
Knooppunt Mantelzorg zoekt vrijwilliger
Het Knooppunt Mantelzorg zoekt weer hulp. Wil jij helpen? Alvast bedankt! 
Ben jij een beetje handig met de computer? En wil jij graag mensen uit de 
brand helpen? Dan is dit een klus voor jou! Het Knooppunt Mantelzorg is 
dringend op zoek naar tijdelijke ondersteuning bij een mantelzorggezin. 
Iemand die even kan bijspringen bij een administratieve klus. Het is een 
eenmalig project dat goed te overzien is in tijd en duur!

De dochter van deze familie is gestart met het categoriseren van gegevens 
van dieren. Het is een mooie manier om een periode in het leven van de 
familie af te sluiten, maar door omstandigheden lukt het de familie niet om dit 
zonder hulp af te maken. Het op orde maken van het systeem is niet zo’n 
grote klus, maar de druk die bij de mantelzorgers ligt om het af te maken 
wordt met de dag groter. Tijd voor wat extra hulp dus! De tijd kun je in 
overleg met de familie bepalen, net als de plaats waar je bezig gaat met het 
ordenen van de gegevens. De 
familie heeft een computer.

Mocht jij je hiervoor willen inzetten? 
Neem dan snel contact op met 
mantelzorgcoach Monique Steunen-
berg. Zij is bereikbaar via mailadres 
M.steunenberg@humanitas.nl en 
telefoonnummer (06) 53 11 01 77.
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Onderzoek naar de kansen voor een ‘sportbedrijf’

In de afgelopen periode is succesvol 
gestart met een organisatie die 
verantwoordelijk is voor het beheer van 
de binnensportaccommodaties en het 
stimuleren van sport, beweging en 
gezondheid in onze gemeente. Onder 
de naam Sportkompas heeft deze 
stichting met veel enthousiasme de 
nieuwe taken opgepakt en in korte tijd 
een uitstekende basis gelegd. Gelet op 
de eerste ervaringen gaan gemeente en 
Sportkompas nu concrete stappen 
zetten om deze basis verder te verstevi-
gen, toekomstbestendig te maken en 
vooral ook kansen voor de lokale sport 
en recreatie benutten door de krachten 
te bundelen in een nieuwe organisatie, 
een ‘sportbedrijf’. 

Bij de oprichting van de sportkoepel is 
gebruik gemaakt van de kennis en 
expertise van de stichting Rhienderoord. 
De taken en activiteiten waarvoor 
Stichting Sportkompas verantwoordelijk 
is zijn breed: het beheer en de exploita-
tie van zwembad/sportzaal Rhiender-
oord, sporthal De Bhoele, een gymzaal 
en de uitvoering van sportstimulering. 
Het stichtingsbestuur van Sportkompas 
bestaat uit vrijwilligers die verantwoor-
delijk zijn voor ongeveer 25 personeels-
leden en een takenpakket met een 
totale omzet van ongeveer 1,5 miljoen 
euro. Ook de gemeente voert nog 
steeds meerdere taken uit op het gebied 
van sport en het beheer en de exploita-
tie van sport- en recreatievoorzieningen. 
Reden voor gemeente en Sportkompas 
om te kijken of een vervolgstap mogelijk 
is om te komen tot één sterke sportor-
ganisatie, een professioneel sportbedrijf.

Gezamenlijk traject
Stichting Sportkompas en het gemeen-
tebestuur kiezen er voor om samen een 
traject te starten om de oprichting van 
zo’n sportbedrijf te onderzoeken. 
Uitgangspunt hierbij is dat de activitei-
ten van de stichting en de sportactivi-
teiten van de gemeente worden 
gebundeld in een nieuw op te richten 
organisatie (‘sportbedrijf’). Het 
onderzoek heeft tot doel in 2018 een 
gezamenlijk standpunt te kunnen 
innemen, maar ook in de periode daar 
naar toe wordt gezamenlijk opgetrok-
ken bij het optimaliseren van de 
huidige bedrijfsvoering van de stichting 
Sportkompas. Uitgangspunt voor een 
nieuwe sportorganisatie is dat het 
binnen de actuele gemeentelijke 
budgetten gerealiseerd moet kunnen 
worden.

Stevige organisatie
Uitgaande van de huidige activiteiten 
van Sportkompas en mogelijke 
toekomstige toevoegingen (van 
activiteiten van de gemeente) kan het 
totale nieuwe takenpakket in ieder 
geval bestaan uit binnensport (gym-
zaal, sportzaal, sporthal en zwembad), 
buitensport (sportvelden, openbare 

recreatieve voorzieningen zoals het 
Cruyff Court, skatebaan en fietsroutes) 
en sportstimulering (denk aan het 
JOGG-project, buurtsportcoach, 
verenigingsadvies en bewegingsonder-
wijs). Ook in de toekomstige situatie 
blijft de gemeente Brummen een 
belangrijke (maatschappelijke) inves-
teerder in sport en recreatie. De 
gemeente kent een sterk verenigingsle-
ven en om (sport)voorzieningen in 
stand te houden en zo breed mogelijk 
toegankelijk te laten zijn, draagt de 
gemeente hieraan bij door middel van 
subsidies en gereduceerde (verhuur)
tarieven. Het belang van vrijwilligers 
blijft ook in de toekomst cruciaal: alle 
(sport)verenigingen functioneren 
dankzij een grote groep vrijwilligers en 
een professionele sportorganisatie kan 
hen daarin ondersteunen. Ook hebben 
vrijwilligers een belangrijke adviesrol 
richting een sportorganisatie: zij 
vertegenwoordigen de achterban en 
hebben (sport)kennis die voor een 
sportorganisatie van groot belang  
kan zijn.

Kwartiermakers
In de komende periode trekken 
gemeente en Sportkompas samen 
intensief op om vervolgstappen te 
zetten om nog beter en professioneler 
uitvoering te geven aan het gemeente-
lijke beleid als het gaat om sport en 
bewegen. Zowel de stichting als de 
gemeente hebben een kwartiermaker 
aangewezen om dit traject dit jaar 
zorgvuldig te doorlopen. Centraal 
contactpersoon is de heer M. Romeijn, 
bereikbaar via mailadres m.romeijn@
brummen.nl) en het centrale telefoon-
nummer (0575) 56 82 33. Reguliere 
zaken die onder verantwoordelijkheid 
van Sportkompas vallen kunnen 
uiteraard met de medewerkers en 
directie van Sportkompas worden 
besproken. Kijk voor de contactgege-
vens op de website 
www.stichtingsportkompas.nl. Woensdag was het exact 30 jaar 

geleden dat in Koriyama de officiële 
vriendschapsovereenkomst tussen 
Brummen en de Japanse stad 
Koriyama werd ondertekend. Dat 
gebeurde in Koriyama in aanwezig-
heid van de Nederlandse Ambassa-
deur in Japan; in Brummen in 
aanwezigheid van de Japanse 
ambassadeur in Nederland. In die 
officiële verklaring wordt de 
historische band tussen beide 
gemeenten genoemd. 

Brummen en Koriyama vieren deze week 
dus het officiéle 30-jarige jubileum van 
het zusterstadsverband. Hoe is deze 
band eigenlijk ooit ontstaan? De banden 
tussen Brummen en Koriyama ontston-
den met het werk van wateringenieur 
C.J. van Doorn uit Brummen eind 19e 
eeuw. Mede dankzij zijn kennis werd 
nabij Koriyama het Asaka-kanaal 
aangelegd; de basis van de groei van 
Koriyama tot een stad van ruim 330.000 
mensen. Lees meer over de vriend-
schapsbanden op onze website.

Landschapsnetwerk Brummen 
presenteert in samenwerking met 
Visit Brummen Eerbeek een nieuwe 
fietsroute. Deze loopt van De Bronnen 
van Eerbeek naar De Uiterwaarden 
van de IJssel. 

Nergens is de overgang van land-
schapszones zo duidelijk te beleven als 
in onze gemeente. Vijfentwintig 
kilometer fietsen van de hoogtes van 
de Veluwe naar de stroomgeulen van 
de IJssel. De natuurkenners van 

Landschapsnetwerk Brummen hebben 
de fietsroute duidelijk gedocumen-
teerd in een folder. De folder is gratis 
verkrijgbaar bij VVV Brummen en VVV 
Eerbeek. En vanzelfsprekend ook te 
downloaden via www.visitbrum-
men-eerbeek.nl.

Het Landschapsnetwerk Brummen is 
een bewonerscollectief. De bewoners 
hebben kennis van natuur en land-
schap. Zij zetten zich in voor een 
duurzame toekomst van het bijzonde-

re landschap tussen Veluwe en IJssel. 
Net als Visit Brummen Eerbeek laten 
zij bewoners en bezoekers graag 
genieten van de omgeving. Aan het 
einde van de fietsroute Landschap 
Brummen kunt u het landschap ‘lezen’ 
en begrijpt u bijvoorbeeld waarom er 
mensen op die plek wonen, er eiken 
zijn en hoogteverschillen in het 
grasland. De leerzame fietsroute is ook 
aan te raden voor scholen en bedrijven 
in Brummen Eerbeek, op de Veluwe en 
in Nederland.  

Dertig jaar vriendschap met Koriyama

Nieuwe fietsroute: Landschap Brummen

Mantelzorgers zijn onmisbaar! Dankzij 
hun zorg kan een ander thuis blijven 
wonen en meedoen in de maatschap-
pij. 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 moeder en zoon Geer-
dink. Al sinds zijn vader in 1986 
overleed, woont John samen met zijn 
moeder in Eerbeek. Jarenlang was het 
voor hem een ideale uitvalsbasis, want 
voor zijn werk als internationaal 
vrachtwagenchauffeur was hij veel van 
huis. Inmiddels is mevrouw Geerdink 

de negentig gepasseerd en zijn de 
rollen omgedraaid: John heeft nu de 
zorg over zijn moeder en het huishou-
den. Lees het verhaal van dit jonge 
gezin op www.samengoedvoorelkaar.nl 
bij onderdeel ‘Wie’.

Mantelzorgers in beeld

De stichting Sportkompas is vanaf 1 februari dit jaar al beheerder van sporthal 
De Bhoele. Met ingang van 14 juli komt hierbij ook de verantwoordelijkheid 
voor het horecagedeelte. De stichting heeft al laten weten hieraan op een 
passende wijze invulling te geven. Dit in lijn met de wens van veel (zaal)
sportverenigingen. De ontmoetingsfunctie van de sportkantine blijft intact. 
Bij aanvang van het nieuwe zaalseizoen worden alle sporters weer van harte 
welkom geheten in het vernieuwde sportcafé.

Horeca in De Bhoele

Stimuleren van sport en bewegen is een belangrijke taak van ‘Sportkompas’
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De raad besloot  
Gisteravond vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad 

plaats. Het was de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. Diverse 

besluiten werden genomen, van de vaststelling van de jaarstukken over 2017 

tot de uitbreiding van de raadsgriffie en van het bestemmingsplan voor het 

perceel “De Vinkenweide’ tot diverse jaarstukken en begrotingen van 

samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Brummen deelneemt. Een 

uitgebreid verslag van deze vergadering is te vinden op onze website.

Perspectiefnota 
Gisteravond vond het vervolg plaats van de bespreking van de perspectiefnota 

2019-2022. Vanwege tijdgebrek is de bespreking van dit document op 21 juni 

aangehouden tot de besluitvormende vergadering van gisteravond. Met de 

ontvangen reacties van de nieuwe gemeenteraad gaat het college nu aan de 

slag met het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar.  

Een verslag van de discussie over de perspectiefnota leest u op onze website  

www.brummen.nl.

Militaire oefening
Er wordt van 2 tot en met 6 juli een militaire oefening gehouden door de 

Koninklijke Landmacht in het gebied tussen Dieren, Zutphen, Lochem, 

Haaksbergen, Berkelland, Doetinchem en Montferland. De organisatoren 

doen er alles aan om hinder van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. 

Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij de 

gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het 

Ministerie van Defensie.

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

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de
website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
verbreden van de oprit, Molenstraat 
14 in Eerbeek (27-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 moerascypres, 
Burgemeester de Wijslaan 32 in 
Brummen (27-06-2018)

•  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk bewonen van de schuur, 
Pongeweg 4A in Hall (27-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 acacia’s op de locatie 
achter Händelstraat 32 en 36 in 
Eerbeek, kadastraal Hall E 5062 
(27-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
renoveren van de kap, Knoevenoord-
straat 20 in Brummen (27-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel, vervan-
gen van een kozijn en het vervangen 
van de kapconstructie, Sintelweg 2 in 
Empe (27-06-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een inrit, Meengats-
traat 22 in Brummen (27-06-2018) 

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de uitweg op de 
locatie Meengatstraat 22 in Brum-
men (27-06-2018) 

• Geweigerde reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanleggen van een 
nieuw voetpad, Mercuriusweg 12 en 
12a in Brummen (27-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1 
Corylus avellana Ø 33, 2 Alnus 
glutinosa Ø52 en 62 (achter 4-7), 1 
Alnus glutinosa Ø 50 (zijkant nr 15), 
1 Catalpa bignonoides Ø 65 en 1 
Magnolia kobus Ø 50 op de locatie 
Oliemolen 1 t/m 14 in Brummen 
(27-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanpassen van de 
voorgevel op de locatie Mercurius-
weg 12 in Brummen (27-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het maken van een 
oprit op de locatie Rentmeesterstede-
weg 1 in Eerbeek (27-06-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1 es 

op de locatie Prinses Beatrixlaan 21 
in Brummen (27-06-2018) 

• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het bouwen van een 
woning op de locatie Dorpsstraat 14 
in Hall (27-06-2018) 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor IJsselstraat 11 te Empe 
(27-06-2018)

• Sloopmelding Voorstondensestraat 
22 in Hall (27-06-2018) 

• Sloopmelding Voorstondensestraat 
34a in Hall (27-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende dakpannen en 
dakbeschot op de locatie Narcisstraat 
3 in Brummen (27-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend dakbeschot op 
de locatie Hallsedijk 29 in Tonden 
(27-06-2018) 

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van het asbesthoudende golfplaten 
dak van de schuur op de locatie 
Dwarsweg 6 in Brummen (27-06-
2018) 

Openbare vergaderingen
• Besluitvormende raadsvergadering 

op 28 juni 2018, gewijzigde agenda 
(26-06-2018)

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

Betere toegang Eerbeekse oliemolen 

GESLOTEN

De zomer is voor veel pubers een 
prachtige tijd. Feestjes, festivals, 
evenementen of samen met vrienden 
op vakantie. Maar… verleidingen 
liggen overal op de loer. Dat maakt het 
voor veel ouders ook een spannende 
tijd. Hoe gaat uw kind om met drank, 
drugs en tabak als u er niet bij bent? 
En wat kunt u doen om uw kind hierbij 
te helpen?

Waarom is de afspraak ‘NIX 18’ zo 
belangrijk? De hersenen van kinderen 
zijn extra kwetsbaar voor alcohol en 
tabak. Hoe jonger je begint met 
drinken, hoe groter de kans dat je op 
latere leeftijd verslavingsproblemen 
ontwikkelt. En zowel drinken als roken 
vergroten de kans op allerlei vormen 

van kanker. Daarnaast nemen door 
alcohol remmingen af, waardoor jonge-
ren sneller over hun grenzen gaan. Ze 
krijgen dan eerder met agressie, geweld 
of seksueel grensoverschrijdend gedrag 
te maken. 

Enkele tips
Op de website www.hoepakjijdataan.nl 
kunt u terecht voor tips, filmpjes en 
oefeningen. Een paar tips willen we 
alvast vermelden:

-  Spreek van tevoren af dat uw kind 
tijdens het feest, festival of op 
vakantie geen alcohol drinkt en niet 
rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit 
veel helpt. Kinderen nemen meer 
van u aan dan u denkt!

-  Beloon uw kind als het zich aan de 
afspraak houdt. 

-  Heeft uw kind toch gedronken of 
gerookt? Bespreek dit dan op een 
rustig moment. Geef duidelijk aan 
dat u niet wilt dat uw kind alcohol 
drinkt en leg ook uit waarom u deze 
regel heeft. 

NIX18 is een gezamenlijk initiatief om 
het alcoholgebruik van de jeugd te 
matigen, samen met gemeenten, 
politie, Halt, IrisZorg, Tactus, GGD 
Noord- en Oost-Gelderland en 
plaatselijke partners.

De gemeente Brummen heeft subsidie 
gekregen van de provincie Gelderland 
om een gedeelte van de fietspaden van 
het Hallsepad, Eerbeekse Veldpad en 
het Soerense Zand te verbreden en te 
verbeteren. Deze fietspaden zijn smal 
en voldoen niet meer aan de huidige 
eisen. Voor vrijliggende tweerichtingen 
fietspaden als deze heeft het de 
voorkeur dat deze minimaal 2.50 meter 
breed zijn.

De provincie geeft maximaal 50 procent 
van de projectkosten aan de subsidie. 
Met het verkrijgen van de subsidie heeft 
de gemeente Brummen voldoende 
middelen om door te gaan met de 
projecten. De haalbaarheid en de 
plannen worden besproken met 
betrokken partijen als Natuurmonumen-
ten en grondeigenaar ASR. De gemeen-
te streeft ernaar dat de projecten eind 
2018 worden aanbesteed zodat de fiets-

paden daadwerkelijk in de eerste helft 
van 2019 verbreed en verbeterd kunnen 
worden. 

NIX onder de 18: ook in de zomer!

Provinciale subsidie voor verbetering fietspaden 

Met een feestelijk versierde rollator 
nam burgemeester Alex van Hedel 
vorige week vrijdag de aangepaste 
entree van de Eerbeekse oliemolen 
officieel in gebruik. Dankzij een 
financiële bijdrage van de gemeente, 
maar vooral met veel zelfwerkzaamheid 
van de vrijwillige molenaars is in de 
afgelopen maanden de toegankelijk-
heid van de oliemolen enorm verbe-
terd. Mensen die slecht ter been zijn of 
aangewezen zijn op een rollator of 

rolstoel kunnen nu via een aangelegd 
pleintje gemakkelijk de oliemolen 
ingaan.

“Een belangrijke verbetering. Ook in 
het kader van recreatie en toerisme”, 
aldus burgemeester Van Hedel. Samen 
met eigenaar Johan van Zadelhoff van 
de Korenmolen onthulde hij daarna een 
gerestaureerde lijnkoekenbreker, een 
hernieuwde aanwinst voor de oliemo-
len (zie foto).


