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Gaat u mee naar het Democratiefestival?

Stap richting duurzaam cultuuronderwijs
basisscholen in onze gemeente doen
mee. Ze maken hiermee kenbaar dat
ze de ambitie hebben om cultuureducatie op hun school een vaste plek te
geven,” aldus een trotse burgemeester
Van Hedel. “En bijzonder is dat zoveel
verschillende organisaties en verenigingen hieraan meewerken om dit ook
daadwerkelijk in de komende jaren tot
een succes te maken.”

Cultuuronderwijs krijgt een stevige
plek op de basisscholen in de gemeente Brummen. Met die ambitie
ondertekende burgemeester Alex van
Hedel namens onze gemeente een
convenant om dit te bereiken. Ook
alle schoolbesturen in onze gemeente
en SWB zetten hun handtekening
onder dit document. Dit gebeurde
onder toeziend oog van leerlingen van
groep 7 van de Oecumenische
Basisschool. Zij waren uitgenodigd
om dit feestelijke moment muzikaal te
ondersteunen. Dit omdat deze klas als
beste schoolklas uit onze provincie is
uitverkoren en geselecteerd om aan
het eind van dit jaar mee te doen en

op te treden voor koningin Maxima.
Dit als onderdeel van het project
“Meer Muziek in de Klas”.
Bij de ondertekening van het convenant waren alle samenwerkingspartners aanwezig. Bibliotheek, schoolbesturen, SWB, muziekverenigingen,
gemeente, Culturele Stichting en ook
de combinatiefunctionarissen Cultuur.
Burgemeester Van Hedel liet weten dat
de gemeente met de gemaakte
afspraken aansluit bij het landelijke
programma Cultuureducatie Met
Kwaliteit (CMK). Zowel provincie als
rijk subsidiëren dit programma dat
loopt van 2017 tot en met 2020. “Alle

Cultuur in de praktijk
Niet alleen werd er donderdagmiddag
in de raadszaal gesproken en werden
afspraken ondertekend, ook werd er
‘cultuur in de praktijk’ gebracht. De
leerlingen van groep 7 van de Oecumenisch Basisschool brachten een
muzikale act ten gehore en dorpsdichter EVA droeg een speciaal voor dit
onderwerp geschreven gedicht voor.
Dit gedicht is te lezen op de website
www.brummencultuur.nl.
Ook reikte burgemeester Van Hedel
een nieuwe uitgave van de cultuurfolder uit. Deze folder brengt in woord én
beeld het rijke culturele leven in onze
gemeente tot uiting. Het eerste
exemplaren van deze actuele folder
werd overhandigd aan Marie-Thérèse
Snelders (voorzitter van de Culturele
Stichting) en Edith Gloerich (namens
de combinatiefunctionarissen Cultuur).

Praktijkondersteuner Jeugd actief voor alle huisartsen
Kwalitatief betere jeugdzorg bieden
die passend, laagdrempelig, snel en
beter op elkaar afgestemd is. Dat
willen gemeente, Team voor Elkaar én
alle huisartsen in de gemeente
Brummen met elkaar bereiken. Na de
zomervakantie start de Praktijkondersteuner Jeugd, die voor alle huisartspraktijken in onze gemeente actief
wordt.
Deze bijzondere samenwerking werd
vorige week donderdag bezegeld door
het samen ondertekenen van een
overeenkomst. “Een belangrijke stap
om in onze gemeente de zorg aan
jongeren te verbeteren,” laat Marcel
Kerkhoven namens alle huisartsen
weten. “Deze ondersteuning voor
huisartsen zorgt er voor dat jongeren
die via de huisarts in beeld zijn, goed
gehoord en geholpen worden. Maar
ook dat er waar nodig ondersteuning is
als overbrugging naar intensievere hulp.
Het leidt ook tot betere afstemming
tussen bijvoorbeeld huisarts en Team
voor Elkaar en een gerichter doorverwijzing naar specialistische hulp.”
Ondersteunen
De ondertekende overeenkomst is een
belangrijke stap in de onderlinge
samenwerking. “Als gemeente dragen
wij graag bij aan deze ontwikkeling,”
laat verantwoordelijk wethouder
Jolanda Pierik weten. “Team voor
Elkaar is in onze gemeente een
belangrijke verwijzer naar zorg en

Wethouder Pierik te midden van de huisartsen en medewerkers Team voor Elkaar.
ondersteuning en dus ook naar
jeugdhulp. Daarnaast bieden de
medewerkers ook kortdurende
ondersteuning. Maar ook komen veel
gezinnen en jongeren in beeld via de
huisartsen. Een huisarts is immers een
vertrouwd persoon voor veel gezinnen
en makkelijk toegankelijk”, aldus Pierik.
Dit voorjaar heeft de gemeente extra
geld beschikbaar gesteld om alle
huisartspraktijken te ondersteunen met
een praktijkondersteuner die beschikbaar is voor hulp aan alle jongeren van
0 tot 18 jaar. “De praktijkondersteuner
gaat bij alle huisartspraktijken in onze
gemeente een dagdeel aan de slag.
Deze professional kan (meer nog dan
de huisarts) tijd vrij maken om de
hulpvraag beter in beeld te krijgen.
Maar ook informatie en advies geven,
opvoed- en opgroeivragen beantwoorden, zelf kortdurend begeleiden of door

verwijzen naar de meest passende vorm
van zorg”, licht Pierik toe. “Het is erg
belangrijk vroegtijdig actie te ondernemen om hen daarbij te helpen.”
Kwaliteitsimpuls
De samenwerking tussen gemeente en
huisartsen geldt in principe voor een
periode van drie jaar. De huisartsen
krijgen de mogelijkheid om dicht bij
huis binnen de praktijk zélf kortdurende
begeleiding en opvoed- of opgroeiondersteuning te bieden. De praktijkondersteuner kan met haar kennis ook
heel gericht de meest passende vorm
van zorg adviseren. Zo licht mogelijke
hulp als mogelijk en intensievere hulp
daar waar nodig. Maatwerk dus.
Wethouder Pierik: “Naast een kwaliteitsimpuls draagt de praktijkondersteuner in onze ogen bij aan het motto:
betere zorg met minder middelen.”

Deze zomer vindt voor het eerst 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.
Bekijk het programma op www.democratiefestival.nu.
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 voorlichting@brummen.nl. U kunt zich aanmelden
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.

Brummen wil energiecoaches inzetten
voor gratis hulp aan huis
Gemeente Brummen en de Cleantech
Regio hebben de ambitie om in 2030
energieneutraal te zijn. Een van de
manieren om dit doel te behalen is
onze energievraag zoveel mogelijk
verkleinen. Om inzicht te krijgen in de
verschillende mogelijkheden hiervoor
kunnen huiseigenaren en huurders
binnenkort hopelijk een beroep doen

op energiecoaches. Na de zomer neemt
de gemeenteraad een definitief besluit
over dit collegevoorstel. Een energiecoach komt gratis bij inwoners langs
om samen te zien wat in een woning
mogelijk is. Dat kan gaan van tochtstrip, brievenbussluiter en deurdranger
tot het isoleren van vloer, dak of
spouwmuur.

College presenteert conceptwoonagenda ‘Gewoon goed wonen’
Betaalbaarheid en beschikbaarheid,
Wonen, zorg en welzijn, Duurzaamheid en Leefbaarheid. Dat zijn de vier
pijlers die centraal staan in de
geactualiseerde woonvisie van de
gemeente Brummen. Dinsdag heeft
het college deze visie vastgesteld. Dit
overigens onder een andere titel,
namelijk ‘Woonagenda 2019-2023’.
Deze wordt nu ter bespreking en
behandeling aangeboden aan de
gemeenteraad. Die gaat er na het
zomerreces een besluit over nemen.
De gemeenteraad heeft op 21 februari
dit jaar ingestemd met een startnotitie
met de titel ’Herijking Woonvisie’. In
dit document is het proces en de
inhoud opgenomen met als doel de
bestaande woonvisie 2016-2025 te
actualiseren. Bij deze actualisatieslag is
gebruikgemaakt van de kennis en
inbreng van inwoners en verschillende
partijen zoals Woningstichting
Veluwonen, de huurdersbelangenvereniging, makelaars, marktpartijen en
zorginstellingen. De bestaande
woonvisie 2016-2025 vormde een
belangrijk uitgangspunt, maar waar
nodig is het beleid aangepast aan
nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
Wensbeeld
De concept-woonagenda is te lezen op
onze website. In het document is als
doel aangegeven dat de gemeente
Brummen voor iedereen een prettige
plek moet zijn om te wonen. De
gemeente wenst dat inwoners hun

woonwensen en –behoeften zoveel
mogelijk kunnen vervullen. Met een
woningaanbod dat bijdraagt aan vitale
kernen en vitale mensen. Waar iedere
inwoner binnen een acceptabele tijd
een passende en betaalbare woning
kan vinden. Zodat je oud kunt worden
binnen onze gemeente.
De Woonagenda bevat vooral doelstellingen op het gebied van het
wonen voor de langere termijn. Nadat
de raad hiermee heeft ingestemd,
buigt het college zich over het
zogenoemde afwegingskader woningbouw. Aan de hand van maatregelen
op het gebied van de vier pijlers gaat
de gemeente invulling geven aan de
opgeschreven ambities.
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Publicaties
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, voor vervangen van spandoeken tegen een
bestaande constructie door hogere
spandoeken, langs het spoor bij
Coldenhovenseweg 12 in Eerbeek
(10-07-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, voor het
kappen van 30 eiken, Cortenoeverseweg 139 in Brummen (10-07-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, voor het
verwijderen van een draagmuur en
deze opvangen met een stalen
constructie, Oude Eerbeekseweg 18
in Brummen (10-07-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het realiseren
van een uitrit en het kappen van 8

De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl
Robinia’s op de P+R van station
Brummen, Stationsweg in Brummen
(10-07-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, voor het
verbouwen van een deel van de
bestaande overkapping tot bedrijfshal, Vulcanusweg 2 in Brummen
(10-07-2019)
Beschikkingen | afhandeling
•V
 erleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een
schuur op het perceel gelegen aan de
Buizerdstraat 73 in Brummen
(10-07-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een
schuur op de locatie Dahliastraat 30
in Eerbeek (10-07-209)
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het bouwen van een
schuur op het perceel gelegen aan de
Schaepmanstraat 25 in Brummen
(10-07-2019)
Beleidsregels
•V
 astgesteld CAR - UWO wijzigingen
1 januari, 1 mei en 1 oktober 2018
Brummen (08-07-2019)
•V
 astgesteld CAR-UWO wijzigingen 1
januari 2018 Brummen (08-07-2019)
•V
 astgesteld CAR - UWO Wijzigingen
1 januari 2017, 1 augustus 2017, 1
oktober 2017, 1 januari 2018
Brummen (08-07-2019)
Ruimtelijke plannen
•D
 efinitieve Verklaring van geen
bedenkingen en omgevingsvergunning “Zonnepark Oude Zutphenseweg” Hall (05-07-2019)

Maak gebruik van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning
Heeft u ondersteuning nodig voor het
keukentafelgesprek met een medewerker van Team voor Elkaar? Of met een
medewerker van WerkFit Brummen?
Gaat u een uitkering aanvragen bij het
UWV? Dan kunt u kosteloos gebruik
maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner!
Hulp van iemand die met u meedenkt en
samen met u het gesprek voorbereidt kan
prettig voor u zijn. Dat kan een familielid
of een goede bekende van u zijn, Maar
ook kunt u vragen om een cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang
Gelderland. De cliëntondersteuner is
onafhankelijk en handelt alleen in uw
belang. Hij of zij kan u (geheel gratis)
informeren, adviseren en bijstaan bij het
krijgen van de juiste ondersteuning.
Bij organisaties zoals TVE, WerkFit
Brummen en UWV werken professionals
die vanuit uw vraag en situatie onderzoeken hoe ze u het beste kunnen
helpen. Zo’n gesprek is natuurlijk erg
belangrijk voor u en vaak ook best
spannend. Daarom vindt de gemeente
Brummen het erg belangrijk dat een
inwoner zichzelf ook goed voorbereidt

op dit gesprek. Wilt u gebruik maken
van een onafhankelijke deskundige met
wie u het gesprek voorbereidt of die als
ondersteuner aanwezig kan zijn bij het
gesprek? Dat kan. Doe dat via de
medewerkers van Team voor Elkaar.
Maar u mag ook zelf rechtstreeks met
het Adviespunt contact opnemen. Bel
hiervoor (026) 384 28 26.
Onafhankelijk en deskundig
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is stevig verankerd in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Deze vorm van hulp en ondersteuning
van een inwoner sluit naadloos aan bij
de gemeentelijke visie waarbij de vraag
en situatie van een inwoner centraal
staat. Niet voor niets gebruiken we in
onze gemeente de slogan ‘samen goed
voor elkaar’. Met Zorgbelang Gelderland
heeft de gemeente een organisatie
ingeschakeld met ruime ervaring als het
gaat om onafhankelijke ondersteuning
aan cliënten. Deskundigen die u helpen
uw situatie en uw mogelijkheden in kaart
te brengen. Met u meedenken over wat
u nodig heeft om verder te kunnen.
Samen met u bekijken wat het beste bij
u en uw situatie past. Maar u ook

bijstaan als u het lastig vindt de juiste
woorden te vinden. En dit geheel gratis.
Uit recent onderzoek is gebleken dat
driekwart van de mensen die gebruikmaakt van een onafhankelijk cliëntondersteuner daar zeer tevreden over is.

Nieuwe directeur GGD
GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft met Jacqueline Baardman een nieuwe
directeur publieke gezondheid (DPG). Zij gaat op 1 oktober aan de slag en
volgt Dick ten Brinke op, die de afgelopen 10 jaar directeur was. Sinds 2012 is
de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk ingevoerd. Dit om
Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen. Zowel de GGD als de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) vallen onder de DPG. Meer informatie is te
vinden op de website van de GGD.

13 juli: afspraak maken niet mogelijk
Zaterdag 13 juli vinden er werkzaamheden plaats in het gemeentehuis.
Daarvoor moet de stroom afgesloten worden. Dat betekent dat het die dag
grotendeels niet mogelijk is om via onze website een afspraak te maken. Op
onze website kunt u onze producten en diensten wel bekijken. Bij calamiteiten
zijn we telefonisch bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden in de loop van zaterdag klaar en werkt
de afsprakenmodule weer.

Vervuiling Eerbeekse beek
Vorige week vrijdag heeft er een incident plaats gevonden dat tot gevolg had
dat in een deel van de Eerbeekse beek het water verkleurde. In samenwerking
met diverse partners heeft Waterschap Vallei en Veluwe voortvarend de
vervuiling verwijderd. Dit door het leegpompen en schoonspoelen van de
beek. Inmiddels is bekend wat de verkleuring van de beek heeft veroorzaakt.
Het gaat om een synthetische lijmstof afkomstig uit een industrieel productieproces dat in de beek is gestroomd. Er is hier sprake van een incident. Het
waterschap is in gesprek met het bedrijf om maatregelen te treffen zodat dit
niet weer kan voorkomen. Meer informatie: www.vallei-veluwe.nl.

Inwoners die een uitnodiging van Team
voor Elkaar krijgen, ontvangen een
folder over het keukentafelgesprek. Deze
folder helpt niet alleen om een beeld te
krijgen van het keukentafelgesprek maar
verwijst ook naar de mogelijkheid om
een onafhankelijke cliëntondersteuner
van Adviespunt Zorgbelang Gelderland
in te schakelen. In de folder vindt u ook
informatie hoe u zich het beste kunt
voorbereiden op het gesprek.
Bereikbaarheid Team voor Elkaar
De medewerkers van Team Voor Elkaar
zijn bereikbaar via mailadres info@
teamvoorelkaar.nl en op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer
0575-568 568. Ook kunt u het inloopspreekuur bezoeken in Plein Vijf in
Brummen of in het Servicepunt in
Eerbeek. Exacte inloopdagen en -tijden
vindt u op de website van het programma Samen Goed Voor Elkaar.

Meer weten over VoorzieningenWijzer?
De gemeente betaalt dit jaar voor het
laatst mee aan de collectieve zorgverzekering. De gemeente heeft besloten
om in plaats hiervan de VoorzieningenWijzer 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 bijvoorbeeld
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.

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

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Dan kunt u volgende week woensdag
17 juli een informatiebijeenkomst
bezoeken over de VoorzieningenWijzer. Om half vijf is er een bijeenkomst
in het gemeentehuis in Brummen en
om half acht ‘s avonds nog een sessie
in de bibliotheek in Eerbeek. Iedereen
is van harte welkom een bijeenkomst
bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Kort nieuws

Advies- en Meldpunt Veilig Thuis NOG
Inwoners en organisaties in onze
gemeente weten de weg naar Veilig
Thuis goed te vinden. In 2018 is bij dit
advies- en meldpunt 86 maal om advies
en ondersteuning gevraagd bij vermoedens van huiselijk geweld. Dit staat te
lezen in het jaarverslag van Veilig Thuis
Noord- en Oost Gelderland. B&W
hebben besloten de subsidie voor het
jaar 2018 voor deze organisatie
definitief vast te stellen op € 86.541,00.
Daarbij constateerde het college dat
Veilig Thuis aan de subsidieverplichtingen heeft voldaan.
Het volledige jaarverslag 2018 van Veilig
Thuis NOG en een samenvatting is te
lezen de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl. Daar is ook meer
informatie over Veilig Thuis te vinden.
Ook kunt u voor informatie bellen naar
0800-2000. Is er echter direct gevaar?
Aarzel dan niet en bel 112.

bellen als u een vermoeden heeft dat er
ergens iets aan de hand is thuis. Iemand
moet die eerste stap zetten naar hulp.
Want geweld stopt niet vanzelf.
Bel: 0800-2000
U kunt Veilig Thuis 24 uur per dag
gratis bereiken via telefoonnummer
0800-2000. U spreekt eerst uw
plaatsnaam in en krijgt dan direct een
hulpverlener aan de telefoon van het
steunpunt bij u in de buurt. Bij hem of
haar kunt u uw verhaal kwijt en uw
zorgen delen. De hulpverlener geeft
advies en bekijkt samen met u of en
welke professionele hulp nodig is. Er
wordt niets gedaan zonder dat u dat
wilt. En u hoeft uw naam ook niet te
noemen als u dat niet wilt.

Geweld stopt niet vanzelf
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt
voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hier terecht als u hulp
zoekt of u zorgen maakt om een ander.
Het kan gaan om een duidelijk probleem
dat al langer bestaat. Maar u kunt ook

Colofon
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

