
Koninklijke onderscheiding voor Henk Lingbeek

Maandag 2 juli heeft burgemeester Alex van Hedel een Koninklijke Onder-
scheiding uitgereikt. Hij deed dit aan de oud-directeur van DS Smith Packaging 
uit Eerbeek, de heer Henk Lingbeek. De titel die hoort bij deze onderscheiding 
is “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”. De huldiging vond plaats tijdens de 
feestelijke opening van “Duurzaam water Eerbeek” (bij Industriewater Eerbeek 
BV) in aanwezigheid van staatssecretaris Van Veldhoven.
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Wsw-medewerkers Brummen bijgepraat over actuele ontwikkelingen

Dinsdagavond organiseerde de 
gemeente een informatieavond 
speciaal voor haar inwoners met een 
Wsw-indicatie. Dit in verband met 
het uittreden van de gemeente per 1 
januari 2019 uit de Gemeenschappe-
lijke Regeling Delta en de voorberei-
dingen die daarvoor nodig zijn. Het 
gevolg van de uittreding is dat de 
gemeente zelf verantwoordelijk is 
voor een goede uitvoering van de 
Wsw. De gemeente draagt dus zelf 
zorg voor passende werkplekken en 
begeleiding voor deze inwoners. “Wij 
zijn en voelen ons ècht verantwoor-
delijk voor onze inwoners. Ook voor 
hen die wat extra ondersteuning 
nodig hebben”, liet wethouder 
Jolanda Pierik tijdens de inleiding 
weten. 

Vanaf 1 januari 2019 voert de ge-
meente zelf alle werkzaamheden uit 
die nu door de gemeenschappelijke 
regeling Delta worden verricht. Pierik 
liet de aanwezigen weten dat de 
gemeente de dienstverlening dichter 
bij haar inwoners wil organiseren. “Wij 
zijn er voor jullie” gaf de wethouder 
helder aan. Aansluitend ging project-
leider Maarten van Klaveren in op wat 
er allemaal nog gaat gebeuren en hoe 
de gemeente dit gaat doen. Ook is een 
toelichting gegeven welke stappen en 
besluiten al door de gemeente zijn 
genomen en gezet. Zoals het besluit 
om zelf als gemeente het formele 
werkgeverschap op zich te nemen 
waarbij nog eens onderstreept is, dat 
bijna alle afspraken die Delta met de 
individuele medewerkers heeft, 

worden overgenomen door de 
gemeente. 

Van Klaveren gaf een toelichting over de 
oprichting van het zogenaamd arbeids-
ontwikkelcentrum. Wsw-medewerkers 
die vanaf 1 januari 2019 (tijdelijk) geen 
plek hebben bij een reguliere werkgever, 
vinden hier een passende werkplek. Dit 
zal in combinatie gebeuren met mensen 
die een Participatiewet uitkering 
ontvangen en mensen die arbeidsmatige 
dagbesteding verrichten. Hierdoor 
ontstaat een diversiteit aan mensen, 
werk en leren. Een andere ontwikkeling 
die steeds verder vorm krijgt is de 
integratie van Brummense Wsw-mede-
werkers die nu actief zijn bij Axent 
Groen in de gemeentelijke buitendienst. 

De tweede helft van de avond bestond 
uit een meer informeel gedeelte. De 
aanwezigen konden bij drie informatie-
punten hun vragen stellen. In de 
komende maanden gaat er nog veel 
gebeuren en wordt steeds concreter 
hoe de uiteindelijke uitvoering van de 
Wsw er vanaf 1 januari uit ziet. In het 
najaar volgt een tweede  informatie-
bijeenkomst. Wsw-medewerkers die 
niet aanwezig waren bij de bijeen-
komst, maar wel interesse hebben in de 
informatie die is gegeven, kunnen dit 
kenbaar maken via mailadres  
m.vanklaveren@brummen.nl  
of tel. 0575-568 233. 

De laatste besluitvormende raadsver-
gadering voor het zomerreces vorige 
week donderdag leverde een groot 
aantal besluiten op. Zo werd het 
bestemmingsplan voor de Vinkenwei-
de in Brummen vastgesteld, werden de 
gemeentelijke jaarstukken over 2017 
vastgesteld en besprak de raad 
uitgebreid de perspectiefnota 2019-
2022. De besluiten zijn na te lezen op 
de speciale pagina van de gemeente-
raad op onze website. 

Een groot aantal besluiten hadden 
betrekking op begrotingen of jaarstuk-
ken van samenwerkingsverbanden. Zo 
werd de conceptprogrammabegroting 
voor 2019 van de GGD Noord- en 
Oost-Gelderland akkoord bevonden, 
maar wel met de kanttekening dat de 
Brummense raad van mening is dat het 

niet vanzelfsprekend is dat de GGD een 
inwonersbijdrage verhoogd (in de 
begroting 2019 is dit het geval 
vanwege nieuw beleid rondom 
statushouders). Ook bij de jaarrekening 
2017 en begroting 2019 van PlusOV 
gaf de raad een signaal af, namelijk dat 
budgetoverschrijdingen in 2019 niet 
acceptabel zijn en de begroting 2019 
kaderstellend is. Unanieme steun was 
er voor de programmabegrotingen van 
de veiligheidsregio, de omgevingsdienst 
(OVIJ), GR Delta en de Regio Steden-
driehoek. Dit geldt ook voor de 
jaarstukken 2017 van de Regio 
Stedendriehoek.

Andere besluiten
De raad besloot verder om de formatie 
van de raadsgriffie met 16 uur uit te 
breiden en gaf groen licht over het 

voorstel om de gemeente Heerde te 
laten toetreden tot de Regio Steden-
driehoek. Verder besloot de raad om 
het bestemmingsplan voor het perceel 
Lendeweg 2a vast te stellen en akkoord 
te gaan met het voorstel over de 
aanmeldnotitie vormvrije MER-beoor-
deling voor het verleggen van een 
gasleiding in Eerbeek. De raad besprak 
het collegebesluit over de samen met 
de Stichting Visit-Brummen-Eerbeek 
opgestelde visie over recreatie en 
toerisme. Ook was er unanieme 
instemming met het nieuwe bestem-
mingsplan voor de locatie ‘Vinkenwei-
de’ in Brummen. Een motie om in 
overleg te treden met de ontwikkelaar 
om het maximale te doen als het gaat 
om duurzame maatregelen, kreeg 
steun van een meerderheid in de 
gemeenteraad.

Veel besluiten bij ‘laatste’ raadsvergadering

Staatssecretaris Van Veldhoven opent wereldprimeur ‘Duurzaam water Eerbeek’
De gemeente Brummen werkt binnen 
de Cleantech Regio mee aan de 
totstandkoming van de grootste 
circulaire regio van Nederland. Onder 
leiding van de Cleantech Regio sluiten 
provincies, VNO-NCW en haar 
regionale verenigingen, natuur- en 
milieufederaties en diverse branches en 
kennisinstellingen zich aan bij deze 
regiodeal. Deze deal met het Rijk houdt 
in dat de betrokken regio’s hun 
landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- 
en maakbedrijven concurrerender en 

duurzamer maken door zelf circulair in 
te kopen en kringlopen te sluiten.
Wereldprimeur Eerbeek

De Regiodeal is op 2 juli door de 
betrokken organisaties overhandigd aan 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Dit gebeurde bij de officiële 
aftrap van ‘Duurzaam Water Eerbeek’. 
Met dit project zorgt de Eerbeekse 
papierindustrie (DS Smith Paper De 
Hoop, Mayr-Melnhof en Neenah 

Coldenhove) ervoor dat hun afvalwater 
wordt gezuiverd tot schoon proceswater 
en zo wordt hergebruikt. Het vrijkomen-
de biogas wordt teruggeleid en gebruikt 
als brandstof voor de eigen energievoor-
ziening.

De door de papierindustrie zelf ontwik-
kelde technologie hiervoor is een 
wereldprimeur. Met de nieuwe techniek 
kan in totaal 1,7 miljoen m3 afvalwater 
worden hergebruikt. Door biogas terug te 
leiden naar de eigen warmtekrachtinstal-

latie wordt 3,6 miljoen m3 aardgas-equi-
valenten bespaard. Dit is evenveel als het 
jaarlijkse verbruik van 2.500 huishoudens.

Meer weten?
Lees het volledige bericht op onze 
website.

Overhandiging regiodeal met wethouder duurzaamheid Eef van Oijen en Paul 
Blankman van de gemeente Brummen (achterste rij, 3e van links respectievelijk 
1e van links)  

Wethouder Jolanda Pierik geeft uitleg over de achtergrond van uittreding uit Delta.

Groep 8 van Kindcentrum Het P@rk 
zat vorige week even niet in de 
schoolbanken. In plaats daarvan 
mochten ze vandaag een optreden 
verzorgen en spelletjes spelen met de 
ouderen van Tolzicht. Begin dit 
schooljaar bereikte groep 8 met hun 

raadsvoorstel tijdens de jaarlijkse 
Burgerschapsdag een meerderheid. 
En dit voorstel mochten ze met 
financiële steun van de gemeente 
uitvoeren. Het resultaat: een gezellige 
ochtend samen met de bewoners van 
Tolzicht.

Burgerschapsdag leidt tot 
gezellige ochtend in Tolzicht
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Vertegenwoordiging 
Nu bekend is welke wethouders voor welke onderwerpen verantwoordelijk 

zijn, is het ook van belang gemeentebestuurders voor te dragen als bestuur-

der in samenwerkingsverbanden. Zo draagt het college wethouder Wartena 

voor als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

(met burgemeester Van Hedel als vervanger) en is het voorstel om wethouder 

Pierik zitting te laten nemen in het AB van de GGD (wethouder Wartena als 

vervanger). Pierik wordt ook voorgedragen als lid van het Algemeen Bestuur 

van Delta en tevens lid van het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelij-

ke regeling. Wethouder Steinweg wordt voorgedragen als tweede lid binnen 

het AB van Delta. 

Raadslid kondigt vertrek aan
Burgemeester Van Hedel heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het 

besluit van raadslid Marius Mennink (Lokaal Belang) om ontslag te nemen als 

lid van de gemeenteraad. Dit met ingang van september, zodat er in de 

tussenperiode kan worden voorzien in het invullen van deze vacature in de 

Brummense raad. Mennink heeft in zijn brief aan de burgemeester aangege-

ven actief te willen blijven voor Lokaal Belang, onder andere als steunfractie-

lid. Door de recente ontwikkelingen binnen Lokaal Belang is er sprake van 

een eenmansfractie. Dit vraagt dusdanig veel inzet dat hij deze taak niet meer 

kan combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden.

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 
omzetten van een verkeersbestem-
ming naar tuin en het aanleggen van 
een inrit, T.M.C. Asserstraat 24 in 
Eerbeek (04-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning en de 
bestaande inrit veranderen, Dorps-
straat 62 in Hall (04-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een vrijstaande woning, 
Engelenburgerlaan, perceel Brummen 
G 4454 (04-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 3 eiken en 2 berken op 
de locatie Loenenseweg 16 in 
Eerbeek (04-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
gebruiken van de woning als 
gastouderopvang, Prinses Cathari-
na-Amaliastraat 27 in Brummen 
(04-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor een periode van 10 
jaar voor het aanleggen van extra 

parkeerplaatsen op perceel Brum-
men, sectie I, nummer 1413 naast 
Bronkhorsterweg 1-3 in Brummen 
(04-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 2 
gewone essen, 7 zomereiken, 3 
lindes, 1 beuk en 2 gewone beuken 
op de locatie van het nieuwe 
bedrijventerrein Hazenberg, Brum-
men E 4269 (04-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
meerstammige Taxus baccata op de 
locatie Zutphensestraat 92 in 
Brummen (04-07-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een nieuwe inrit, 
T.M.C. Asserstraat 24 in Eerbeek 
(04-07-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Dorpsstraat 39, te Hall (04-07-2018)

• Verleende aanvraag evenementen-
vergunning, dr. Gunningstraat, te 
Eerbeek (04-07-2018)

• Verleende aanvraag evenementen-
vergunning, H.A. Lorentzstraat 1, te 
Eerbeek. (04-07-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Oranje Nassauplein, te Eerbeek 

(04-07-2018)
• Verleende evenementenvergunning, 

Stuijvenburchstraat, te Eerbeek 
(04-07-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
asbesthoudende golfplaten aan de 
Eerbeekseweg 3 te Brummen 
(04-07-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op 
de locatie Jan Somerstraat 11 in 
Brummen (04-07-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op 
de locatie Leeuwerikstraat 5 in 
Brummen (04-07-2018)

• Sloopmelding voor het saneren van 
een asbestdak van een schuur, 
Lichtenbeltweg 8 te Leuvenheim 
(04-07-2018)

Ruimtelijke plannen 
• Ontwerpbestemmingsplan “De 

Hazenberg en Rhienderen-Noord” 
te Brummen (29-06-2018)

• Ontwerpbestemmingsplan “Paraplu-
bestemmingsplan Parkeren” (29-06-
2018)

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied, Lendeweg 2a” te Hall 
(04-07-2018)

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

GESLOTEN

Perspectiefnota opmaat naar opstellen begroting
Het was al met al een bijzonder 
raadsdebat vorige week donderdag-
avond. Een debat dat werd afgesloten 
met instemming met de perspectief-
nota 2019-2022. Dit document moet 
richting geven en uitgangspunt 
vormen voor het opstellen van de 
programmabegroting voor het 
komende jaar. Omdat de perspectief-
nota is voorbereid door het vorige 
college, bevatte de perspectiefnota 
enkel de feitelijke inhoudelijke en 
financiële ontwikkelingen, geen 
nieuwe beleidsontwikkelingen of 
ambities. Dit maakte het voor de 
raadsfracties wel lastig een concreet 
debat te voeren over de uitgangspun-
ten voor de op te stellen begroting.

Vorige week donderdagavond werd 
het debat toch afgerond met een 
stemming, waarbij duidelijk werd dat 
de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA 

en Lokaal Belang de perspectiefnota 
steunden. Dit hield verband met het 
coalitieakkoord dat eind mei is 
gepresenteerd én de uitspraak namens 
het college dat het sociaal domein, 
duurzaamheid, Ruimte voor Eerbeek 
en het dorpscentrum van Brummen, 
de speerpunten in de komende 
bestuursperiode 2018-2022 zijn. 
GroenLinks, Fractie Mama (inmiddels 
hernoemd tot ‘Democratisch Brum-
men’) en D66 stemden tegen. Wel 
vonden zij bij het college gehoor over 
een zestal in een motie verwoorde 
onderwerpen, waardoor deze motie 
door hen werd ingetrokken. 
Een motie van D66 en GroenLinks om 
per direct in collegebesluiten en 
raadsvoorstellen een paragraaf 
‘duurzaamheid’ op te nemen werd 
verworpen. Dit omdat de meeste 
fracties van mening zijn dat met de 
instelling van een raadscommissie 

duurzaamheid en het organiseren van 
een opiniërende raadsvergadering 
over dit onderwerp na de zomer, nog 
samenhangende acties en besluiten 
genomen kunnen worden. 

Het college gaat de komende zomer-
maanden hard aan de slag om het 
coalitieakkoord uit te werken tot een 
bestuursprogramma. Deze wordt in 
september aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voorgelegd. Ook gaan 
burgemeester en wethouders gelijktij-
dig aan de slag met het opstellen van 
de conceptbegroting voor 2019. De 
opgestelde perspectiefnota en de 
inbreng daarbij vanuit de raad, 
worden daarbij betrokken. 

De programmabegroting wordt in 
oktober door de gemeenteraad 
besproken en uiteindelijk op donder-
dag 1 november vastgesteld.

Het college van B&W heeft dinsdag 
ingestemd met het stedenbouwkun-
dig ontwerp voor de realisatie van de 
uitbreiding van de wijk Lombok Zuid 
in Eerbeek. Roosdom Tijhuis heeft 
voor de ontwikkeling een steden-

bouwkundig ontwerp opgesteld. 
Deze is aan het gemeentebestuur 
voorgelegd. 
Het college heeft aangegeven dat 
met dit ontwerp een goede basis ligt 
voor de verdere uitwerking van de 

plannen. Gisteravond vond in De 
Korenmolen in Eerbeek een  
pré-sale-bijeenkomst plaats, waarbij 
Roosdom Tijhuis belangstellenden 
heeft geïnformeerd over de woning-
bouwplannen.

Nieuwe stap in uitbreiding Lombok Zuid

Nog geregeld worden assistentiehon-
den die met hun baasje een publieke 
ruimte binnenkomen geweerd. 
Daarom hebben Esther en Yvonne, 
met hun assistentiehond Sara, daar 
tijdens de landelijke estafette 
‘Toegang assistentiehonden’ bij de 
gemeente Brummen aandacht voor 
gevraagd. Het resultaat: een prachti-
ge sticker op het raam van het 
gemeentehuis. Hierop is te zien dat 
assistentiehonden welkom zijn. Deze 
sticker heeft de gemeente Brummen 
samen met Esther en Yvonne ge-
maakt. 

Een assistentiehond is een hond die 
geleerd heeft een persoon met een 
beperking te helpen met het uitvoeren 
van dagelijkse bezigheden. Of in staat is 
bij bepaalde beperkingen de persoon 
vooraf te waarschuwen of hulpdiensten 
te alarmeren. Deze beperkingen hoeven 
niet persé zichtbaar te zijn, evenals de 
hulp die een assistentiehond verleent. 
De hulp is van groot belang. U mag 
daarom een assistentiehond nooit 
afleiden. In Nederland leidt o.a. 
Bultersmekke Assistancedogs assistentie-
honden en hun baasje op. Meer weten? 
Kijk op www.bultersmekke.nl.

Assistentiehonden welkom

V.l.n.r.: Marieke Delen (communicatie adviseur), Yvonne, hond Sara, Esther en 
Marcel Klos (gemeentesecretaris).


