
Cultureel aanbod op basisscholen voortgezet
Het convenant Cultuureducatie, 
wat door alle schoolbesturen en 
Stichting Welzijn Brummen in 
2019 werd ondertekend, is met 
één jaar verlengd. Dit betekent dat 
ook het komend jaar kinderen op 
Brummense basisscholen kennis 
kunnen maken met bijvoorbeeld 
dans, muziek of cultureel erfgoed. 
Het college van burgemeester en 
wethouders besloot vorige week 
om het convenant tot en met 31 
juli 2022 te verlengen.

Tevreden over samenwerking
In 2019 sloten alle schoolbesturen 
en Stichting Welzijn Brummen een 
tweejarig convenant Cultuureduca-
tie af. Omdat dit bestaande 
convenant in 2021 verloopt, is het 
onlangs met alle betrokken partijen 
geëvalueerd. Er is grote tevreden-
heid over de samenwerking met de 
combinatiefunctionarissen Cultuur, 
in dienst van Stichting Welzijn 
Brummen. Ook over het brede 
aanbod dat samen met de scholen 
is opgesteld, is het enthousiasme 

groot. De combinatiefunctionarissen 
hebben een actieve rol bij het 
samenstellen van het culturele 
jaarprogramma op de basisscholen.

Belang van cultuureducatie
Wethouder Ingrid Timmer: ‘Cul-
tuureducatie is belangrijk en draagt 
bij aan de ontwikkeling van 
kinderen. Het is daarom goed dat 
cultuureducatie op de basisscholen 
een vast plek krijgt, zodat ieder kind 
op de basisschool kennis kan maken 
met allerlei vormen van cultuuredu-

catie. Dit zijn activiteiten als dans, 
muziek, beeldende kunst, drama, 
literatuur, media en cultureel 
erfgoed. Ook een bezoek aan een 
theater of museum hoort hierbij.’

Binnenkort wordt gestart met het 
opstellen van een cultuurvisie, 
waarvan het convenant onderdeel 
uitmaakt. Om te voorkomen dat 
met de komst van een cultuurvisie 
het lokale convenant aangepast 
moet worden, is bewust geen 
meerjarig convenant afgesloten.
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/evenementen 

of bel 0800-1351 

Evenementen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.  
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen,  

ook voor evenementen.

9 juli 2021

Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Gezondheidscheck verplicht.* 

 

Vaste zitplaats verplicht. 

 

Maximaal 24 uur per evenement. 

 

Evenementen vinden plaats op een afgesloten locatie. 

 

Overnachting toegestaan.

Zonder coronatoegangsbewijzen

Coronatoegangsbewijs 

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de 

grootte van de ruimte. 

 

1,5 meter afstand houden verplicht.

Met coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs kun je via de CoronaCheck-app  
of coronacheck.nl aanmaken met:  
• een negatieve testuitslag  van maximaal 40 uur oud  

(per 13 juli maximaal 24 uur oud).  
• een vaccinatiebewijs  
• een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud

Gezondheidscheck

* Maximaal 4 uur voor binnenkomst is een gezondheids -
check verplicht.

Van 10 juli tot en met 13 augustus

2/3 van de bezoekerscapaciteit toegestaan. 

 

1,5 meter afstand houden niet verplicht.

 .

Aan het werk bij WerkFit Brummen
WerkFit Brummen is sinds 1 januari 2019 actief in onze gemeente. Sinds 
die tijd zijn meer mensen aan het werk gegaan. Het aantal inwoners met 
een uitkering is gedaald. Daarnaast voelen mensen met een Wsw-indica-
tie zich thuis op hun (beschutte) werkplek. Het gaat dus goed met de 
werkorganisatie!

Zit u zonder werk en heeft u een 
Participatiewet-uitkering aange-
vraagd? Dan krijgt u te maken met 
WerkFit Brummen, een onderdeel 
van Team Voor Elkaar. WerkFit 
Brummen ondersteunt met 
re-integratie en begeleiding op weg 
naar betaald werk. Daarnaast zijn er 
beschutte werkplekken voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 
Ook begeleidt WerkFit Brummen 
inwoners met een indicatie Wsw 
(Wet sociale werkvoorziening) naar 
een passende werkplek.

Van Delta naar WerkFit Brummen
Wim Bekking en Mike van Hierden 
werken allebei sinds de start 
tweeëneenhalf jaar geleden bij 
WerkFit Brummen. Ze kwamen over 
vanuit Delta in Zutphen, de 
gemeenschappelijke regeling van 
vijf gemeenten voor Wsw-mede-
werkers. Beiden hebben hun draai 
helemaal gevonden bij WerkFit 
Brummen.

Inpakwerk met fijne collega’s
Wim Bekking (64) heeft een 
beschutte werkplek in het werkleer-
centrum aan de Kollergang in 
Eerbeek. “Ik doe vooral veel 
inpakwerk, bijvoorbeeld voor 
Vitakraft en Mepal. Van producten 
in doosjes doen tot en met het 
stickeren en sealen van verpakkin-
gen”, vertelt hij. “Ik heb het hier 

naar m’n zin, ook met de collega’s. 
In de pauze drinken we samen 
koffie of zitten even buiten. Via de 
nieuwsbrief blijf ik op de hoogte 
van wat er speelt in de organisatie. 
Wat ook fijn is: ik woon hier vlakbij, 
in Sporkehout van Philadelphia. Ik 
kan dus lekker op de elektrische 
fiets naar mijn werk. En toen we 
door corona acht weken thuis 
moesten blijven, kwam er gelukkig 
iemand werk brengen.”

Vooruitgang
Voor Mike van Hierden (36) was de 
gemeente Brummen bekend terrein. 
Niet alleen omdat hij er woont. “Via 
Delta was ik gedetacheerd bij 
Accent Groen. Ik werkte in de 
groenvoorziening in Brummen”, 
legt hij uit. “Ik kende dus veel 
collega’s al. Toch is er veel veran-
derd. We zijn er in alles op vooruit 
gegaan. De lonen zijn onder de loep 
genomen, de machines zijn goed in 
orde en ook de schaftgelegenheid is 
goed. Ik heb echt het gevoel dat we 
allemaal samen bij de gemeente 
Brummen horen.” Je kunt Mike dan 
ook in de hele gemeente tegenko-
men. “Ik onderhoud het groen op 
de begraafplaatsen in Eerbeek, Hall 
en Brummen,” vertelt hij. “In de 
winterperiode ga ik ook mee met de 
veegwagen. Verder doe ik het 
onderhoud van het gereedschap en 
zorg dat iedereen de juiste spullen 
heeft. Ik zit hier echt op m’n plek!”

Wijzigingen  
Nederlandse  
identiteitskaart  
in 2021
Dit jaar vernieuwt de Neder-
landse identiteitskaart. Afgelo-
pen januari is een inlogfunctie 
voor DigiD toegevoegd. Vanaf 
2 augustus wordt een nieuw 
model geïntroduceerd met een 
aantal nieuwe uiterlijke 
kenmerken, vingerafdrukken 
van de kaarthouder op de chip 
en het BSN in een QR-code op 
de achterzijde van de kaart.

Geen (spoed)aanvragen voor 
paspoorten en identiteitskaar-
ten in het laatste weekend van 
juli
Op maandag 2 augustus wordt 
een nieuw model van de 
Nederlandse identiteitskaart 
geïntroduceerd. Hierdoor kun je 
vanaf donderdag 29 juli 12.00 
uur t/m zondag 1 augustus 
2021 geen aanvraag of 
spoedaanvraag voor een 
paspoort of Nederlandse 
identiteitskaart aan de balie 
doen. Houd hier rekening mee 
en plan op tijd een afspraak in 
voor een andere datum.

Inspraaknotitie Ontwerp RES 1.0 openbaar

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven 
gemeenten in de Cleantech Regio hebben samengewerkt aan de 
Regionale Energie Strategie (RES)-1.0. In die strategie staat beschreven 
hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 
2030 wil opwekken en welke mogelijkheden we zien voor zon- en 
windenergie na 2030. 
De Ontwerp-RES 1.0 is in april dit jaar openbaar gemaakt voor de 
inwoners van de Cleantech Regio. In de gemeente Brummen zijn 
ongeveer 340 reacties ontvangen op de ontwerp RES 1.0. Al deze 
reacties uit de Cleantech Regio zijn verzameld in een inspraaknotie. Het 
college heeft deze inspraaknotitie vastgesteld. Op 16 september is er 
een raadsvergadering over de ontwerp RES 1.0 gepland. De raad kan 
dan wensen en bedenkingen meegeven aan de RES Cleantech Regio. 
Deze inspraaknota is in de week van 19 juli klaar en is daarna voor 
iedereen in te zien op www.brummen.nl 

Gemeentehuis open op afspraak
In de zomerperiode is het gemeentehuis open op afspraak. Kijk op 
onze website voor de openingstijden. Onze dienstverlening is 
vanwege corona momenteel nog wel aangepast. Dit blijft nodig, 
ondanks de versoepelde maatregelen. We moeten immers nog steeds 
anderhalve meter afstand houden. Het servicepunt in Eerbeek blijft 
daarom voorlopig nog even gesloten. 
Het gemeentehuis is open, maar alleen op afspraak. Een afspraak kunt 
u eenvoudig zelf inplannen in onze digitale afsprakenagenda. Staat uw 
product of vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact met ons op. 
Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233. Een 
aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een 
uittreksel, kunt u digitaal regelen via onze website met uw Digid.  

Team Voor Elkaar
U kunt Team Voor Elkaar elke 
werkdag bellen van 9.00 tot 
12.00 uur op 0575-568 568. 
Mailen kan ook: info@team-
voorelkaar.nl. U kunt ook gebruik 
maken van het contactformulier. 
Vanwege corona zijn er tot nader 
order geen inloopspreekuren bij 
Team voor Elkaar. Eventueel kunt 
u wel een afspraak plannen in het 
gemeentehuis.



Meldingen eikenprocessierups
Inmiddels worden op verschillende locaties binnen onze gemeente al 
eikenprocessierupsen weggezogen. Wij vragen u mee te helpen en 
locaties waar eikenprocessierupsen zitten door te geven. Niet alle 
eiken binnen de gemeentegrenzen zijn in beheer van de gemeente 
Brummen. Daarom is het nodig om voor sommige locaties een 
melding te doen bij de provincie Gelderland of Waterschap Vallei en 
Veluwe. Hieronder geven wij uitleg hoe u dit kunt doen. Op de 
website van de gemeente Brummen kunt meer informatie vinden over 
de lokale bestrijding. 

Provinciale wegen
Het afgelopen jaar hebben wij veel meldingen ontvangen over bijvoor-
beeld de eiken langs de weg Brummen-Dieren (N348). Alle N-wegen 
zijn echter in beheer bij de Provincie Gelderland. Ziet u de eikenproces-
sierups bij deze wegen? U kunt dan een melding doen via gelderland.
nl/eikenprocessierups of neem telefonisch contact op met het Provin-
cieloket via 026 359 99 99. 

Rondom watergangen
In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe staan ongeveer 
5.700 inlandse eiken op gronden van het waterschap. Een deel bevindt 
zich nabij doorgaande wegen en fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan de 
eiken bij het fietspad (Jaagpad) langs het kanaal. Voor het melden van 
overlast op deze locaties kunt u contact opnemen met  Waterschap 
Vallei en Veluwe. Dit kan via het telefoonnummer (055) 5 272 911 of 
het e-mailadres info@vallei-veluwe.nl. 

Gemeentelijke meldingen
Wij vragen u mee te helpen en locaties waar eikenprocessierupsen 
zitten door te geven via www.fixi.nl of via de Fixi app. Hierbij het 
verzoek om de melding te voorzien van een zo duidelijk mogelijke 
locatiebeschrijving, straatnaam en huisnummer. Hebt u zelf een boom 
met een nest rupsen? Dan kunt u dit het beste laten verwijderen door 
een professioneel bedrijf.

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een es (Fraxinus 
excelsior), Coldenhovenseweg 46 
in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanpassen van de oprit, Dorps-
straat 19 in Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een bedrijfspand, 
Hazenberg 22B in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van de schuur tot 
B&B, Heimeriete 11 in Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, G.K. 
van Hogendorpstraat 54 in Brum-
men

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een uitrit, 
Langedijk 10 in Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een erfafscheiding, 
Piersonstraat 22 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de kozijnen en 
gevelbekleding, Talmastraat 2 in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een kastanje, wilg en 
hazelaar, Wethouder Gier-
manstraat 39 in Brummen

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbestbeplating van een 
schuur op de locatie De Egge 18 
in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het tijdelijk plaatsen 
van zonnepanelen voor een 
periode van 10 jaar op de locatie 
Hogeweg 7 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
luifel bij Grand café de Korenmo-
len op de locatie Kanaalweg 3 in 
Eerbeek

• Verleende uitgebreide omge-

vingsvergunning, het intern en 
extern restaureren van de Villa 
Reuversweerd, Piepenbeltweg 3 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het constructief 
wijzigen van de woning op de 
locatie Marten Putstraat 20 in 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
tuinhuis op de locatie Wedinkerf 
9 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie 
Wethouder Sandersstraat 31 A in 
Eerbeek

Omgevingsmelding
• Coördinatiebesluit “Lendeweg 8b 

Hall” gemeente Brummen

Beleidsregel 
• Nota Grondprijzenbeleid 

2020-2021
• Nota Grondbeleid 2020-2021
• Woonzorg visie 2021-2030

Bekendmakingen op overheid.nl
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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.

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen, 
kunnen bij het Regionaal Mobiliteitsteam Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 
terecht. Dit doet het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) vanaf 1 juli online onder de 
naam deRegioWerktDoor. Mensen die hun baan verliezen kunnen zich straks 
melden bij één loket. Het team helpt medewerkers uit de getroffen sectoren, zoals 
de horeca en retail. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

Vanaf het eerste contact kijkt het 
Regionaal Mobiliteitsteam wat 
iemand nodig heeft om weer snel 
richting werk te gaan. Bijvoorbeeld 
met extra sollicitatietraining, 
loopbaanbegeleiding en scholing 
naar werk in een kansrijke sector 
zoals de zorg, logistiek en techniek. 
deRegioWerktDoor biedt begelei-
ding en advies om werk te vinden, 
helpt zo nodig met bij- of omscho-

ling en ‘reist’ met iemand mee tot 
deze ander werk heeft. Daarom 
werken we als gemeente intensief 
samen met UWV, vakbonden en 
werkgevers in
mobiliteitsteams om ieder zoveel 
mogelijk naar werk te begeleiden. 
Via het Werkgeversservicepunt 
helpt het team ook ondernemers 
om personeel te vinden. Lees meer 
hierover op onze website. Of kijk op 
www.regiowerktdoor.nl. 

de RegioWerktDoor online

Voor de leerlingen van de basisscho-
len in onze gemeente zit het 
schooljaar er bijna op. En wat voor 
een jaar! Door corona was alles 
anders dan anders. Het is fantastisch 
hoe kinderen, leraren en andere 
medewerkers in het onderwijs en de 
kinderopvang zijn omgegaan met 
deze bijzondere situatie. Om hen te 
bedanken, trakteerde wethouder 
Ingrid Timmer deze week alle scholen 
op ijsjes. Een leerling, die vanwege 
quarantaine digitaal in de klas was, 
ontving alsnog het ijsje thuis. 
“De coronacrisis heeft een enorme 
impact gehad op het onderwijs”, 
zegt Ingrid Timmer. “Maar vanaf 

het begin hebben de leraren er alles 
aan gedaan om te zorgen dat de 
kinderen lessen konden volgen. 
Online, met een lespakket thuis en 
op allerlei andere creatieve manie-
ren bleven ze in contact. Ook de 
medewerkers van de kinderopvang 
en bovenschoolse organisaties 
toonden zich flexibel. En natuurlijk 
de kinderen zelf! Dankzij de 
geweldige inzet van iedereen 
kunnen we terugkijken op een 
bijzonder, maar ook waardevol jaar. 
Wat jullie samen hebben laten zien, 
verdient een groot compliment. En 
nu op naar een heerlijke zomerva-
kantie!”

IJsvrij! Een zomers bedankje voor alle scholen

Openbaarheidsbeperking 

archief
Op dit moment is de gemeente volop 
bezig met de voorbereidingen voor 
het overbrengen van permanent te 
bewaren archiefbescheiden waarvan 
de interne bewaartermijn is verstre-
ken. Na 20 jaar zijn deze bescheiden 
in principe openbaar en moeten deze 
worden beheerd in een extern depot. 
De gemeente heeft hiervoor een 
overeenkomst gesloten met het 
Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Er is 
een achterstand in de overbrenging. 
Daarom is besloten te starten met het 
archiefblok 1946-1980. In 2022 zal 
het blok 1981-2000 worden overge-
bracht. 
Omdat er ook archiefbescheiden zijn 
die de persoonlijke levenssfeer van 
mensen kunnen raken wordt een deel 
van deze informatie, al dan niet 
tijdelijk, van openbaarheid uitgesloten. 
De gemeentearchivaris heeft hierover 
een advies uitgebracht. Het nemen 
van een besluit over deze openbaar-
heidsbeperkingen door het college is 
de eerste stap die is genomen voor 
overbrenging en openbaarmaking 
wordt uitgevoerd. Na de overbrenging 
kan iedere inwoner van de gemeente 
Brummen, of andere belanghebben-
den/belangstellenden de archiefbe-
scheiden zelf inzien bij het RAZ.
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