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Laatste raadsbesluiten voor het zomerreces 
Vier concrete raadsvoorstellen en één motie vreemd aan de orde van de 
dag vormden de basis van de laatste vergaderavond van de gemeenteraad 
voor het komende zomerreces. Zo stelde de raad unaniem de gemeentelij-
ke jaarstukken over 2021 vast. Dankzij enkele incidentele meevallers is het 
financiële resultaat positief. De raad besloot wel op voorstel van de 
CDA-fractie een tekstwijziging op te nemen. Hierdoor gaat een bedrag van 
672.578 euro niet naar de algemene reserve. Dit bedrag wordt alsnog 
toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘grondexploitaties’. 

Over de jaarstukken werd uitgebreid 
gesproken. Naast het genoemde 
aangenomen amendement, werden 
nog drie tekstwijzingen voorgesteld. 
Ook deze hadden betrekking op 
onderwerpen waarvoor het college 
voorstelt nu nog geen geld beschik-
baar te stellen en deze middelen 
voorlopig toe te voegen aan de 
algemene reserve. De PvdA stelde 
voor om alsnog bedragen die 
verband houden met de op te stellen 
cultuurvisie, het versterken van de 
dienstverlening en overgebleven 
corona-gelden (de TONK-gelden) 
beschikbaar te stellen en uit de 
algemene reserve te halen. Deze 
voorstellen werden na het raadsde-
bat en voor de stemming alsnog 
door deze fractie ingetrokken.

Hamerstukken
Met drie raadsvoorstellen stemde de 
voltallige gemeenteraad zonder het 
voeren van een debat in. Zo werd het 
bestemmingsplan voor het perceel 
Meidoornlaan 18a en 18b vastgesteld. 
Hier is nu een woonzorgvoorziening 
met 20 plaatsen voor dementerenden 
mogelijk. Ook was er een unaniem 
akkoord over de jaarstukken 2021 van 
de Regio Stedendriehoek en de 
conceptbegroting 2023 van dit 
samenwerkingsverband. Tot slot werd 
ook met een ferme hamerslag van de 
burgemeester besloten de gewijzigde 
verordening voor de Maatschappelijke 
Adviesraad (MAR) vast te stellen. Met 
deze verandering voldoet de verorde-
ning weer aan recente wetgeving en 
de lokale uitvoeringspraktijk.  

Deelname adviesraden
Het laatste agendapunt betrof een 
voorstel van de fracties van Groen-
Links en D66 om voortvarend werk te 
maken van deelname van raadsleden 
aan op te richten adviesraden van 
gemeenschappelijke regelingen. 
Omdat dit voorstel niet geagendeerd 
was, heet dit een ‘motie vreemd aan 
de orde van de dag’. De meeste 
fracties gaven aan achter de strekking 
van dit voorstel te staan, maar 
vonden de formulering te ambitieus. 
Eer volgde enkele aanpassingen van 
de motie en een toelichting van de 
burgemeester over de proces en 
juridische vertaling. Vervolgens 
schaarde een ruime meerderheid van 
de raad zich achter het voorstel. De 
raadswerkgroep bestuurlijke vernieu-
wing gaat in de komende maanden 
dit onderwerp verder uitwerken. 
Uiteindelijk moet dit leiden tot een 
concreet voorstel na de zomer. 
Duidelijk is dat de Brummense 
raadsleden het belangrijk vinden om 
goed aangehaakt te zijn bij gemeen-
schappelijke regelingen zoals de GGD, 
VNOG, OVIJ en Cleantech Regio. 

Geslaagde Week tegen ondermijning
Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelder-
land, de regio waartoe ook onze gemeente behoort. Afgelopen week is 
door veel partijen een week lang extra aandacht besteed aan ondermij-
nende criminaliteit. Het doel van deze week was om mensen er bewust 
van te maken dat het ook in deze gemeenten speelt. Om te laten zien wat 
de risico’s zijn. En wat je eraan kunt doen. 

In het hele gebied Noord- en 
Oost-Gelderland zijn 30 integrale 
controles uitgevoerd, waarbij onder 
andere 23 aanhoudingen zijn verricht, 
161 processen verbaal zijn opgemaakt, 
1 kilo cocaïne werd aangetroffen en 
715 kilo vuurwerk in beslag is 
genomen. De samenwerkende 
partners in de regio zijn zeer tevreden 
over de opbrengst van de themaweek. 
Een uitgebreide impressie van de 
‘opbrengst’ van deze acties is te lezen 
in een bericht op onze website.

Duurzame netwerken
Ondermijning door (georganiseerde) 
criminaliteit is volgens burgemeester 
Van Hedel een groot maatschappe-
lijk probleem: “Dit probleem kan 
alleen succesvol worden aangepakt, 
door als één overheid op te treden 
met behulp van onze eigen inwo- 

ners. Dit doen we door als gemeen-
ten in onze regio met diverse andere 
partijen samenwerkingen aan te 
gaan, zoals politie, douane, 
omgevingsdienst (milieu), UWV en 
belastingdienst. En daarmee 
duurzame netwerken te smeden.” 

Doelgericht
Van Hedel ziet dat de integrale 
actieweek de effectieve aanpak van 
ondermijnende, georganiseerde 
criminaliteit versterkt. “We hebben 
als overheid meer zicht gekregen op 
de problemen die in het gebied 
spelen.” Zo bezochten in onze 
gemeente politie en gemeentelijke 
BOA’s de bekende hang- en 
overlastplekken, ook in relatie tot 
eventueel middelengebruik. Er 
werden geen noemenswaardige 
overtredingen geconstateerd. 

Opnieuw zelftesten voor minima
Inwoners van gemeente Brummen met een minimum inkomen kunnen 
binnenkort gratis zelftesten ophalen. Per persoon in een huishouden stelt 
de gemeente zes zelftesten beschikbaar. Het gaat om huishoudens tot 120 
procent van het van toepassing zijnde minimumloon. Dit zijn 449 gezinnen 
die in februari een brief van de gemeente hebben ontvangen.

Aanleiding voor wethouder Van Klin-
ken om (evenals eerder dit jaar) 
gratis zelftesten beschikbaar te 
stellen aan minima zijn de oplopende 
coronacijfers. “Corona is niet weg, 
het is nog onder ons. Naast de 
bekende basisregels is het ook 
belangrijk om bij klachten te testen. 
Mensen met een laag inkomen 
ondersteunen we hierbij door gratis 
zelftesten beschikbaar te stellen”,  

aldus Annika van Klinken. Ze laat 
weten dat het kabinet de testen via 
de gemeente aan de mensen met 
een laag inkomen beschikbaar stelt.

Meer informatie 
De zelftesten kunnen al vanaf 
maandag 4 juli opgehaald worden 
bij de twee locaties die ook in maart 
afhaalpunten waren. De huishou-
dens die eind februari dit jaar een 
brief hebben ontvangen, kunnen nu 
(zonder brief en ophaalkaart) zes 
zelftesten per persoon afhalen bij het 
gebouw van Stichting Welzijn 
Brummen in Brummen én in 
Eerbeek. Let op: vanwege de 

Werkzaamheden Elzenbos II gestart
In opdracht van de gemeente Brummen is aannemer Schagen uit Hasselt 
gestart met de aanleg van de riolering voor de 80 woningen die gebouwd 
gaan worden in Elzenbos fase II C/D. Vrijdag 24 juni is wethouder Pouwel 
Inberg ter plaatse geweest om de werkzaamheden te bekijken: “Fijn dat er nu 
gestart kan worden met de werkzaamheden. De duurzame en betaalbare 
woningen voorzien in een grote behoefte. De opzichter geeft aan dat de 
werkzaamheden vlot verlopen, en dat er in maart 2023 gestart kan worden 
met de bouw van woningen. We liggen dus mooi op schema, en dat is fijn in 
een tijd waar grondstoffen duur en schaars zijn”.

Gemeenteraad wenst u mooie zomer
Afgelopen donderdag was de laatste 
officiële vergadering van de 
Brummense gemeenteraad voor de 
zomervakantie. Het zomerreces 
staat voor de deur. Na een intensie-
ve inwerkperiode gaan de raadsle-
den het even wat rustiger aan doen. 
De nieuwe gemeenteraad wenst 
iedereen een hele fijne en gezonde 

zomerperiode toe. In de loop van 
augustus zijn de eerste fractieverga-
deringen weer en op donderdag 
1 september is de herstart van het 
vergaderseizoen met de raadsfora. 

Meer weten over de gemeenteraad 
en de zes fracties? Bezoek dan onze 
website brummen.nl/gemeenteraad.

vakantieperiode zijn aangepaste 
ophaaltijden van toepassing.
Dit zijn de afhaalpunten waar de 
gezinsleden van de 449 huishou-
dens vanaf maandag terecht 
kunnen: 

Plein 5 (Graaf van Limburg 
Stirumplein 5 in Brummen)
 Openingstijden: 4 juli tot en met 

19 augustus: op alle werkdagen 
van 9 tot 13 uur

 Openingstijden: vanaf 20 
augustus: op alle werkdagen van 
9 tot 17 uur

Tjark Rikscentrum  
(Derickxkamp 2A in Eerbeek)
 Openingstijden: 4 juli tot en met 

19 augustus: op alle werkdagen 
van 9 tot 13 uur

 Openingstijden: vanaf 20 
augustus: op alle werkdagen van 
9 tot 17 uur

Meld u aan als ‘Gast van de raad’
Na het zomerreces worden 
inwoners weer uitgenodigd om als 
bijzondere ‘gast van de raad’ 
aanwezig te zijn bij een vergade-
ring van de gemeenteraad. Zij 
worden voorafgaande aan een 
raadsvergadering ontvangen door 
enkele raadsleden. Zij geven een 
toelichting op het werk van een 
raadslid, het functioneren van de 
lokale democratie en de onder-
werpen van de vergadering van 
die avond. De gasten van de raad 
wonen vervolgens de vergadering 
bij. Na afloop van de vergadering 
is er gelegenheid om op informele 
wijze met de leden van de 
gemeenteraad en het college na te 
praten over het raadswerk. 

Een groep willekeurige inwoners 
vanaf 16 jaar krijgt een uitnodi-
ging van burgemeester Van Hedel 
in de brievenbus. Maar vindt u het 
ook leuk of interessant om als 
speciale ‘gast van de raad’ een 
vergadering bij te wonen? Dan 
kunt u zich hiervoor ook zelf 
aanmelden. Dat kan telefonisch bij 
de griffie via het mailadres griffie@
brummen.nl. Daarnaast bent u 
uiteraard ook van harte welkom 
vergaderingen van de raad bij te 
wonen, zonder dat u zich 
aanmeldt als ‘gast van de raad’. 
Op de speciale pagina over de 
gemeenteraad op de website 
www.brummen.nl vindt u meer 
informatie over de gemeenteraad.

De wijk krijgt een zogenoemd 
gescheiden rioolstelsel. Voor de 
verwerking van regenwater wordt 
een apart rioolstelsel aangelegd. Het 
nieuwe riool voor het regenwater 
wordt een infiltratieriool, waardoor 
het regenwater in de bodem kan 
wegzakken. Bij hevige neerslag of 
hoge grondwaterstanden wordt het 
restant afgevoerd naar De Zomp.

Planning
De rioolwerkzaamheden zijn volgens 
planning voor 1 augustus groten-
deels afgerond. Na de vakantie 
vanaf 22 augustus worden er nog 
een paar afrondende werkzaamhe-
den uitgevoerd. Halverwege novem-
ber starten de energiebedrijven met 
het aanleggen van kabels en 
leidingen, waarna de bouwstraten 
worden aangelegd. Halverwege 
maart 2023 wordt gestart met de 
bouw van de woningen.

Wethouder Inberg in gesprek met medewerkers van aannemersbedrijf 
Schagen.
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 douglassparren en 1 
naaldboom, Anna van Saksenlaan 
6 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 10 appartementen, 
kad. Brummen, sectie I, nummer 
2377, bouwplan Terranova Uno

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een kachelpijp, Het 
Stroomdal 8 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
constructief wijzigen van de 
woning, J.D. van der Waalsstraat 
59 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, Weg 
door de Plas 20 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een garage, Marten 
Putstraat 20 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
renoveren van het dak, Gasfa-
briekstraat 22 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de interne 
aanpassing van de woning, 
Brummelstraat 3 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van 2 inritten, Wever-
weg in Eerbeek, kad. Hall, sectie 
C, nummers 3963 en 3965

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de inrit, Papiermo-
len 79 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Elzenbos, 
kad. Brummen, sectie I, nummer 
2370 (ged.) en 2396 (ged.)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
magnolia, op de locatie De Kamp 
3, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
es, op de locatie Cortenoeverse-
weg 95, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het vervangen en 
wijzigen van kozijnen op de 
locatie Tuinstraat 15 in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het vernieuwen van 
de dakconstructie, verdiepingsvlier 
en achtergevel op de locatie 
Tuinstraat 15 in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
nokverhoging met een dakkapel 
aan de achterzijde van de woning 
op de locatie Nobelstraat 40 in 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schuur op de locatie Knoeven-
oordstraat 63 in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 26 
woningen in het Plan Lombok 
Zuid in Eerbeek

• Verleende uitgebreide omgevings-
vergunning, het verbreden van de 

fietspaden Soerense Zand Zuid en 
Eerbeeks Veldpad in Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het vervangen van de 
bestaande schuren voor een 
nieuwe schuur op de locatie 
Hallsedijk 36, Empe

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
zonnepanelen op de locatie 
Vosstraat 25 in Hall

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie C.J. 
van Doornstraat 9 in Hall

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 42 
zonnepanelen op de locatie 
Rhienderensestraat 30 in Hall

Omgevingsmelding
• Melding besluit lozen buiten 

inrichtingen, voor een gesloten 
bodemenergiesysteem, aan de 
Papiermolen 79 in Eerbeek

Beleidsregel
• Aanwijzingsbesluit contactperso-

nen Wet open overheid
• Besluit aanwijzing specifieke 

digitale kanalen verzoeken Wet 
open overheid

Ruimtelijk plan/omgevings- 
document
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Laag-Soeren, Eerbeekseweg 
achter nummer 8” gemeente 
Brummen

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.

Kort nieuws

Herontwikkeling Veldkantweg 87
B&W hebben besloten om geen medewerking te verlenen aan het transfor-
meren van de bedrijfslocatie Veldkantweg 87 naar appartementen. En ook 
om onder kwalitatieve voorwaarden medewerking te verlenen aan het 
realiseren van een woning aan de Ringlaan. Maar alleen als de bedrijfsloca-
tie aan de Veldkantweg 87 wordt omgezet naar een woonbestemming, 
waarbij kleinschalige bedrijvigheid in de bestaande bedrijfsbebouwing blijft 
toegestaan.

Woningbouw Emperweg
B&W stemmen in met de woningbouwontwikkeling op locatie Emperweg 
4 en om onder voorwaarden maximaal 8 woningen toe te staan. Wonin-
gen die aansluiten bij de behoefte, voor ouderen en starters. Er wordt 
aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van voldoende groen en de 
afwatering. 

Militaire oefening
Van 4 juli tot en met 12 juli is er een militaire oefening in onze gemeente. 
De organisatoren doen er alles aan om hinder te voorkomen. Heeft u toch 
klachten? Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht 
wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Servicepunt gesloten
Tijdens de zomervakantie is het servicepunt in Eerbeek gesloten. 
Dit is van 9 juli tot en met 21 augustus 2022.

In volle gang: bestrijding eikenprocessierups
In de zomermaanden kunnen in eikenbomen nesten zitten van eikenpro-
cessierups. Eikenprocessierupsen hebben brandharen. Die brandharen 
kunnen vervelende klachten veroorzaken voor mens en dier. Tussen half 
mei en half juli zijn de rupsen actief. Daarna verpoppen ze tot vlinders. Ze 
laten dan echter nog een hoop brandharen achter in de nesten. Die 
kunnen dus ook na juli nog overlast geven.

Om grote overlast van de eikenpro-
cessierups te voorkomen, zijn we 
van te voren al begonnen met 
bestrijden. We kiezen ervoor om de 
overlast van de eikenprocessierups 
op drie manieren aan te pakken. We 
doen dit door de rups op gemeente-
bomen preventief te bestrijden, door 
rupsen en hun nesten weg te zuigen 
en door het natuurlijk evenwicht te 
herstellen. Zo is een deel van de 
gemeentelijke eiken in april en mei 

bespoten met microscopisch kleine 
aaltjes. Deze aaltjes dringen de 
jonge eikenprocessierupsen binnen, 
waardoor deze dood gaan. 

Waar bestrijden?
De gemeente inventariseert de 
bomen op het gemeentelijk/
openbaar gebied regelmatig op de 
aanwezigheid van rupsen. Wij 
vragen u mee te helpen en locaties 
waar eikenprocessierupsen zitten te 

melden. Niet alle bomen zijn echter 
van de gemeente. Ziet u processie-
rupsen of een nest op een gemeen-
teboom geef dit dan door via Fixi of 
via de Fixi app. We pakken alleen 
meldingen op van plaatsen waar veel 
mensen komen en lang verblijven. 
Dit doen wij omdat dit de opstart van 
de natuurlijke bestrijding een betere 
kans geeft en omdat de bestrijdings-
kosten hoog zijn. Indien nodig 
schakelen we een aannemer met een 
hoogwerker in om nesten van de 
eikenprocessierups weg te zuigen.
De bestrijding van rupsen op 
particuliere bomen is een verant-
woordelijkheid van de eigenaar van 
de boom. Goed om te weten dat u 
de rupsen beter niet zelf kunt 
bestrijden. De kans is groot dat u 
met de brandharen in contact komt 

en ze verspreidt naar de omgeving. 
Ons advies is om een professionele 
bestrijder in te schakelen.

Tip: probeer contact te vermijden
Niet elk nest zal of kan bestreden 
worden. Daarom vragen we u ook 
zelf 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 
ook 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.

Meer informatie
Informatie vindt u op 

www.brummen.nl/eikenprocessie-
rups. Of op de speciale website van 
de GGD www.oakie.info. Heeft u 
last van gezondheidsklachten die te 
maken hebben met de eikenproces-
sierups? Neem dan contact op met 
de GGD via telefoonnummer 
088 – 44 33 000 of met uw huisarts.


