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Ook in de vakantie: voorkom woninginbraak
De vakantieperiode is in aantocht. Een
fijne tijd om er even tussenuit te gaan.
Maar let op: ook inbrekers kijken uit
naar deze periode! Als veel mensen
van huis zijn, slaan zij hun slag.
Woninginbraak is een aangrijpende
gebeurtenis voor de slachtoffers.
Daarom doet de politie er alles aan om
inbraken tegen te gaan. Samen met
onder meer de gemeente en woningcorporaties. En natuurlijk met u! Om
inbrekers op heterdaad te kunnen
betrappen, heeft de politie uw hulp
nodig.

opstapjes zoals kliko’s en ladders
buiten staan. Plaats buitenlampen,
bijvoorbeeld met een bewegingssensor: inbrekers werken niet graag op
een verlichte plek.
•	Leg waardevolle spullen of autosleutels uit het zicht van voorbijgangers.
Plak geen briefje op de deur dat u er
even niet bent. Hang geen adreslabel
aan uw sleutel. Verstop geen sleutel
buiten uw huis. Deurmatten en
bloempotten zijn geen geheime
plaatsen.
•	Toch ingebroken of een poging

gedaan? Doe altijd aangifte. De
politie kan dan een onderzoek
instellen en gerichter surveilleren.
Met uw aangifte kan een aangehouden verdachte misschien vervolgd
worden. U kunt aangifte doen via
www.politie.nl/aangifte. Of maak
een afspraak via 0900 – 8844.
Kijk voor tips om uw woning te
beveiligen op www.politiekeurmerk.nl/
preventietips. Meer preventietips vindt
u op www.politie.nl/onderwerpen/
woninginbraak.

Verdachte situatie? Bel 112
Bel altijd 112 als u in uw buurt iets
verdachts ziet of hoort. Wees alert op
elke vreemde situatie, ook al lijkt het
voor u onbelangrijk. Let op personen
die niet in uw buurt thuishoren en die
bijzonder veel aandacht hebben voor de
huizen en de omgeving. Schrijf op hoe
ze eruit zien. En noteer ook merk, type
en kenteken van hun voertuigen. U
kunt zich ook aanmelden bij een
buurtpreventie Whatsapp-groep bij u in
de buurt. Neem voor meer informatie
contact op met Ingrid Grouwstra of
Renee Swarts van de gemeente
Brummen: 0575–568 233 Samen
maken we een vuist tegen woninginbraak!

Via app, Twitter, sms en Facebook
Meedoen aan Burgernet kan via de Burgernetapp, Twitter en sms- of spraakberichten. En vanaf nu kan het ook via Facebook Messenger. Al meer dan 2,4
miljoen mensen doen mee. Gebeurt er iets in uw buurt, zoals een vermissing,
diefstal of overval? Dan krijgt u als deelnemer een bericht om uit te kijken naar
een persoon of voertuig. Iets gezien? Dan belt u rechtstreeks met de meldkamer.
Dat kan via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. Of in de app via de ‘Bel
met de politie’-knop. Nieuw in de app is het gebruik van foto’s. Verder kunt u
oproepen meteen delen via sociale media.

Meer weten?
Kijk op www.burgernet.nl

Knooppunt Mantelzorg en
Geheugensteunpunt zijn er voor u!
Zorgt u voor een ander? En wilt u
graag andere mantelzorgers ontmoeten
en informatie en ervaringen uitwisselen? Dan is de mantelzorgcontactgroep
van het Knooppunt Mantelzorg
misschien iets voor u! De eerste
bijeenkomst is donderdag 4 juli van
10.00 tot 11.30 uur bij Plein 5. Kunt u
er niet bij zijn maar heeft u wel
interesse? Neem dan even contact op
met Willemien Hak: (0575) 56 19 88.
Meer weten over het Knooppunt
Mantelzorg? Kijk op:
www.mantelzorgbrummen.nl

Rondleidingen in Brummens voedselbos

Bijzondere samenwerking
Het voedselbos is ontstaan in 2017 en
is nu bijna helemaal klaar. Je vindt er
veel eetbare en nuttige soorten
planten, bomen en vruchten. Voedsel-

Via Burgernet werken inwoners, gemeente en politie samen aan een veilige
buurt. Met succes! Steeds meer mensen doen mee. Daarom is Burgernet
vernieuwd. Er zijn nieuwe mogelijkheden en kanalen, waarmee opsporingsacties
makkelijker, sneller en efficiënter verlopen. Ook is het systeem helemaal klaar
voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Met het vernieuwde Burgernet
verwachten we nog vaker heterdaadacties succesvol op te lossen. En vermiste
personen sneller terug te vinden.

Bij vermissingen kunnen Burgernetoproepen straks ook te zien zijn op matrixborden en lichtkranten. Bijvoorbeeld in openbare ruimtes en in de bus of de tram.
Zo kunnen nog meer mensen mee helpen zoeken.

Preventietips
Dit kunt u doen om de kans op een
inbraak in uw woning te verkleinen:
•	Doe alsof u thuis bent. Ruim het huis
niet extra op maar laat bijvoorbeeld
bekers en borden op het aanrecht en
de eettafel achter. Zorg dat iemand
de post opruimt en dat er een auto
op de oprit staat. Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting.
•	Maak het de inbreker moeilijk. Goed
hang- en sluitwerk is belangrijk. Zorg
dat u altijd alles goed afsluit. Ook als
u maar even weg bent. Laat geen

Benieuwd naar het voedselbos Nieuwe
Erven op de Elzenbos in Brummen?
Deze zomer is er elke laatste zaterdag
van de maand een rondleiding. De
eerste keer is op 29 juni. Start is om
10.30 uur op de ontmoetingsplaats bij
het voedselbos.

Burgernet vernieuwd

bossen krijgen landelijk steeds meer
aandacht en zijn er in vele vormen. Het
voedselbos in Brummen is bijzonder
omdat het door een samenwerking
tussen de gemeente en vrijwilligers tot
stand is gekomen.

hoofdzakelijk voor mensen zijn
ontworpen. Waarom dat zo is, en hoe
bijzonder het project is, hoort u tijdens
de rondleidingen. Natuurlijk valt er ook
wat te plukken en te proeven onderweg!

Avontuurlijk
Inwoners van Brummen maken van het
voedselbos een klimaatbestendige plek
voor planten, bomen, dieren én
mensen. Dat ziet er soms spannender
en avontuurlijker uit dan parken die

Zaterdag 29 juni, 27 juli
en 31 augustus
De data van de rondleidingen zijn
zaterdag 29 juni, 27 juli en 31 augustus. Startpunt is de ontmoetingsplaats.
Als het erg hard regent, gaan de
rondleidingen niet door. Aanmelden
hoeft niet, alleen als u met een groep
komt. Dan graag even een mailtje naar:
voedselbosnieuweerven@gmail.com.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor
een nieuwsbrief.
Meer info: https://buurtkanaal.nl/
voedselbos-nieuwe-erven
en Facebook www.facebook.com/
voedselbosnieuweerven

Mantelzorg en dementie
Bent u mantelzorger van iemand met
dementie? Dan is er voor u een speciale
ondersteuningsgroep bij het Geheugensteunpunt Brummen & Eerbeek.
Hier kunt u met andere mantelzorgers
praten over waarmee je te maken krijgt
als je zorgt voor iemand met dementie.
In augustus start er weer een nieuwe
ondersteuningsgroep. Meer weten?

Neem gerust contact op met Heidi
Nusselder van het Geheugensteunpunt:
tel. 06-28457299 of e-mail:
brummen@hetgeheugensteunpunt.nl
Het Geheugensteunpunt organiseert na
de zomer ook een driedelige cursus
over mantelzorgen en dementie. Meer
informatie hierover volgt nog.

Groot onderhoud A325 en Pleijroute
Vanaf 8 juli tot en met 25 augustus voert provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de A325 en de Pleijroute (N325). Het asfalt wordt vervangen én
de vangrail gerenoveerd. Aan de N325 komen vier pechhavens. Omdat de
Pleijroute de drukste N-weg van Nederland is, hebben de werkzaamheden
gevolgen voor de hele regio. Goed om rekening mee te houden!
Hele zomer overlast
Van 8 tot en met 21 juli wordt gewerkt aan de Pleijroute van het Nijmeegseplein (Arnhem) tot knooppunt Velperbroek. Van 22 juli tot 12 augustus is de
A325 aan de beurt van knooppunt Ressen tot Nijmeegseplein.
En van 12 tot en met 25 augustus
de Pleijroute van knooppunt
Velperbroek tot Nijmeegseplein.
Omleidingen staan aangegeven.
Kijk voor meer informatie op
www.gelderland.nl/A325-N325.
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Publicaties
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
• voor bouwen van 15 huurwoningen
en 6 koopwoningen, Kloosterstraat
en Enkweg in Eerbeek (26-062019)
• voor bouwen van overkapping,
Gravenstraat 25 in Brummen
(26-06-2019)
• voor plaatsen van overkapping,
Engelenburgerlaan 31 in Brummen
(26-06-2019)
• voor wijzigen van positie van te
plaatsen zonnepanelen, Vosstraat 5
in Brummen (26-06-2019)
• voor plaatsen van een zwaluwtil,
naast Domineeskamp 2 in Hall
(26-06-2019)

De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl
Verleende omgevingsvergunning
• voor het hebben van een B&B in
bijgebouw aan Zutphensestraat 208
in Brummen (26-06-2019)
Verlening beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
• voor bouwen van 3 woningen aan
Illinckstraat 4, 4a en 4b in Eerbeek
(26-06-2019)
Melding Besluit lozen buiten
inrichtingen
• voor woningbouwproject Lombok
Zuid in Eerbeek (26-06-2019)
Sloopmelding
• voor saneren van asbesthoudend

dakbeschot uit woning en totaalsloop van deze woning en schuur,
Ruijgenbosweg 65, 6961 GT in
Eerbeek (26-06-2019)
Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan “Voorstondensestraat 14 in Hall” (25-062019)

Kort nieuws
Raad besloot
Gistermiddag vond het vervolg plaats van de besluitvormende raadsvergadering van 20 juni. Drie onderwerpen die toen vanwege tijdgebrek niet aan de
orde zijn gekomen, zijn alsnog door de gemeenteraad besproken. Op onze
website leest u een verslag van de vergadering.

Perspectiefnota
Op dinsdag 25 en donderdag 27 juni vond de bespreking van de perspectiefnota door de gemeenteraad plaats. Hoe deze bespreking is verlopen lees in
het nieuwsbericht op onze website.

Op de hoogte blijven van
officiële bekendmakingen
in uw gemeente of buurt?
Maak gebruik van e-mailattendering op overheid.nl

Eerste bestuursrapportage
Unaniem heeft de gemeenteraad dinsdagavond de eerste bestuursrapportage
2019 vastgesteld. Deze tussentijdse verantwoording van B&W over 2019 laat
een positief resultaat zien van € 36.076 euro. De raad besloot dit voordeel toe
te voegen aan de vrije reserve. Ook besloot de raad om per direct € 70.000 uit
de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen beschikbaar te stellen voor lokale
duurzaamheidsinitiatieven. Dit om meer advisering en ondersteuning te
bieden richting lokale initiatieven van inwoners, lokale ondernemers en

Waardering voor regionale ondernemers

agrariërs. Binnen dit bedrag is overigens € 10.000 bestemd voor het doen van
wel Taart. Dit om hem of haar te
bedanken voor de bijdrage aan de
Gelderse Economie. Deze tour door de
provincie is onderdeel van een reeks
aan activiteiten die dit jaar in Gelderland plaatsvinden rondom de EER
Award 2019. Gelderland mag zich in
2019 namelijk de meest ondernemende
regio van Europa noemen. Die eer
deelt de provincie en met de Regio
Asturië in Spanje en Thessalië in
Griekenland. Gelderland kreeg de
European Entrepreneurial Region (EER)
Award van het Europees Comité van
de Regio’s.

een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale natuurinclusieve landbouw.

Verzoek om planschade afgewezen
Een verzoek voor planschade als gevolg van het bestemmingsplan Cortenoeverseweg 117–125 in Brummen is door het college afgewezen. Dit bestemmingsplan heeft het mogelijk gemaakt om een agrarisch bedrijf te verplaatsen.
De oude bedrijfslocatie moest wijken vanwege de dijkverlegging. Een onafhankelijk adviseur heeft het verzoek getoetst. Deze heeft geconstateerd dat er
nadelige gevolgen van de nieuwe situatie voor de indieners zijn. De waardevermindering die hierdoor optreedt valt echter binnen het normaal maatschappelijk risico van de indieners. Het college heeft dit advies overgenomen.

Innovatie sociaal domein
B&W vragen de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) om advies uit te brengen

Samen met wethouder Nathan Stukker
van de gemeente Apeldoorn reikte
wethouder Peter-Paul Steinweg
donderdagochtend een taart uit. Dit
gebeurde symbolisch aan een vertegenwoordiger van Industriekern
Eerbeek-Loenen (IKEL). Met het
uitreiken van de taart willen beide
gemeenten alle ondernemers bedan-

ken die een bijdrage leveren aan de
innovatieve en sprankelende Gelderse
economie.
Het uitreiken van de taart is onderdeel
van de zogenoemde Dankjeweltour.
Elke week krijgt een ondernemers in
een gemeente in de provincie Gelderland bezoek en ontvangt een Dankje-

Gelderland kreeg de award voor haar
uitstekende ondersteuningsstructuur
aan ondernemers, startups en groeiers,
de innovatieve financiële instrumenten
om de economie te stimuleren en de
goede samenwerking met verschillende
partners in onderwijs en bedrijfsleven.

over een voorstel. Het gaat om een concept van de regeling om innovaties in

Meer weten?
Check www.ondernemengelderland.nl

B&W hebben burgemeester Van Hedel aangewezen als tweede lid van het

het sociale domein te stimuleren. In maart 2018 heeft de raad in een motie
het college opgeroepen zo’n regeling in het leven te roepen. Voordat het
college de regeling voor de periode 2020-2021 wil vastleggen, vraagt het de
adviesraad dus om advies

Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Algemeen Bestuur van omgevingsdienst Veluwe IJssel. Wethouder Wartena is
al lid van dit bestuur. Het aanwijzen van een tweede lid is nodig vanwege een

Help ook mee de omgeving van kinderen rookvrij maken!
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de
schadelijke gevolgen van tabaksrook.
En als kinderen zien dat anderen
roken, is de kans groter dat ze zelf
ook gaan roken. Om kinderen te
beschermen tegen tabaksrook is het
belangrijk dat de omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie
‘rookvrij kinderspel’ op rookvrij.nl
gestart.
Rookvrije plekken voor kinderen
Uit onderzoek blijkt dat ruim 8 op de
10 Nederlanders vindt dat plekken

Kent u De Mollenhof al?

waar kinderen sporten, spelen en naar
school gaan rookvrij moeten zijn. Toch
zijn er nog honderden van dit soort
plekken in de regio waar gerookt
wordt waar kinderen bij zijn. Samen
kunnen we dat veranderen!
Ook u kunt iets doen
Hoe? Geef via www.rookvrij.nl aan
welke sportvelden, speelplekken en
schoolpleinen in uw buurt rookvrij
moeten worden. Hiermee geeft u een
duidelijk signaal af. Hoe meer mensen
tekenen, des te makkelijker het wordt

wijziging door de provincie van de gemeenschappelijke regeling OVIJ.

om beheerders/bestuurders te overtuigen om rookvrij te worden.
Zo gaan we met zijn allen op weg naar
een Rookvrije Generatie!

De Mollenhof biedt dagopvang in een
huiselijke sfeer op een prettige plek
midden in de natuur. Voor deze
groepsbegeleiding zijn professionele
zorgverleners aanwezig. Omdat De
Mollenhof zelf een lichte entreetoets
uitvoert, kunnen inwoners hier zonder
tussenkomst van het Team voor Elkaar
terecht.

streeks contact opnemen met De
Mollenhof. Kijk voor meer informatie
op www.mollenhof.org of bel Karin
van Bergen, telefoonnummer 06 - 265
86 880.

Rechtstreeks contact
Geïnteresseerden kunnen dus recht-

Vrijwilligerswerk op De Mollenhof
Op De Mollenhof zijn tal van mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.
Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met Karin van
Bergen.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

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

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

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

