
Knooppunt Mantelzorg zoekt  
vrijwilligerscoördinator
Het Knooppunt Mantelzorg Brummen is op zoek naar een coördinator. Een 
betrokken en enthousiaste persoon die als vrijwilliger tijd heeft en iets voor een 
medemens wil betekenen. Dit door vrijwilligers te koppelen aan een mantelzor-
ger of zorgvrager. Iemand die het leuk vindt om contacten te leggen en 
personen wil coachen en begeleiden. Naar eigen inzicht en invulling bent u 
ongeveer drie uur per week met deze taak bezig. Uiteraard is er begeleiding 
vanuit het Knooppunt Mantelzorg en Humanitas. 

De volledige vacaturetekst kunt u vinden 
op de website Samen Goed Voor Elkaar. 
Is deze vrijwilligersfunctie iets voor u? 
Neem dan snel contact op met het 
Knooppunt Mantelzorg! Bel of mail 
mantelzorgcoach Monique Steunenberg. 
Dit kan via telefoonnummer 
(06) 53 11 01 77 of mailadres 
m.steunenberg@humanitas.nl. 
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Naar school met leerlingenvervoer

Gaat uw kind in het nieuwe schooljaar 
met het leerlingenvervoer naar school? 
Dan krijgt u vanaf 16 juli per post een 
brief met informatie van PlusOV. In de 
brief vindt u de instap- en uitstapadres-
sen en de dagen waarop PlusOV uw 
kind gaat vervoeren. PlusOV regelt het 
leerlingenvervoer in onze gemeente en 
vraagt ouders en verzorgers de 
gegevens goed te checken. Nieuwe 
aanvragen en wijzigingen moeten voor 
1 augustus binnen zijn bij de gemeente.

Om uw kind via PlusOV te kunnen 
vervoeren, heeft u onze toestemming 
nodig als het kind in onze gemeente 
staat ingeschreven. Zodra het kind die 
toestemming heeft, krijgt PlusOV 
opdracht om het vervoer van uw kind te 
regelen. Nog niet alle ouders of 
verzorgers hebben leerlingenvervoer 
aangevraagd voor het nieuwe school-
jaar. PlusOV verwacht dat deze zomer 

nog tientallen nieuwe aanmeldingen 
voor het leerlingenvervoer via de 
gemeenten zullen binnenkomen.

Informatie over het vervoer van uw kind
Omdat nog niet alle aanvragen voor 
leerlingenvervoer binnen zijn, kan het 
vervoer van een kind nog veranderen. 
Bijvoorbeeld omdat blijkt dat een ander 
kind naar dezelfde school gaat en kan 
meereizen op dezelfde route. Om zeker 
te zijn van goed vervoer adviseert 
PlusOV u de informatie in de brief goed 
te controleren en wijzigingen op tijd aan 
de gemeente door te geven. In de 
tweede week van augustus krijgt u van 
PlusOV definitieve informatie over het 
vervoer van uw kind vanaf het nieuwe 
schooljaar.

Aanvragen leerlingenvervoer

Heeft u nog geen leerlingenvervoer 
aangevraagd voor het nieuwe school-

jaar? Wees er dan snel bij en neem dan 
voor 1 augustus contact op met uw 
gemeente. Alleen dan kan PlusOV het 
nog op tijd voor u regelen. 

Wijzigingen in het vervoer
Gemeenten hebben met elkaar 
afgesproken tot welke datum zij 
wijzigingen verwerken. Verandert een 
instap- of uitstapadres of een van de 
dagen waarop PlusOV uw kind naar 
school moet brengen en halen? Geef 
dit dan voor 1 augustus door aan de 
gemeente. Wijzigingen die u daarna 
doorgeeft, worden pas verwerkt nadat 
het nieuwe schooljaar is begonnen. 
Dan duurt het enkele weken voordat 
PlusOV uw kind volgens een aangepast 
reisschema kan vervoeren. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanvra-
gen van leerlingenvervoer, verhuizing 
van uw kind of wijziging van school 
kunt u voor 1 augustus terecht bij Silvia 
van der Veen, bereikbaar via e-mail s.
vanderveen@zutphen.nl. Zij is telefo-
nisch bereikbaar op woensdag via 14 
0575. Alleen dan kan Plus OV het 
vervoer nog op tijd voor u regelen.
Meer informatie over PlusOV en 
leerlingenvervoer vindt u op www.
plusov.nl. U kunt ook bellen met 
088-758 76 55 (dagelijks van 6.30-
22.00 uur).

Uitvoering leerlingevervoer na 1 
september 2018
Vanaf 1 september 2018 regelt de 
gemeente Brummen de aanvragen voor 
leerlingenvervoer weer zelf. We 
houden u op de hoogte hoe dit vorm 
gaat krijgen. 

Ook in de zomermaanden: Team voor Elkaar

Veilig op vakantie tips

Prijs landschapsnetwerk 
Het Landschapsnetwerk Brummen is één van de winnaars van de prijsvraag 

Brood en Spelen, uitgeschreven door het Atelier Rijksbouwmeester. De 

Brummense inzending, gemaakt door Mariëtte Claringbould en twee 

Brummense agrariërs (famile Schoonman), heeft als titel ‘Sterboeren: sterren 

voor het landschap’. Voor de 95 inzendingen waren 16 prijzen beschikbaar 

van elk 25.000 euro. Met dit bedrag wordt “Sterboeren” in een tweede 

ronde uitgewerkt. Het Landschapsnetwerk Brummen wil daarbij ook bewo-

ners en andere boerenbedrijven betrekken. Lees meer op onze website.

JOGG-project
In onze gemeente zijn er minder kinderen met overgewicht. Dit concludeert 

de GGD uit onderzoek naar de resultaten van het project Jongeren op 

Gezond Gewicht (JOGG). In de afgelopen drie jaar zijn er allerlei activiteiten 

uitgevoerd om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten 

bewegen. Het aantal kinderen (in leeftijd tussen 5 en 14 jaar) met overge-

wicht is gedaald van 15 naar 12 procent. Het aantal kinderen dat dagelijks 

fruit eet is gestegen van 56 naar 66 procent. Deze en andere uitkomsten leest 

u in een bericht op onze website. In de komende drie jaar wordt het 

JOGG-project in onze gemeente voortgezet.

Kort nieuws

Ook groep 8 van de Pancratiusschool 
heeft vorige week donderdag werk 
gemaakt van hun gewonnen activiteit 
tijdens de Burgerschapsdag (begin dit 
schooljaar). De leerlingen gingen 
donderdag 5 juli vol enthousiasme 
naar Tolzicht in Brummen. Het werd 
een creatieve en muzikale ontmoe-
ting, waar zowel de kinderen als de 
bewoners van Tolzicht met genoegen 
op terug kunnen kijken.
Ieder jaar organiseert de gemeente in 

oktober voor leerlingen van groep 8 
de Burgerschapsdag. Een onderdeel 
hiervan is de kinderraadsvergadering. 
De kinderen maken hiervoor zelf 
raadsvoorstellen. Het voorstel dat na 
uitgebreid debat wordt aangenomen, 
wordt ook echt door dekinderen 
uitgevoerd. Afgelopen schooljaar 
werd het voorstel van groep 8 van het 
P@rk en Pancratiusschool uitverkoren 
(het organiseren van een gezellige 
ochtend voor ouderen in Brummen).

Team Voor Elkaar staat voor je klaar 
als het gaat om zorg en welzijn, jeugd, 
werk en inkomen. Ook in de zomer-
periode! Het sociale wijkteam is elke 
werkdag bereikbaar. Je kunt bellen 
van 9.00 tot 12.00 uur via telefoon-
nummer 0575-568 568. Of kom langs 
op een van de inloopspreekuren: 
maandag en woensdag tussen 9.00 en 
12.00 bij Plein Vijf in Brummen en 
dinsdag en donderdag van 8.30 tot 
12.00 uur bij het Servicepunt aan de 

Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. Dit 
geldt de hele zomer! Voor het 
inloopspreekuur bij huisartsenpraktijk 
De Meidoorn geldt wel een zomerre-
ces. Op vrijdagmiddag 14 september 
van 13 tot 17 uur is er weer een 
consulent van Team voor Elkaar bij de 
huisartsenpraktijk aanwezig.

Meer weten? Bezoek dan de pro-
grammawebsite www.samengoed-
voorelkaar.nl

De vakantietijd is een toptijd voor 
inbrekers. Het is vaak makkelijk te 
zien waar bewoners voor langere tijd 
weg zijn; post op de mat, gordijnen 
die gesloten blijven en nooit een 
lampje aan. 

Het advies: geef uw woning een 
bewoonde indruk. 
•  Vertel een beperkt aantal familiele-

den en vrienden wanneer u op 
vakantie bent.

•  Vraag aan de buren of zij hun auto 

af en toe op uw oprit parkeren.
•  Laat geen volle vuilniszakken bij 

uw huis achter.
•  Zet uw fiets/brommer altijd op 

slot, ook als deze binnen staat.
•  Vertel niet op sociale media dat u 

op vakantie gaat. Scherm persoon-
lijke berichten zoveel mogelijk af 
voor buitenstaanders.

Kijk voor meer tips op 
www.politiekeurmerk.nl 

Ontmoeting jong en oud in Tolzicht
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Toezicht op naleving parkeren Stuijvenburchstraat
In de komende weken gaan politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van 
de gemeente extra toezicht houden op het parkeren op de rijbaan van de Stuijven-
burchstraat in Eerbeek. Dit om gevaarlijke situaties door foutparkeren tegen te 
gaan. Daar waar sprake is van een overtreding van het parkeerverbod, wordt een 
bekeuring uitgeschreven. Het naleven van de parkeerafspraken bevordert de 
verkeersveiligheid.

Na de herinrichting van het ‘Stuijvenburchplein’ in 2016 is aan de pleinzijde een 
parkeerverbod ingesteld. Omdat er toch nog illegaal werd geparkeerd (half op de 
weg, half op het plein) heeft de gemeente in overleg met Ondernemers Vereniging 
Eerbeek (OVE) bloembakken naast de rijbaan geplaatst. Dit om het parkeren 
onmogelijk te maken. Desondanks parkeert een enkeling nu pontificaal op de 
rijbaan. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar voor met name fietsers en het 
belemmert een goede doorstroming van het verkeer. Dit is reden voor de gemeente 
om het toezicht intensiever te maken. De burgemeester heeft politie en de gemeen-
telijke buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gevraagd bij overtredingen ook 
daadwerkelijk bekeuringen uit te delen.

Voldoende parkeergelegenheid
In het dorp zijn verschillende parkeerplaatsen die voor het winkelend publiek 
(zonder gebruik van de parkeerschijf) gebruikt kunnen worden. Het gaat hierbij om 
de parkeerplaatsen bij De Wasacker, de Stationsomgeving en de tijdelijke parkeer-
plaatsen op het Kerstenterrein. Bij de inrichting van het Stuijvenburchplein is de 
wens uitgesproken dat de beschikbare parkeerplaatsen op het plein ook bereikbaar 
moeten blijven voor juist het winkelend publiek. Dit naast het behoud van de twee 
invalideparkeerplaatsen. 

Blauwe zone en parkeerschijf
Om voor het winkelend publiek voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te houden, 
is bij wijze van proef voor de duur van twee jaar gestart met een blauwe zone. In 
deze zone geldt de parkeerschijf en mag alleen voor maximaal twee uur geparkeerd 
worden op de parkeerplekken voorzien van de blauwe strook bestrating. De zone 
geldt voor een deel van de Stuijvenburchstraat, namelijk de parkeerplaatsen gelegen 
aan het ‘plein’. De proef wordt dit najaar geëvalueerd. Toch vraagt de verkeersvei-
ligheid nu wel om extra toezicht en handhaving. 

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

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van 36 zonnecollectoren, 
Elzenbosweg 20 in Brummen (11-07-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een schuilstal voor dieren, 
Haarweg 3 te Tonden (11-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel, Hallsedijk 
29 in Tonden (11-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 3 woningen onder 1 kap, 
Stationsweg, perceel Brummen A 5970 
(11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 2 coniferen 
en 1 grove den op de locatie Amalia 
van Solmslaan 15 in Eerbeek (11-07-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het vervangen/vergroten 
van het dakkapel op de locatie Colden-
hovenseweg 61 in Eerbeek (11-07-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het gedeeltelijk vervangen 
van de kozijnen en het vervangen van 
de voordeuren op de locatie De Hilde 

1 t/m 19 en Kruisenkstraat 29 t/m 41 
in Brummen (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 7 eiken en 
1 wilg op de locatie Engelenburgerlaan 
18C in Brummen (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 1 den op de 
locatie Gravin van Burenlaan 6 in 
Eerbeek (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het vervangen van een 
dakkapel Kruisenkstraat 34 te 
Brummen (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 4 fijnspar-
ren en 1 grove den op de locatie Maria 
Stuartlaan 6 in Eerbeek (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het aanleggen/verplaatsen 
van een inrit op de locatie Meengats-
traat 22 in Brummen (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 1 grove den 
op de locatie Prinses Mariannelaan 2 in 
Eerbeek (11-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van een 
schuilstal voor paarden op de locatie 
Zwarteweg 52 in Hall (11-07-2018)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een kantoor/garage/

opslag gelegen aan de Hogeweg 6 te 
Eerbeek. (11-07-2018)

• Melding Besluit lozen buiten inrichtin-
gen, voor het lozen van bronnerings-
water aan de Abraham Kuijperstraat 
25 te Brummen (11-07-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen op de 
locatie Brummelstraat 13 in Brummen 
(11-07-2018)

• Sloopmelding, voor Elzenbosweg 4 te 
Brummen (11-07-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesttoepassingen uit 2 
schuren, Elzenbosweg 4 te Brummen 
(11-07-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesthoudende daken van 
schuren, Lendeweg 6A te Hall 
(11-07-2018)

• Sloopmelding voor het saneren van 
twee asbestdaken, Vosstraat 17 te 
Brummen (11-07-2018)

• Beschikking maatwerkvoorschriften 
Besluit lozen buiten inrichtingen aan de 
Abraham Kuijperstraat te Brummen 
(11-07-2018)

Ruimtelijke plannen 
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Vinkenweide, Brummen” en besluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der (11-07-2018)

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

GESLOTEN

Samenwerken aan een verbeterde stationsomgeving

Samen de schouders eronder zetten om 
de stationsomgeving in Eerbeek een 
opknapbeurt te geven. Gemeente 
Brummen, VSM, Koller Installatietechnie-
ken, Welkoop, de eigenaren van het 
stationsgebouw, Ondernemersvereniging 
Eerbeek en Visit Brummen Eerbeek 
hebben elkaar gevonden om samen de 
stationsomgeving een verbeterde 
uitstraling te geven. Een mooi voorbeeld 
van participatie en een samenwerkende 
samenleving. Zij streven ernaar om het 

station en de directe omgeving aantrekke-
lijker te maken voor toeristen en recrean-
ten en daarmee bezoekers die Eerbeek 
aandoen met de toeristische stoomtrein te 
verleiden om ook een bezoek aan (het 
centrum van) Eerbeek te brengen. 

De samenwerking ontstond spontaan 
tijdens gesprekken die de gemeente had 
over het nieuwe bestemmingsplan voor 
Eerbeek met respectievelijk het bedrijf 
Welkoop, Koller Installatietechnieken, de 
familie Strijker (als eigenaar van het 
stationsgebouw) en de VSM (als gebruiker 
van de spoorlijn). Hoewel het bestem-
mingsplan inmiddels is vastgesteld zal 
daadwerkelijke invulling van bijvoorbeeld 
het Burgersterrein en het toekomstige Elis 
Ligtleeplein (Stationsplein) nog even op 
zich laten wachten. Maar dat een 
opknapbeurt op korte termijn erg gewenst 
is, was voor iedereen duidelijk. Om dit 

vorm te geven is ook samenwerking 
gezocht met de ondernemersvereniging 
OVE en Visit Brummen Eerbeek. 

Een steentje bijdragen
Alle partijen leveren een bijdrage. Zo 
heeft de VSM inmiddels een stuk perron 
opnieuw bestraat en is de spoor-
wegovergang bij het Beekpad ge-
renoveerd. Op 16 juli wordt ook de 
spoorwegovergang van de Coldenho-
venseweg (en die op de Ringlaan) 
opnieuw geasfalteerd. Daarnaast 
worden binnenkort de oude treinstellen 
op het station vervangen door nieuwe 
voor een betere aanblik. Ook komt er 
een opgeknapte oude goederenwagon 
die verwijst naar tijden dat het spoor nog 
werd gebruikt voor de papierindustrie. 

De gemeente Brummen heeft de 
locaties aan de Coldenhovenseweg en 
het Kerstenterrein gesaneerd. Op de 

locatie aan de Coldenhovenseweg is 
gras ingezaaid en hier zijn paaltjes 
geplaatst zodat ongewenst parkeren en 
draaien van vrachtwagens wordt 
tegengegaan. Bij de aanwezige 
camperparkeerplaatsen zijn extra 
prullenbakken geplaatst en binnenkort 
wordt de begroeiing langs het Beekpad 
gesnoeid en gemaaid en wordt het 
asfalt gerepareerd. 

De familie Strijker gaat de vervallen 
bloembak bij het voormalige toiletge-
bouwtje verwijderen. Samen met de 
gemeente Brummen en Koller Installatie-
technieken wordt het toiletgebouw in de 
loop van deze zomer opgeknapt. Deze 
kan dan weer gebruikt worden door 
bezoekers van de VSM. De familie Strijker 
staat ook open voor nieuwe functies in het 
stationsgebouw, dus wie hierover ideeën 
heeft is van harte welkom om hierover in 
gesprek te treden. Dit kan via e-mail: 

stationeerbeek@gmail.com, of telefonisch 
met Arjan Strijker: 06-23369263.

Centrum Eerbeek op de kaart
De ondernemersvereniging gaat een 
informatiebord plaatsen voor toeristen op 
het stationsplein. Het informatiebord bevat 
een kaart met de route naar het dorpscen-
trum. Ook worden ondernemers gezocht 
die met een foodtruck of ander mobiel 
verkooppunt op het stationsplein willen 
staan wanneer de stoomtrein rijdt. 
Hiervoor zijn standplaatsen beschikbaar. 
Visit Brummen Eerbeek zorgt op haar 
beurt voor informatieborden over 
activiteiten in Eerbeek en een korte 
wandelroute door het centrum en naar de 
oliemolen bij het Webersbos. Ook zet 
deze stichting zich in om op het stations-
plein een Posbank Transferium te 
realiseren. Dit fietstransferium moet een 
opstappunt worden voor bezoekers aan 
Eerbeek, de Veluwe en de Posbank. 

De gemeente Brummen gaat twee of 
drie keer per jaar het groen op het 
braakliggende Burgersterrein snoeien. 
In augustus gebeurt dit voor de eerste 
keer. Doel is om het terrein netjes te 
onderhouden. Dit omdat op het 
terrein in de toekomst een Logistiek 
Centrum komt. Omwonenden zijn via 
een brief door de gemeente over de 

snoeiwerkzaamheden geïnformeerd. 
Ook is hen verzocht eventuele 
materialen die zij hebben geplaatst op 
het terrein uiterlijk op 22 juli te 
verwijderen. 

De gemeente is eigenaar van het 
Burgersterrein. Zolang het terrein 
braak ligt in afwachting van de 

ontwikkeling van een logistiek 
centrum, willen wij het terrein netjes 
onderhouden. Dit door met regelmaat 
snoeiwerkzaamheden uit te voeren. 
Uit onderzoek blijkt dat het terrein niet 
geschikt is om tijdelijk ander gebruik te 
kunnen laten plaatsvinden. De grond 
is te schraal en het is te kostbaar om 
voor de tijdelijke situatie grondverbe-

teringen toe te passen. De uitvoerig 
van de snoeiwerkzaamheden is in 
handen van Van Mourik uit Beekber-
gen. Bij de eerste snoeibeurt in 
augustus wordt de aanwezige 
houtopslag en struiken verkleind en 
wordt het terrein gemaaid. Ook de 
aanwezige stobben worden gefreesd 
en de zand- en puinopslag wordt 

aangepakt.  Waar nodig wordt 
losgeraakte folie van de puinopslag 
verwijderd en wordt de puinopslag op-
nieuw afgedekt. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden wordt een quickscan 
flora en fauna uitgevoerd om er zeker 
van te zijn dat er geen beschermde 
soorten op het Burgersterrein aanwe-
zig zijn.

Deze zomer eerste snoeibeurt Burgersterrein 


