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De blauwe zone aan de Stuijven-
burchstraat is ingevoerd om het 
langparkeren tegen te gaan. Hierbin-
nen mag u met behulp van een 
parkeerschijf namelijk maximaal twee 
uur parkeren. Op deze manier zorgen 
we ervoor dat binnen het kernwinkel-
gebied van Eerbeek genoeg parkeer-
plaatsen voor klanten van winkels 
beschikbaar zijn. Dat is van belang 
voor onze ondernemers. In de praktijk 
blijkt helaas dat er weinig op uit wordt 
gedaan en dat er zeer weinig zichtbare 
parkeerschijven in de auto`s liggen.

Daarom hebben de gemeentelijke 
handhavers de afgelopen weken 
controles uitgevoerd op het gebruik 

van de parkeerschijf. Er zijn daarbij 
enkele tientallen bonnen uitgeschreven. 
Ook de komende weken worden extra 
controles gehouden. Wees daarom 
alert op het gebruik van de parkeer-
schijf wanneer u in het centrum van 
Eerbeek uw auto parkeert. U riskeert 
een boete van € 95,00 en € 9,00 aan 
administratiekosten.

Voldoende parkeergelegenheid 
In het dorp zijn verschillende parkeer-
plaatsen waar u mag parkeren zonder 
gebruik van een parkeerschijf. Het gaat 
hierbij om de parkeerplaatsen bij De 
Wasacker, Jumbo Heine, de Stations-
omgeving en de tijdelijke parkeerplaat-
sen op het Kerstenterrein. 

Controles blauwe parkeerzone 
Stuijvenburchstraat in Eerbeek

Informatiebijeenkomsten over VoorzieningenWijzer
Nog voor de zomervakantie organise-
ren wij vier informatiebijeenkomsten 
over de VoorzieningenWijzer. De eerste 
twee vinden op 9 juli plaats in het 
gebouw van WerkFit Brummen in 
Eerbeek en in de Brummense Biblio-
theek. Op woensdag 17 juli zijn er 
twee sessies in het gemeentehuis in 
Brummen en de Eerbeekse bibliotheek-
vestiging. Iedereen is van harte welkom 
één van de bijeenkomsten bij te 
wonen. Aanmelden is niet nodig. 

De gemeente betaalt dit jaar voor het 
laatst mee aan de collectieve zorgver-

zekering. De gemeente heeft besloten 
om in plaats hiervan de Voorzieningen-
Wijzer in te zetten. Hiermee helpen we 
inwoners in onze gemeente geld te 
besparen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan kosten zoals de zorgverzekering en 
de energierekening. Aan de hand van 
de VoorzieningenWijzer kijken we ook 
of u gebruik kunt maken van bijvoor-
beeld toeslagen en regelingen. 
Inwoners die op dit moment een 
zorgverzekering hebben via de 
gemeente, kunnen al dit jaar meedoen 
met de VoorzieningenWijzer. Mensen 
met een laag inkomen die nu geen 

zorgverzekering hebben, kunnen vanaf 
2020 meedoen.

Nieuwsgierig? 
Wij kunnen ons voorstellen dat u 
nieuwsgierig bent en vragen heeft. Om 
alle inwoners en professionals in onze 
gemeente goed te informeren over de 
VoorzieningenWijzer, houden we vier 
informatiebijeenkomsten. Wij nodigen u 
uit voor één van deze bijeenkomsten. U 
kunt zelf kiezen wat u
het beste uitkomt. Aanmelden is niet 
nodig. Heeft u nog vragen over de 
informatiebijeenkomsten? Neem 
contact op met Team Voor Elkaar. Dat 
kan op werkdagen van 09.00 tot 12.00 
uur via telefoonnummer 0575-568 568.

De gemeente Brummen en Stichting 
Landschapsnetwerk Brummen zetten 
zich in voor de ontwikkeling van korte 
voedselketens. Zo bezorgen de 
boerderijen De Meander en De 
Nieuwenburgt vanaf deze zomer lokale 
producten bij zorginstelling Phila-
delphia. Vorige week kocht Phila-
delphia de eerste producten! De 
provincie Gelderland en de Europese 
Unie hebben onlangs een vervolgsub-
sidie toegekend om het project voort 
te zetten. 

Korte voedselketens passen goed bij 
een duurzame gemeente. Boeren 
kunnen hun producten direct leveren 
aan inwoners en bedrijven in de regio. 
Dat is goed voor de economische en 
maatschappelijke positie van de boer. 
Het levert de consument gezonder 

voedsel op én een aantrekkelijker en 
gezonder landschap. 

Korte keten Philadelphia
Dankzij een eerste subsidie van provincie 
en EU heeft de gemeente in 2018 een 
voedselcoördinator aangesteld. Deze 
heeft de kansen verkend voor korte 
voedselketens. Met als eerste resultaat 
de korte keten bij Philadelphia. Deze 
zomer start Philadelphia Zorg met de 
inkoop van groente, vlees, zuivel en fruit 
direct bij de lokale boeren. Boerderijen 
De Meander en De Nieuwenburgt gaan 
de zorginstelling wekelijks verse 
producten leveren. Het werken met 
producten die niet van de groothandel 
komen, vergt een andere manier van 
inkopen, bereiden en personeel oplei-
den. Maar dan heb je ook lekker verse 
en gezonde voeding, direct van grond 

naar mond. Goed voor de cliënten van 
Philadelphia en voor de verbondenheid 
van de zorginstelling met de regio. 

Speerpunten
De voedselcoördinator heeft met 
producenten, afnemers en initiatiefne-
mers meer mogelijkheden voor korte 
ketens verkend. Hieruit hebben we 
speerpunten gekozen voor het vervolg. 
Naast de afzet van lokale producten bij 
Philadelphia en later ook bij andere 
zorginstellingen zoals Klein Engelenburg 
gaat het om kookgroepen voor cliënten 
van de zorginstellingen. Daarnaast 
werken we aan een korte keten tussen 
boeren en pannenkoekenhuis of bakker. 
Hierbij kijken we ook naar de inrichting 
van de graanvelden. Door bijvoorbeeld 
akkerranden in te zaaien met bepaalde 
plantensoorten, creëer je een omgeving 
waarin dieren zoals de patrijs zich thuis 
voelen. Dit initiatief heet dan ook ‘Van 
pannenkoek tot patrijs’.

Vervolgsubsidie
In mei hebben de provincie Gelderland 
en de Europese Unie een vervolgsubsidie 
toegekend. Hiermee kan de gemeente 
de komende jaren blijven investeren in 
korte voedselketens.

Dit project is tot stand gekomen met 
ondersteuning van de Provincie 
Gelderland en de Europese Unie in het 
kader van het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland.

Korte voedselketens: direct van grond naar mond

Wethouder Margriet Wartena
dient ontslag in
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdagmiddag 27 juni 
heeft Margriet Wartena haar ontslag ingediend als wethouder van de gemeen-
te Brummen. Dit naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel over 
Sportkompas. 

Dinsdag 9 juli 2019
WerkFit Brummen
Kollergang 14 in Eerbeek
17:00 uur tot 18:30 uur

Bibliotheek Brummen
Graaf van Limburg Stirumplein 10  
in Brummen
19:30 uur tot 21:00 uur

Woensdag 17 juli 2019

Gemeentehuis
Engelenburgerlaan 31 in Brummen
16:30 uur tot 18:00 uur

Bibliotheek Eerbeek 
Coldenhovenseweg 13 in Eerbeek
19:30 uur tot 21:00 uur

Caravan op 
de weg? 
Maximaal 3 
dagen!
Gaat u binnenkort op vakantie 
met de caravan, vouwwagen of 
aanhangwagen? Houd er dan 
rekening mee dat u deze 
maximaal 3 dagen op de 
openbare weg mag parkeren.

Natuurlijk mag uw caravan, 
vouwwagen of aanhangwagen 
best even op een openbare parkeerplek in de buurt van uw woning staan. Wel 
zo handig met in- en uitpakken. Maar vooral in de zomerperiode nemen deze 
aanhangers soms lange tijd parkeerplaatsen in beslag. Dat mag niet volgens de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er zijn niet zo veel parkeerplaatsen 
en daarnaast vinden veel mensen het niet fijn om lang tegen een aanhanger 
aan te kijken. Daarom moet u uw caravan of vouwwagen uiterlijk na 3 dagen 
verplaatsen. Bijvoorbeeld naar eigen terrein of een stalling. Of mee op vakantie 
natuurlijk!

Boer Hans 
Nieuwenburg en 
begeleider Jakob 
Klouwen van 
Philadelphia gaan 
samenwerken in 
een korte keten.

Taakverdeling binnen het college 
B&W hebben dinsdag nieuwe afspra-
ken gemaakt over de onderlinge 
taakverdeling. Het gaat daarbij om de 
onderwerpen waarvoor Margriet 
Wartena als wethouder verantwoorde-
lijk was. Door haar ontslag als 
wethouder vorige week donderdag, is 
het van belang om de onderwerpen 
waarvoor zij verantwoordelijk was 
evenwichtig over de andere collegele-
den te verdelen. De actuele taakverde-
ling leest u uiteraard op onze website. 

De taken die onder verantwoordelijk-
heid van Wartena vielen zijn voor de 
komende periode op de volgende 
manier onder de drie wethouders en de 
burgemeester verdeeld:

Wethouder Peter-Paul Steinweg
-  Volkshuisvesting en prestatie- 

afspraken
- Sport
- Kunst en Cultuur
- Cultureel erfgoed en monumenten

Wethouder Eef van Ooijen
- Ruimtelijke Ordening
- Omgevingswet
- Centrumplan Brummen

Wethouder Jolanda Pierik
- Onderwijs
- Bibliotheek 

Burgemeester Alex van Hedel
- Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Het wegdek van de Loubergweg én de 
Coldenhovenseweg in Eerbeek is 
gerepareerd. Deze werkzaamheden 
vonden in het weekend van 22 en 23 
juni plaats. Op diverse plekken waren 
namelijk scheuren en gaten ontstaan 
Deze waren in de afgelopen tijd 
weliswaar provisorisch gerepareerd, 

maar sinds kort is er op deze plekken 
een nieuwe laag asfalt aangebracht. 

Een mogelijke toekomstige volledige 
aanpassing van deze weg door het 

Eerbeekse industriegebied, maakt 
onderdeel uit van het programma 
Eerbeek-Loenen 2030. Binnen dit 
programma denken Industriekern 
Eerbeek Loenen (IKEL), de provincie 
Gelderland en het Brummense gemeen-
tebestuur na over de gewenste 
toekomstige ontwikkeling van papier-
dorp Eerbeek. Een goede bereikbaar-
heid van de bedrijven en een veilige 
verkeersafwikkeling (onder ander de 
N786) maakt hiervan onderdeel uit. 

Eerbeeks asfalt 
gerepareerd 
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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

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

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

Ruimtelijke plannen
•  Ontwerpwijzigingsplan “Heemste-

deweg 2 Eerbeek” (03-07-2019)

Beschikkingen | aanvraag
•  Verlenging beslistermijn aanvraag 

omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Blake kavel 18 in Brummen (03-07-
2019)

•  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 4 fijnsparren, Charlotte 
van Bourbonlaan 3 in Eerbeek 
(03-07-2019)

•  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 eik op de locatie 
Dorpsstraat 41 in Hall (03-07-2019)

•  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

aanpassen van de hoofd-draagcon-
structie en het vervangen van de 
vloer ten behoeve van het vergroten 
van de woning, ‘t Haagje 26 in 
Eerbeek (03-07-2019)

•  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een overkapping, 
Leeuwerikstraat 24 in Brummen 
(03-07-2019)

•  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanleg-
gen van 2 uitritten, Loubergweg 2 
in Eerbeek (03-07-2019)

Beschikkingen | afhandeling
•  Ingetrokken aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een in-/uitrit, 
Goudzuring, kadastraal Brummen E 
4217 (03-07-2019)

•  Melding Activiteitenbesluit milieu-
beheer, voor een veehouderij aan de 
IJsselstraat 9 te Empe (03-07-2019)

•  Sloopmelding, voor sanering van 
asbesthoudende golfplaten uit 
schuur 1, 2, 3, en 5, Blaarweg 3, 
6964 CH te Hall (03-07-2019)

•  Sloopmelding, voor het saneren van 
de asbesthoudende golf- en 
plaatmateriaal en kit uit de schuren 
en de totaalsloop van deze schuren, 
Langedijk 1, 6975 AM te Tonden 
(03-07-2019)

•  Verleende evenementenvergunning, 
Kinderdag Eerbeek, Stuijven-
burchstraat in Eerbeek (03-07-
2019)

•  Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
dakopbouw, Buurtweg 23 in 
Brummen (03-07-2019)

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

Rioolwerkzaamheden Eerbeek
In Eerbeek wordt volop gewerkt aan het riool. Sinds maandag ook het 

gedeelte van ‘t Haagje tot en met de kruising van de Wethouder Sanders-

straat. Al wat langer geldt er een afsluiting bij ‘t Haagje tussen de Volmolen-

weg en de Jan Mankesstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 

vrijdag 26 juli. De weg wordt dan weer opengesteld voor verkeer. De werk-

zaamheden worden uitgevoerd door NEXUS infra uit Nijverdal. Direct 

aanwonenden zijn over het werk op de hoogte gesteld. 

Raad besloot
Vorige week donderdagmiddag besloot de raad op basis van de notitie over 

stichting Sportkompas deze stichting een verhoging van de budgetsubsidie 

van € 50.000 in het vooruitzicht te stellen. Dit voor de jaren 2019 en 2020. 

Ook stelde de raad € 52.000 beschikbaar om de verkeersveiligheid op de 

Boshoffweg in Eerbeek te verbeteren. Dit door het herinrichten van deze weg 

met rode verhardingsstroken voor de fietser. Kritisch was de gemeenteraad 

over de financiële situatie van PlusOV. De raad besloot dit ook via een 

zienswijze over de gewijzigde begroting 2019 en conceptbegroting 2020-

2023 kenbaar te maken. Een meerjarige stijging van de kosten van de 

regionale vervoersdienst vindt de raad niet acceptabel. De besluitenlijst en het 

audioverslag vindt u op de website van gemeenteraad.

Zonnepark Hall
B&W hebben deze week ingestemd met de realisatieovereenkomst voor het 

zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Hall. Ook is de Omgevingsvergun-

ning aan de initiatiefnemer verleend. Deze besluiten vloeien voort uit het 

positieve besluit van de gemeenteraad op donderdag 20 juni. De raad gaf 

toen de definitieve verklaring van geen bedenkingen af. Vanaf morgen 

(zaterdag 6 juli) liggen de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken 

gedurende 6 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis 

en op onze website.

Kort nieuws

Het college moet flink aan de slag om 
dit najaar een sluitende begroting voor 
te leggen aan de gemeenteraad. Vorige 
week donderdag steunde een ruime 
meerderheid van de raad de perspectief-
nota. Dit nadat er 11 financieel inhou-
delijke (tekst)wijzigingen werden 
aangebracht. Deze wijzigingen geven 
als richting dat de extra OZB-stijging 
lager uit zal vallen en dat een aantal 
bezuinigingen op vooral maatschappe-
lijk/cultureel gebied niet doorgevoerd 
gaat worden. Het is aan het college om 
in de komende maanden te onderzoeken 
welke voorstellen gedaan kunnen 
worden om toch de noodzakelijke 
balans te vinden tussen gemeentelijke 
inkomsten en uitgaven. 

De perspectiefnota werd na twee 
intensieve vergaderdagen vastgesteld 
met 13 stemmen voor (VVD, Lokaal 
Belang, PvdA, CDA en Democratisch 
Brummen) en 5 tegen (GroenLinks en 
D66). Met dit vastgestelde document 
geeft de gemeenteraad aan wat ze 
belangrijk vinden voor de programmabe-
groting die in het najaar wordt opge-
steld. Belangrijke opgave daarbij zijn de 
gemeentelijke financiën, want duidelijk is 
dat de bodem van de gemeentelijke 
spaarpot in zicht is. 

Raadssteun
Een aantal van de door het college 
voorgestelde bezuinigingen werden via 
een amendement niet overgenomen 
door de raad. Zo werd de bezuiniging 
van € 100.000 op het bibliotheekwerk 
geschrapt in afwachting van het gesprek 
tussen gemeente en bibliotheek over de 

functie en mogelijke (huisvestings)
besparingen van de bibliotheek. Ook 
bezuinigingsvoorstellen gericht op wijk- 
en dorpsraden, muziekverenigingen, 
lokale omroep RTV Veluwezoom en de 
culturele stichting kregen geen raads-
meerderheid. Initiatieven rondom de 
lokale viering van veteranendag, de Veili-
ge Honkroutes, deelname aan HALT, de 
schoolsportdagen en Open Monumen-
tendag konden eveneens op de steun 
van de raad rekenen. De voorgenomen 
versobering van de vriendschapsbanden 
met zustersteden Krotoszyn en Koriyama 
gaat niet per 2021 in, maar wat de raad 
betreft al volgend jaar. Het contract met 
2SWitch en de jaarlijkse kerstbomenactie 
blijven bestaan, deze worden gedekt 
vanuit de reserve afvalstoffenheffing.  

Inkomsten
Ook waren er (tekst)wijzigen die waren 
gericht op de gemeentelijke inkomsten. 
Zo is een meerderheid van de raad geen 
voorstander van een extra OZB-stijging 
die jaarlijks € 700.000 moet opleveren 
(en daarmee het Gelderse gemiddelde 
benadert). De raad nam een amende-
ment aan waarbij de voorgestelde extra 
verhoging van de OZB met 700.000 is 
verlaagd naar 280.000 in 2020 en 
350.000 in 2021. In het zelfde amende-
ment werd ook directe link tussen de 
OZB-opbrengst en het programma 
Ruimte voor Eerbeek geschrapt. De raad 
is overigens wel van mening dat er 
binnen de begroting een bedrag van 
350.000 euro vrij gemaakt moet worden 
om de ontwikkeling van dit programma 
een daadwerkelijke impuls te geven. 
Verder besloot de raad de toeristenbelas-

ting niet met 10 maar met 15 procent te 
verhogen en bij verkoop van (bouw)
gronden aan de woningstichting een 
reële prijs in rekening te brengen. De 
ambitie om een weerstandsreserve te 
hebben die vanaf 2021 boven 1.4 
uitkomst, werd bijgesteld. Hierdoor 
wordt de druk op de gemeentelijke 
begroting hiervan wat minder groot. 
Ook besloot de raad om de planontwik-
keling voor het dorp Brummen los te 
koppelen van de opbrengsten van 
grondverkopen (grondexploitatie).  
Wel werd de investering in het dorp van 
€ 100.000 in 2020 en € 50.000 in 2020 
en 2023 gehandhaafd.

De twee laatste amendementen die 
werden verwerkt in de perspectiefnota 
hadden betrekking op de budgetten van 
de raad zelf en CO2-neutraliteit. De raad 
wil namelijk ook zelf een bijdrage leveren 
aan het doel om weer een financieel 
gezonde gemeente te worden door in 
totaal € 15.000 te bezuinigingen op de 
kosten voor de raad. Denk hierbij aan de 
tegemoetkoming in de fractiekosten, 
vorming en opleiding raad en de lokale 
rekenkamer. Het amendement over 
CO2-neutraliteit stelt dat hierin stappen 
worden ondernomen door bijvoorbeeld 
op korte termijn te starten met het 
verduurzamen van het gemeentelijke 
vastgoed via een lokaal alternatief (waar-
bij de opzet van Brummen Energie als 
leidraad wordt genomen). Dit zoals op 
20 juni ook is vastgelegd in een raads-
motie.

Colofon

Gaat u mee naar het Democratiefestival?

Deze zomer vindt voor het eerste het 
landelijke Democratiefestival plaats! 
Inwoners uit heel Nederland kunnen 
dit festival in Nijmegen bezoeken. 
Vanuit onze gemeente vertrekt er op 
zaterdag 31 augustus een touringcar 
waarmee inwoners uit de gemeente 
Brummen gratis dit evenement kunnen 
bezoeken. Burgemeester van Hedel 
nodigt u uit om samen met hem en de 
gemeenteraad een bezoek te brengen 
aan het democratiefestival. 

Iedereen is welkom: jong en oud.  
Buiten uw eigen eten en drinken zijn er 
geen kosten aan verbonden. De bus 
vertrekt op zaterdag 31 augustus vanaf 
het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 
31, Brummen). Het programma begint 
om 10.00 en eindigt om 20.00 uur. 

Wat is er te doen?
Het Democratiefestival is bedoeld om 
samen onze democratie te vieren. Via 

debat en dialoog, colleges en work-
shops, live interviews, speeddates, 
excursies te voet en per fiets, exposities, 
sportclinics, muziek- en theatervoorstel-
lingen. Op het hoofdpodium is plaats 
voor speeches, live interviews, colleges 
en grote muziekacts.

Wie zijn er aanwezig?
Op het festival zijn in ieder geval 
namen aanwezig als Hugo Borst, 
Annemarie van Gaal, Maarten van 
Rossem, Jan Rotmans, Boris Dittrich en 
Diederik Samsom. Tegen de avond 
komen er optredens van bijvoorbeeld 
Merol, Danny Vera en Jonna Fraser & 
Band. Of zing zelf mee met de Tante 
Joke Karaoke Band en het Singlefeestje.

Hoe kunt u zich aanmelden? 
Heeft u interesse om mee te gaan naar 
dit evenement? Laat dit ons dan weten 
door een mail te sturen naar voorlich-
ting@brummen.nl. U kunt zich aanmel-
den tot en met zondag 28 juli. Er is 
ruimte voor ongeveer 40 deelnemers. 
Wees dus op tijd met aanmelden. De 
definitieve vertrektijden van de 
touringcar krijgt u voor het evenement 
te horen. 

Meerderheid raad steunt aangepaste Perspectiefnota 

     Op weg naar de 
perspectiefnota 2020 


