eventuele boete zo
niet meer bij de horeca,
maar bij de klant zelf.
Afgelopen weekend zijn
de eerste exemplaren
persoonlijk door wethouder economie Van
Burgsteden overhandigd.

Nieuwe noodverordening
Er is een nieuwe noodverordening die is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige automatisch te vervallen. De noodverordening is van
toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de
veiligheidsregio. Enkele verschillen ten opzichte van de vorige noodverordening
zijn de openstelling van gezamenlijke sanitaire voorzieningen en het bezoek
aan verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.
De volledige noodverordening is terug te lezen op www.vnog.nl. Met elkaar
moeten we ervoor blijven zorgen dat we verantwoord, veilig én vriendelijk
omgaan met de versoepelingen.

Nieuw GGD-onderzoek corona
Voor de derde keer in coronatijd doet de GGD in onze regio een onderzoek. Zij
willen onder andere graag weten wat de versoepeling van de coronamaatregelen met inwoners in Noord- en Oost-Gederland doet. Deze nieuwe peiling
vindt plaats tussen 16 en 23 juni. Vul de vragenlijst in via www.ggdnog.nl. Op
deze website lees je ook de resultaten van eerdere peilingen.

Stappen om meer grip op sociaal domein te krijgen
Het gemeentebestuur van Brummen wil meer (administratieve) grip krijgen op
het sociale domein. Daarin staat de gemeente Brummen overigens niet alleen,
want vrijwel alle gemeenten in Nederland worstelen met het dilemma van minder
financiële middelen naast een toename van noodzakelijke zorg aan inwoners.
Aan de hand van een raadsbrief heeft het college de gemeenteraad op de hoogte
gebracht van de stappen die zijn genomen. Het college nodigt de samenleving en
de gemeenteraad daarbij uit om na de zomervakantie met elkaar in gesprek te
gaan over realistische ambities van de gemeente en de wijze waarop deze
nagestreefd en uitgevoerd moet gaan worden.
Dat Brummen niet de enige gemeente
is die moeite heeft om de kosten én de
uitgaven op het gebied van participatie, Wmo en jeugdhulp in evenwicht te
krijgen, blijkt uit acties die de landelijke
koepelorganisatie Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) nu
onderneemt. De VNG heeft samen met
verschillende experts in 20 gemeenten
in het land gedetailleerd onderzoek
gedaan bij gemeenten en concrete
handvatten geboden voor verbeteringen. De VNG gaat samen met experts
ook een onderzoek doen in Brummen.

Zij komen daarbij vooral met aanbevelingen die op korte termijn toepasbaar
zijn. Daarnaast heeft het college ook
besloten om onderzoeksbureau
Berenschot in te schakelen om te
komen met concrete aanbevelingen die
juist gaan over het lange termijn beleid
en de inrichting en uitvoering in het
sociale domein. Onder andere het
beleid van de gemeente Brummen, de
financiële administratie en werkprocessen en de werkwijze van Team voor
Elkaar en WerkFit Brummen komen
daarbij in beeld.

“Een kritische blik is noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat we ook inhoudelijk, financieel en administratief de
komende jaren de juiste dingen gaan
doen,” laat wethouder Van Ooijen
namens het college weten. “Ook zal
het onderzoeksbureau Berenschot
aanbevelingen gaan doen over hoe
binnen de wetgeving en jurisprudentie
minder uitgaven en kosten mogelijk
zijn bij het verlenen van zorg en
ondersteuning. Dat is in het belang
van iedereen die aangewezen is op
zorg en ondersteuning.”
Meten is weten
Naast de onderzoeken van VNG en
Berenschot, zijn er ook concrete
stappen gezet om te komen tot een
zogenoemde ‘monitor sociaal domein’.
Een dergelijke monitor bevat alle
relevante informatie en draagt er aan
bij dat het gemeentebestuur en de
leidinggevenden de juiste keuzes

kunnen maken. “Er is al heel veel
informatie verzameld. Informatie die
nu als een eerste monitor-concept
beschikbaar is gesteld aan de raad.
Maar deze informatie is nog niet
volledig. Ook moeten we nog werken
aan een betere uitleg en duiding van
deze cijfers,” aldus Van Ooijen. Vooral
onderzoeksbureau Berenschot is
gevraagd om hier concrete verbetervoorstellen voor aan te dragen. “Aan
de hand hiervan kunnen we dus na de
zomer een goed inhoudelijk gesprek
voeren met de gemeenteraad, zodat
we met elkaar op een goede manier
keuzes kunnen maken.”
Veel gaat goed
Van Ooijen voelt zich gesterkt door
diverse onderzoeken waaruit blijkt
dat inwoners die gebruik maken van
zorg en ondersteuning en te maken
hebben met de dienstverlening van
bijvoorbeeld Team voor Elkaar, hier

doorgaans tevreden over zijn.
“De tevredenheid in het laatste
Wmo-klanttevredenheidsonderzoek
is zelfs op vrijwel alle vlakken
gestegen”, benadrukt Van Ooijen.
Toch blijft het voor het gemeentebestuur een uitdaging om een goede
dienstverlening te blijven bieden,
maar daarnaast ook in de komende
jaren te groeien naar een situatie
waarin de gemeente op dit terrein ‘in
control’ is.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een schutting met groendelen,
De Pothof 91,Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het renoveren
van een dakconstructie en wijzigen
pui, Grolweg 3, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van zonnepanelen in een veld,
Hogeweg 14, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verbouwen van een voormalig bankfiliaal tot
winkelruimte, Marktplein 7, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden
van het bijgebouw, Veldkantweg 2,
Eerbeek
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, de herinrichting van het pand, Stuijvenburchstraat
143, Eerbeek

•

•

•

•

•

•

•
Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning, het realiseren
van een aanbouw, Wolverlei 10,
Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsver-

•

gunning, het tijdelijk plaatsen van 2
woonchalets, Empermolen 3, Empe
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen, Hogeweg 14, Eerbeek
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een
voormalig bankfiliaal tot winkelruimte, Marktplein 7, Brummen
Sloopmelding, het saneren van
diverse asbesthoudende toepassingen
uit een voormalig schoolgebouw en
de totaalsloop van dit gebouw, T.C.M.
Asserstraat 28, Eerbeek
Sloopmelding, het saneren van het
onvoorzien asbest op het dak van de
aanbouw van de opslag, Stuijvenburchstraat 143, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 8 woningen,
Boerhaavelaan 59, 61, 63 en 65 en
Nobelstraat 84, 86, 88 en 90, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een erker,
Nobelstraat 92, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verplaatsen van een
uitweg, Sperwerstraat 19, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
schutting, Willem de Merodestraat
24, Eerbeek

Kort nieuws
Overige overheidsinformatie
• Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
15 juni 2020
• Raadsvergadering Perspectiefnota op
donderdag 18 juni 2020 om 19.00 uur
• Besluitvormende raadsvergadering op
donderdag 25 juni 2020
Plannen | overig
• Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Lombok
Zuid te Eerbeek
Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Sperwerstraat, Brummen”
gemeente Brummen
• Vastgesteld bestemmingsplan “Sophia
van Württemberglaan te Eerbeek”
gemeente Brummen
• Ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Troelstralaan, Brummen”
gemeente Brummen
Verordeningen
• Algemene Inkoopvoorwaarden voor
Leveringen en Diensten gemeente
Brummen 2020
Beleidsregels
• Gewijzigd Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente 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.

Raad neemt besluiten op 25 juni
Naast de behandeling van de Perspectiefnota worden er deze maand ook andere
besluiten genomen. Op donderdagavond 25 juni staan 6 inhoudelijke raadsvoorstellen
op de agenda tijdens een digitale raadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt
afscheid genomen van wethouder Eef van Ooijen en raadslid Erwin te Bokkel. Tevens
wordt de stemprocedure voor de benoeming van wethouderskandidaat Cathy Sjerps
gestart. Deze vergadering kunt u thuis of op elke andere locatie volgen. Dit kan via de
livestream op www.brummen.nl, maar ook via het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.
Van de 6 raadsvoorstellen staan er 5 als
bespreekstuk en 1 als hamerstuk op de
agenda. Als een voorstel als hamerstuk
op de agenda staat wil dat zeggen dat
over dat voorstel naar verwachting een
besluit wordt genomen zonder dat de
gemeenteraad daarover nog inhoudelijk
in debat gaat. Het gaat daarbij om in te
stemmen met de begroting van de
Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Verschillende thema`s bespreekstukken
De besluiten die worden genomen
na bespreking hebben verschillende
thema`s. Zo zijn er op het gebied
van het sociaal domein besluiten te
nemen over het Rekenkamerrapport
Dagbesteding, de Regiovisie
Huiselijk geweld 2020-2023 en de
Begroting Basismobiliteit. De
Verordening Toekomstbestendig

wonen staat in het teken van
duurzaamheid. Het agendapunt
Budgetaanvraag landschapsbiografie
komt voort uit een burgerinitiatief
en richt zich op bewustwording over
het lokale landschap. De agenda
bevat verder ook een aantal andere
vaste agendapunten, zoals de lijst
met ingekomen en te verzenden
stukken.
Agenda en bijhorende stukken
De vergaderstukken vindt u op de
raadswebsite www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor
belangstellenden binnenkort weer
exemplaren ter inzage in de hal van
het gemeentehuis in Brummen.

Versnelde sloop gemeentewerf Ringlaan in Eerbeek
De gemeente is van plan de voormalige gemeentewerf aan de Ringlaan in Eerbeek
versneld te slopen. Hiermee wil de gemeente de veiligheid van omwonenden beschermen. Deze locatie stond al op de nominatie om vóór het einde van dit jaar gesloopt te
worden om ruimte te maken voor woningbouw. Maar vanwege aanhoudende overlast
door vandalisme (en helaas ook brandstichting) is er een te groot risico.
De overlast kan door de aanwezigheid
van asbest zorgen voor onveilige
situaties. Om dit te voorkomen wil de
gemeente sneller overgaan tot al
geplande sloop. Voor de sloop zijn alle
onderzoeken al afgerond. Zo is gekeken
naar asbestsanering en de aanwezige
flora en fauna. Tijdelijke maatregelen
zoals het ophangen van vleermuiskas-

ten zijn getroffen. Ook in de toekomstige situatie wordt bij de nieuwbouw van
woningen rekening gehouden met
voorzieningen voor vleermuizen.
Melding
Het voornemen tot de versnelde sloop
is al gemeld bij de Omgevingsdienst
Veluwe IJssel. Daarnaast is in het kader

van de Wet natuurbescherming een
verzoek ingediend bij de provincie
Gelderland. De verwachting is dat de
provincie op korte termijn reageert. Bij
een positieve beoordeling kan er zo
snel mogelijk tot sloop worden
overgegaan.
Toezicht
De komende dagen houden zowel
politie als gemeentelijke toezichthouders extra toezicht bij de Ringlaan in
Eerbeek. Hiermee worden de risico`s zo
veel mogelijk beperkt en willen we
overlast en vandalisme tegengaan.

Raad besloot
De gemeenteraad vergaderde gisteravond over enkele belangrijke documenten, waaronder het jaarverslag 2019, de eerste bestuursrapportage over 2020
en de perspectiefnota 2021-2024. Hoe deze vergadering is verlopen en welke
besluiten zijn genomen leest u in het bericht op brummen.nl.

Geestelijke gezondheid
Op 1 januari dit jaar zijn de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet Zorg en
Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wetten is de gedwongen zorg
geregeld voor respectievelijk mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek
en voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie. De Wet
bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) is komen te
vervallen. Brummen heeft de invoering van deze wetten samen met regio
gemeenten vormgegeven. Op basis van een evaluatie concludeert de
stuurgroep dat er een goede basis is gelegd voor de uitvoering van gemeentelijke taken en sluitende ketensamenwerking. De technische invoering wordt nu
afgerond en daarmee wordt ook het project (financieel) afgesloten.

Van Burgsteden op ‘De Buitenplaats’
Op ‘De Buitenplaats’ belicht een lid van het college regelmatig een onderwerp. Dat hoeft niet direct een inhoudelijk onderwerp te zijn dat op de
vergadertafel ligt. Het kan ook een actualiteit zijn, die we van een afstandje
(op de buitenplaats) belichten. In de nieuwste column richt wethouder Ine van
Burgsteden zich vooral op de ondersteuning van ondernemers in tijden van
corona. De bijdrage is te lezen op www.brummen.nl/buitenplaats.

Raadsleden verlaten DB
De raadsleden Theo Hofman en Eric Kleverwal hebben de burgemeester op de
hoogte gebracht van hun besluit om Democratisch Brummen te verlaten. Zij
hebben het lidmaatschap van de partij en van de fractie Democratisch
Brummen opgezegd. Met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na
het zomerreces treden beide heren op als zelfstandige fractie. Dit onder de
naam Hofman-Kleverwal. Gezien de omstandigheden nemen beide raadsleden geen deel aan de laatste vergaderingen voor het zomerreces.

Trajectcontrole N787 Brummen-Eerbeek
Woensdag 17 juni is de trajectcontrole op de N787 tussen Brummen en Eerbeek van
start gegaan. Vanaf die datum kunnen hardrijders een boete verwachten. Het is het
tweede van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op N-wegen dat actief wordt.
Op de N787 tussen Brummen en
Eerbeek geldt een maximum snelheid
van 80 km/uur. Deze wordt nu vaak
overschreden en daardoor is er een hoog
risico op ongevallen op dit traject. De
trajectcontrole moet de N787 veiliger
maken, zo zegt het Openbaar Ministerie.
Trajectcontrole
Een trajectcontrole handhaaft de
snelheid over een langere afstand. De
snelheid wordt niet op één punt
gemeten; het gaat om de gemiddelde
snelheid tussen twee meetpunten.

Trajectcontrole heeft daarmee een groot
effectgebied. Het systeem controleert
dag en nacht op het overtreden van de
maximum snelheid.
Afgelopen jaar zijn op een aantal
N-wegen trajectcontrolesystemen
aangelegd. Op de N414 bij Bunschoten
is eind februari de eerste van deze
systemen gaan handhaven. Nu komt
daar de N787 bij. Het gaat om N-wegen in het hele land, waar relatief veel
ongevallen gebeuren of vaak te hard
wordt gereden.
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Praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen voortgezet
Burgemeester en wethouders zijn erg tevreden met de eerste resultaten die sinds
september vorig jaar zijn behaald dankzij de inzet van de Praktijkondersteuner
Jeugd bij de 6 huisartspraktijken in de gemeente Brummen. Deze conclusie is voor
het college aanleiding om ook de komende 2 jaar dit initiatief voort te zetten.
“Zeker ook een compliment voor onze huisartsen, die allemaal enthousiast samenwerken om dit initiatief tot een echt succes te maken,” laat verantwoordelijk
jeugdwethouder Ingrid Timmer tevreden weten.
Kwalitatief betere jeugdzorg bieden die
passend, laagdrempelig, snel en beter
op elkaar afgestemd is. Dat willen de
gemeente Brummen, Team voor Elkaar
én alle huisartsen in de gemeente
Brummen met elkaar bereiken. De
gemeente heeft in 2019 extra geld
beschikbaar gesteld om huisarts
praktijken te ondersteunen met een
praktijkondersteuner die beschikbaar is
voor hulp aan alle jongeren van 0 tot
18 jaar. “Dit biedt mooi kansen voor de
jeugd. Kinderen en jongeren worden
sneller en dichtbij geholpen, soms ook
thuis of op school. Want juist door op

deze manier extra aandacht te geven
aan onze jongeren, voorkomen we dat
ze onnodig worden doorverwezen naar
geestelijke gezondheidstrajecten. Dat
bespaart ons als gemeente behoorlijk
wat geld,” aldus Timmer. Ook de
huisartsen zijn tevreden. Dit ook
vanwege het feit dat de ondersteuner
onderdeel van hun eigen praktijkteam is
geworden. Dat zorgt immers voor korte
lijnen en geeft de mogelijkheid om even
snel met elkaar te ‘sparren’.
Sinds 1 september vorig jaar is de
Praktijkondersteuner Jeugd in de

persoon van Eline Velner daadwerkelijk
actief voor alle 10 huisartsen in de
6 huisartspraktijken in onze gemeente.
Op basis van de positieve ervaringen en
resultaten in de afgelopen periode heeft
het college besloten dit initiatief de
komende twee jaar voort te zetten.
Timmer vult aan: “In de tweede helft
van dit jaar wordt ook nog onderzocht
of uitbreiding van de capaciteit
wenselijk is.”
Hulpvraag beter in beeld
Team voor Elkaar is in de gemeente
Brummen een belangrijke verwijzer
naar zorg en ondersteuning en dus ook
naar jeugdhulp. Daarnaast bieden de
medewerkers ook kortdurende
ondersteuning. Veel gezinnen en
jongeren komen ook in beeld via de
plaatselijke huisartsen. Een huisarts is
immers een vertrouwd persoon en voor
veel gezinnen makkelijk toegankelijk.

Niet ‘illegaal’ voetballen op sportcomplexen
De gemeente beschikt over diverse sportcomplexen, waar verschillende sport
verenigingen met hun leden actief zijn. Het is echter niet toegestaan om buiten de
reguliere trainings- en wedstrijdtijden op deze sportcomplexen te sporten.
Gemeente en sportverenigingen zien hier op toe.
Op bijvoorbeeld het kunstgrasveld van
Sportclub Brummen hebben de afgelopen tijd diverse malen jongeren zich
verzameld om te voetballen buiten de
toegestane tijden. Dit vermoedelijk na
vernieling van een hekwerk en afraste-

De Praktijkondersteuner Jeugd is bij
iedere huisartspraktijk een dagdeel
werkzaam. Zij kan (meer nog dan de
huisarts) tijd vrij maken om de
hulpvraag beter in beeld te krijgen.
Maar ook informatie en advies geven,
opvoed- en opgroeivragen beantwoorden, zelf kortdurend begeleiden of
door verwijzen naar de meest passende
vorm van zorg. Zo licht mogelijke hulp
als mogelijk en intensievere hulp daar
waar noodzakelijk. Soms levert zij
ondersteuning als overbrugging naar
intensievere hulp.
Succesvol
Als Praktijkondersteuner Jeugd heeft
Eline Velner in het eerste half jaar meer
dan 80 kinderen en ouders gesproken.
In veel gevallen kon zij zelf advies of
hulp bieden, waardoor een verwijzing
naar jeugdhulp niet nodig was. Velner
werkt nauw samen met Team voor

Eline Velner
Elkaar. In de afgelopen periode is de
samenwerking tussen huisartsen en
Team voor Elkaar toegenomen en
versterkt. Ook is er sprake van een
gerichter doorverwijzing naar
specialistische hulp.

Arbeidsmigranten in de coronacrisis
ring. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en
niet toegestaan. Jongeren zijn hier ook
op aangesproken. Bij volgende overtredingen wordt door politie en gemeentelijke toezichthouders niet meer gewaarschuwd. Er volgt dan direct een proces
verbaal of een doorverwijzing naar
Bureau Halt. Uiteraard kunnen jongeren
wel altijd sporten en bewegen op de
openbare speelweides en trapveldjes in
onze gemeente.

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen
en de logistiek. Het is belangrijk voor de continuïteit van bedrijven dat
ondernemers en uw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven.
Als meerdere medewerkers besmet raken kan dit gevolgen hebben voor de
bedrijfsprocessen.
Daarnaast heeft de ondernemer op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
een zorgplicht om haar medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en
gezond te doen. Maak de risico’s inzichtelijk, bijvoorbeeld in een aparte
arbocatalogus voor corona. Maar heeft u zicht op de wijze waarop uw
medewerkers naar het werk komen en op hun woonomstandigheden?
Kijk op www.rijksoverheid.nl voor Tips voor goed werkgeverschap.

Nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030
Afgelopen week is er weer een nieuwe
digitale nieuwsbrief verschenen van het
programma Eerbeek-Loenen 2030. In de
vijfde editie van de nieuwsbrief komen
diverse onderwerpen aan bod, waaronder
de verkeersonderzoeken, bijeenkomsten
en digitale participatie, de natuuronderzoeken, het gebruik van aardwarmte en
het vervolg van de masterplannen voor

het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse
beek. Iedereen die belangstelling heeft
voor het samenwerkingsproject Eerbeek-Loenen 2030, kan zich op de
speciale website gratis aanmelden voor
de periodieke nieuwsbrief.
De industriekring Eerbeek Loenen
(IKEL), de gemeenten Apeldoorn en

Brummen en de provincie Gelderland
hebben onder de vlag van EerbeekLoenen 2030 de handen ineengeslagen. De partijen hebben de wens om
de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek
en Loenen te vergroten en de
(papier)industrie in de regio te
ontwikkelen. Meer informatie leest u
op www.eerbeekloenen2030.nl.

Inwoners van het projectgebied en belanghebbenden bij WaardeVOL Brummen,
kunnen dinsdag 30 juni via internet de bijeenkomst volgen waarin het concept-schetsontwerp wordt besproken. Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente
Brummen en provincie Gelderland organiseren de bijeenkomst, die een vervolg is op
de eind november 2019 gehouden avonden waarin samen tot een ontwerp is
gekomen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.
De fase waarin WaardeVOL Brummen
zich bevindt is een belangrijke fase. In
het schetsontwerp komt het werk van
twee jaar samen én belanghebbenden
hebben nu nog de gelegenheid
aanvullingen te doen op de voorgenomen oplossingen en maatregelen.

Orchidee bloeit in park Het Goor
In park Het Goor komt een redelijk zeldzame orchidee voor: de gevlekte rietorchis.
Deze orchidee bloeit begin juni en heeft een mooie paarse kleur. De gevlekte
rietorchis komt voor op natte graslanden en heeft daar in park Het Goor een goede
plek voor gevonden. De plant komt niet veel meer voor in Nederland en des te
bijzonder is het dat in park Het Goor er zo veel staan.
Dankzij gericht onderhoud van de
gemeente heeft de plant zich afgelopen
jaren flink uit kunnen breiden. Ook een
andere plant, de ratelaar, heeft van dit

Bijeenkomst WaardeVOL Brummen via internet

De coronamaatregelen zorgen ervoor
om de bijeenkomst via internet te
organiseren. Inwoners nemen daarom
deel vanuit hun woning en kijken en
luisteren vanaf die plek naar de
presentaties. Het stellen van vragen is

beheer geprofiteerd en komt daardoor
veel in het park voor. Het park is
daarmee een uniek stukje natuur in het
hart van Brummen.

ook nu weer mogelijk. Hoe dit werkt
wordt uitgelegd in een brief die alle
inwoners per post ontvangen, via de
website www.waardevolbrummen.nl en
voorafgaand aan de bijeenkomst. De
aanvullingen die eind juni en de dagen
daarna op het concept-schetsontwerp
volgen, zijn de basis voor het uitwerken
tot het definitieve schetsontwerp.
Belangstellenden kunnen zich tot 30
juni 12.00 uur opgeven via www.
waardevolbrummen.nl. Hier is ook meer
informatie te vinden over het project.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van de
gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

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
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

