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Gemeentebestuur trots op 20-jarige Leverne

Cathy Sjerps beëdigd als wethouder

“Trots”. Dat was het woord dat
burgemeester Alex van Hedel als eerste
gebruikte toen hij gisterochtend
Leverne Nijman in het gemeentehuis
ontving. “Als 20-jarige inwoner ga jij
de komende twee jaar het gesprek aan
met beleidsmakers van de Europese
Unie. Namens alle jongeren in Nederland. En gekozen door jongeren.”
Reden voor Van Hedel om samen met
jeugdwethouder Ingrid Timmer de
jeugdige inwoonster uit Empe met deze
bijzondere uitverkiezing te feliciteren.

Cathy Sjerps is donderdagavond 2 juli beëdigd als wethouder in de gemeente
Brummen. De 60-jarige Sjerps neemt hiermee namens de PvdA zitting in het
college. Deze positie kwam vrij door het vertrek van haar voorganger Eef van
Ooijen. De officiële beëdiging van Cathy Sjerps vond digitaal plaats tijdens de
laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Welke taken Sjerps binnen het
college gaat oppakken, wordt besloten in de eerste vergadering van het college
van burgemeester en wethouders.

De komende twee jaar is Leverne
jongerenvertegenwoordiger Europese
Zaken en richt zij zich op de Europese
Unie. De jongerenvertegenwoordigers
zijn onderdeel van de Nationale
Jeugdraad (NJR), een overkoepelende
organisatie van 40 landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de
12 en 30 jaar. Leverne liet weten

Verantwoordelijke functie
“Ik vind het eervol dat ik door de fractie ben voorgedragen voor deze zeer
verantwoordelijke functie. Ik heb er zin in om de uitwerking van het coalitieakkoord verder vorm te gaan geven. Dit doe ik graag in dialoog met de samenleving en de gemeenteraad” aldus toekomstig wethouder Sjerps.

Sjerps is woonachtig in Brummen en heeft ervaring met de Brummense politiek.
In de bestuursperiode 2014-2018 vervulde zij de rol van fractievoorzitter voor
de PvdA in de Brummense gemeenteraad. Sinds 2010 is zij werkzaam als docent
rechten aan de Hogeschool Windesheim. Gedurende haar wethouderschap
wordt Cathy Sjerps buitengewoon verlof verleend door Windesheim.

Leverne Nijman te midden van burgemeester Van Hedel en wethouder Timmer.
vooral heel veel met jongeren te
spreken om te weten wat er leeft
onder jongeren in ons land, zeker als

het gaat om Europa. “Ook wil ik de EU
dichterbij jongeren brengen en
jongeren dichterbij de EU”.

Corona? Laat je als jongere horen!
Jongeren die hun ervaringen over de afgelopen ingrijpende coronaperiode willen
delen met de gemeente, kunnen dat op dinsdag 7 juli doen.
Wethouder Ingrid Timmer heeft niet
alleen een luisterend oor voor jongeren
en jongvolwassenen, maar ook een leuke
passende attentie. “Ik wil heel graag

horen van jongeren zelf hoe zij de
periode van #thuisblijven hebben
ervaren. Maar zeker ook welke ideeën zij
hebben over die 1,5 meter samenleving

als het gaat om school, vrije tijd, het
gezin en werk”. De bijeenkomst begint
op 7 juli om 19.00 uur en duurt
ongeveer een uur. Jongeren kunnen zich
nu aanmelden via het mailadres bijeenkomsten@brummen.nl en een bericht via
instagramaccount @jongbrummen.

Financiële situatie staat centraal in debat over duurzame lening
Dat digitaal vergaderen geen belemmering hoeft te geven voor een goed inhoudelijk
debat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020. Uiteenlopende
onderwerpen gaven hier voldoende ruimte voor. Naast diverse grotendeels unanieme besluiten stond de raad langer stil bij belangrijke thema`s zoals het tegengaan
van huiselijk geweld en de opvolger van de duurzaamheidslening. Deze vergadering
betekende ook de laatste aanwezigheid van raadslid Erwin te Bokkel en wethouder
Eef van Ooijen. Zij namen afscheid van de politieke arena. Een uitgebreidere versie
van dit artikel leest u op www.brummen.nl.
De aftrap werd gevormd door de
behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 van de VNOG. Met het
aangenomen amendement wil de raad
van Brummen een deel van het
positieve resultaat in 2019 laten
terugvloeien naar de gemeenten. Zij
hebben met elkaar een behoorlijk
bedrag opgehoest om de positie van de
VNOG te versterken. Ook de programmabegroting van de Omgevingsdienst
Veluwe IJssel, de begroting Basismobiliteit / PlusOV, het onderzoeksrapport
van de Rekenkamercommissie over de
Dagbesteding en de budgetaanvraag
voor de landschapsbiografie zijn
unaniem door raad aangenomen.
Huiselijk Geweld
Huiselijk geweld heeft geen plek in onze
samenleving ligt wethouder Timmer de
raad toe. De focus in de uitvoerings
agenda om dit tegen te gaan ligt op
een preventieve aanpak. Lokaal
organiseren is daarbij een pré en
signalen moeten worden opgepikt bij
scholen, sportverenigingen en andere
relevante locaties. De nieuwe functie
van aandachtsfunctionaris speelt daarbij

een belangrijke rol. De VVD heeft
hierbij wel haar zorgen uitgesproken
over het beperkt aantal uren dat deze
functionaris heeft. GroenLinks heeft
verder aangegeven onder andere
benieuwd te zijn hoe de samenwerking
in deze ketenaanpak er precies uit komt
te zien. Zowel raad als wethouder
beamen dat het belangrijk is om het
gesprek over dit onderwerp met elkaar
aan te blijven gaan in de toekomst. Het
voorstel is unaniem aangenomen.
Toekomstbestendig wonen
Met de verordening Toekomstbestendig
wonen is er een opvolger gekomen voor
de duurzaamheidslening en komt er
ruimte voor inwoners om duurzame
maatregelen te treffen voor hun
koopwoning. Met het amendement van
de VVD wil de partij onder andere de
huidige lijst met maatregelen aanmerken
als een inspiratielijst, waardoor er in de
toekomst gemakkelijk nieuwe maatregelen kunnen worden toegevoegd. Zo
worden inwoners gestimuleerd om te
blijven zoeken naar nieuwe duurzame
maatregelen. Ook dit amendement kon
rekenen op brede steun.

Het punt om het beschikbare budget
nog verder op te hogen dan het
oorspronkelijke advies zorgde voor
meer discussie. De worsteling tussen
een financieel gezonde gemeente en
het verduurzamen van ons woningaanbod leidde tot meerdere schorsingen.
Het college bleef tijdens dit debat bij
haar standpunt en ontraadde dit
amendement vanwege de financiële
positie van de gemeente. Uiteindelijk is
het voorstel met inachtneming van het
amendement aangenomen. Daarbij
werd wel benadrukt dat de raad
hierdoor straks een verantwoordelijkheid heeft om keuzes te maken die
bijdragen aan een gezonde begroting.
Hulp bij onderzoek
De raad staat achter de door het college
ingezette koers om door een onderzoeksbureau extern onderzoek te laten
doen naar het sociaal domein. De raad
wil hierin tevens medeverantwoordelijkheid tonen door zich beschikbaar te
stellen tijdens het zomerreces door de
vorming van een ondersteuningsgroep.
Wethouder Van Ooijen is blij om te zien
dat de raad het onderzoek ondersteunt.
Wel wordt meegegeven dat er meer tijd
nodig is om een gedegen onderzoek uit
te voeren en een terugkoppeling van de
resultaten in augustus te vroeg is.
Daarnaast sluit de raad zich aan bij het
initiatief #stoplokalebezuinigingen van
de gemeente Renkum. Meer info over
dit initiatief is te vinden op www.
stoplokalebezuinigingen.nl.

Nieuwe noodverordening vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels in het kader van de coronacrisis. Opnieuw kunnen
we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Als iedereen zich aan de regels
houdt, zorgen we er samen voor dat we meer vrijheid krijgen door elkaar de ruimte
geven. Met elkaar kunnen we zo corona onder controle houden. Vrijwel alle
bedrijven, waaronder sportscholen zijn per 1 juli weer open. Uitzonderingen zijn
dansvoorzieningen in discotheken. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door de
wijziging in regels geldt er vanaf 1 juli ook weer een nieuwe noodverordening.
U vindt de nieuwe noodverordening op www.vnog.nl.
De VNOG voorzitter kan nog steeds een
gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit
gebeurt als op deze locatie niet of niet in
voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van
1,5 meter afstand tussen daar aanwezige
personen in acht wordt genomen of het
niet in acht nemen daarvan dreigt.
Noord- en Oost-Gelderland
De noodverordening is van toepassing

op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland. De nieuwe
noodverordening is op 1 juli 2020
ingegaan. Deze vervangt de eerdere
noodverordeningen. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie
www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.
Meer weten? Op de www.vnog.nl kunt u
terecht voor de volledige noodverordening en de veelgestelde vragen.

Monitor bezoekersdrukte gelanceerd
Veel Nederlanders besteden deze
zomerperiode hun vrije tijd in eigen land.
Daarom is de kans groot dat het op
verschillende plekken in de regio druk
gaat worden. Op de website www.
visitveluwe.nl ziet u bij meer dan 250
locaties in heel Gelderland of het er
druk=rood, gemiddeld=oranje of
rustig=groen is. Iedere dag geven de
lokale experts ter plaatse in de ochtend,

middag en avond de status door. Zo weet
u dus of u veilig kunt recreëren op de plek
waar u naartoe wilt of dat u beter ergens
anders naartoe kunt gaan. Het mooie is
dat de kaart ook gelijk leuke alternatieven
geeft wanneer een locatie te druk is. Zo
komt u dus misschien wel op plekken
waar u eerste instantie niet aan had
gedacht. Controleer dus deze monitor
voordat u op pad gaat.

Opknapbeurt parkeerterrein De Veldkant Eerbeek
In de afgelopen weken is het parkeerterrein van Sportpark De Veldkant
aangepakt door de gemeente Brummen.
Door de aanliggende sportverenigingen
is aangekaart dat het huidige groenonderhoud bijdroeg aan een lagere
lichtopbrengst van de straatlantaarns.
Hierdoor ontstond een sociaal onveilige
situatie. Door deze signalen heeft het
college een eenvoudig aanpak opgesteld om de functie van het terrein te
verbeteren. Dit moment is gelijk
aangegrepen om de indeling van het
terrein te verbeteren. Daardoor is er op

drukke dagen meer ruimte voor het
parkeren van auto`s. Deze week hebben
wethouders Inberg en Timmer symbolisch de laatste hand gelegd aan de
verbeteringen op de parkeerplaats.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een erfafscheiding met groendelen, Papiermolen 49 in Eerbeek
(24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een overkapping, Weverweg 2 in
Eerbeek (24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 2 dennen, Gravin van Burenlaan
11 in Eerbeek (24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een tuinhuis, Veldkantweg 63 in
Eerbeek (24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
plaatsen van woonchalets, Empermolen 3 in Empe (24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 25 en 18 huurwoningen, op de
voormalige schoollocaties De Triangel
en Van Leeuwen (24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden
van het clubgebouw, Rhienderstein 8
in Brummen (24-06-2020)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een schutting, De Egge 16 in
Brummen (24-06-2020)

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een veranda,
Stuifzand 30 in Eerbeek (24-06-2020)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, een gevelwijziging, Geelgorsstraat 15 in Brummen (24-06-2020)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een beuk,
Honingraat 47 in Eerbeek (24-062020)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een Sequoiadendron en een Picea, Gravin van
Burenlaan 9 in Eerbeek (24-06-2020)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een kastanje,
Voorsterweg 79A in Brummen
(24-06-2020)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een keerwand,
Coldenhovenseweg 77 in Eerbeek
(24-06-2020)
• Verleende terrasvergunning, Stuijvenburchstraat 38 te Eerbeek (24-062020)
• Verleende terrasvergunning, Loenenseweg 6c te Eerbeek (24-06-2020)
• Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende warmtetoestellen
uit een voormalig schoolgebouw en
de totaalsloop van dit gebouw en
een voormalig kinderdagverblijf,
Huygenslaan 59, 6961 ZE Eerbeek
(24-06-2020)

Kort nieuws
• Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
overkapping, J.D. van der Waalsstraat 31 in Eerbeek (24-06-2020)
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de
molenromp en aanbouwen van
schuur met carport, Empermolen in
Empe (24-06-2020)
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een
uitrit, Prinses Beatrixlaan 30 in
Brummen (24-06-2020)
• Intrekking van de op 12 april 2017
verleende omgevingsvergunning
SXO-2017-0173, het plaatsen van
een geluidscherm, Coldenhovenseweg 77 in Eerbeek (24-06-2020)
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren van het dak
(van pannen naar riet), Ringlaan 19
in Eerbeek (24-06-2020)
Verordeningen
• Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2020 Brummen
(30-06-2020)
Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2008, Pongeweg 4 en 6”
gemeente Brummen (25-06-2020)

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.

Gesprek over Regionale Energie Strategie hervat
Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland
samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties in de
Cleantech Regio samen gewerkt aan de Concept Regionale Energiestrategie (RES). In
maart 2020 was de Concept RES klaar. De volgende stap was het bespreken van de
Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het
niet mogelijk om bijeenkomsten op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan.
Daarom besloten we het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus zien we weer mogelijkheden het gesprek aan te gaan. Dankzij de inzet van digitale hulpmiddelen in combinatie met bijeenkomsten kunnen meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.
In de Concept RES is beschreven
Waar, Waarom en Hoe we in onze regio
in de komende jaren met energie uit
wind en zon een forse vermindering
van CO2 willen realiseren. Op het
www.cleantechregio.nl/res vindt u de
complete Concept RES. Ook staan hier
binnenkort alle data en mogelijkheden
om mee te praten in uw gemeente. Alle
gemeenten bieden u de mogelijkheid om
een reactie te geven, zowel tijdens een
van de vele bijeenkomsten, als via het
digitaal RES-platform en per post. De
gesprekken en (digitale) bijeenkomsten

hierover zijn van 1 augustus tot begin
2021. Deze zijn bedoeld om reacties op
te halen op de Concept RES. Deze
reacties worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES.
Een duurzame samenleving in een
duurzaam landschap
Vlak voor 1 juli 2021 zullen de zeven
gemeenteraden in onze regio de
definitieve RES vaststellen: het stappenplan waarmee we in onze regio de
overgang maken naar schone energie. De
definitieve RES is gericht op de productie

van duurzame energie door zon en wind.
Dat gaat een grote impact hebben op ons
leven en op onze leefomgeving. Onze
regio is een heel mooi stukje Nederland,
waar we voorzichtig mee om willen en
moeten gaan.
De definitieve RES bieden we op 1 juli
2021 aan, aan het Rijk. Samen met de
definitieve energiestrategieën van de
andere 29 energieregio’s, moet dat leiden
tot landelijk 49% minder CO2-uitstoot in
2030, waarbij de Gelderse doelstelling
55% CO2-reductie is. Iedere twee jaar
wordt de Regionale Energie Strategie
opnieuw bekeken, tegen het licht van de
laatste technische ontwikkelingen en
maatschappelijke inzichten.
Digitaal RES-platform
U vindt de Cleantech Regio Concept RES
en alle informatie over de totstandkoming
van de RES op het digitaal RES-platform
via www.cleantechregio.nl/res.

Directeur Cleantech Regio
Arko van Brakel is vanaf 1 juli de nieuwe directeur van de Cleantech Regio,
waartoe ook de gemeente Brummen behoort. Sinds 2014 werkt de gemeente
Brummen samen met Apeldoorn, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en
Zutphen aan een energieneutrale, afvalvrije en duurzame economie. Dit in
nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en de provincies Gelderland en Overijssel. Meer informatie over de in Apeldoorn woonachtige Van
Brakel is te vinden op de website www.cleantechregio.nl.

Militaire oefening
Op 9 en 10 juli 2020 is er een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op het
Apeldoorns kanaal; kanaal langs ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoornseweg’
(Eerbeek, Laag Soeren). De organisatoren doen er alles aan om hinder 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.

Mogelijk extra appartementen in Brummen
In de gemeente Brummen is er een grote behoefte aan betaalbare huur- en
koopwoningen voor starters en eenoudergezinnen. Aan deze behoefte wordt
mogelijk gehoor gegeven door een nieuw initiatief met ruimte voor 10 appartementen. Om dit mogelijk te maken wil de initiatiefnemer gebruik maken van
2 bestaande bouwpercelen aan de Akkergeelster in Brummen. Het college
heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek.
Hierdoor kan de initiatiefnemer de planologische procedure opstarten. De initiatiefnemer informeert de omwonenden van het gebied over het bouwplan.

Ontwerp wijzigingsplan Baankstraat 5B
Aan de Baankstraat 5B in het buitengebied van Brummen staat op een
agrarisch bouwperceel een woonboerderij met bijbehorende schuur. Het
agrarisch bedrijf is reeds enige tijd gestopt. Het agrarisch bouwperceel kent
twee eigenaren. De aanvrager en eigenaar van het deel van het bouwperceel
met de opstallen wil de agrarische bestemming wijzigen naar een reguliere
woonbestemming. Op dit moment ligt het ontwerpwijzigingsplan ter inzage.
Met het ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan wordt een ieder in
de gelegenheid gesteld om, gedurende zes weken, een zienswijze in te dienen.

Laptops vinden weg naar 40 gezinnen
In totaal ontvangen zo’n
40 gezinnen een laptop.
Het gaat om gezinnen die
vanwege hun financiële
situatie geen laptop
kunnen aanschaffen. “Het
is een mooi gebaar die we
kunnen doen in samenwerking met Ferm, de
regionale organisatie tegen
voortijdig schoolverlaten”,
laat wethouder Timmer
weten. “Het gaat grotendeels om laptops die in de
afgelopen maanden zijn
ingezet voor het thuisonderwijs. Nu die niet meer
nodig zijn, gaan we deze
apparaten een definitieve
bestemming geven.”

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

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

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

