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Voorkom dat u slachtoffer wordt van woninginbraak
De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd om er even tussenuit te
gaan. Maar let op: ook inbrekers kijken uit naar deze periode; als veel
mensen van huis zijn, slaan zij hun slag.
Woninginbraak is een aangrijpende
gebeurtenis voor de slachtoffers.
Daarom doet de politie er alles aan
om deze vorm van criminaliteit
tegen te gaan. Samen met onder
meer de gemeente en woningcorporaties En natuurlijk met u!

Om inbrekers op heterdaad te
kunnen betrappen, heeft de politie
uw hulp nodig. Bel altijd 112 als u in
uw buurt iets verdachts ziet of
hoort. Wees alert op elke vreemde
situatie, ook al lijkt het voor u
onbelangrijk. Let op personen die
niet in uw buurt thuishoren en die
bijzonder veel aandacht hebben
voor de huizen en/of de omgeving.
Noteer hoe ze eruit zien. En noteer
ook merk, type en kenteken van
hun voertuigen. Zo maken we
samen een vuist tegen woninginbraak!
Andere preventietips
Als u zelf preventiemaatregelen
treft, heeft u minder kans op een
woninginbraak.

• Doe alsof u thuis bent. Ruim het
huis niet extra op maar laat
bijvoorbeeld bekers en borden op
het aanrecht en de eettafel achter.
Zorg dat iemand de post opruimt
en dat er een auto op de oprit
staat. Gebruik tijdschakelaars op
uw verlichting.
• Maak het de inbreker moeilijk.
Goed hang- en sluitwerk is
belangrijk. Zorg dat u altijd alles
goed afsluit. Ook als u maar even
weg bent. Laat geen opstapjes
zoals kliko’s en ladders buiten
staan. Plaats buitenlampen,
bijvoorbeeld met een bewegingssensor: inbrekers werken niet
graag op een verlichte plek.
• Leg waardevolle spullen of
autosleutels uit het zicht van voorbijgangers. Plak geen briefje op de
deur dat u er even niet bent.

Hang geen adreslabel aan uw
sleutel. Verstop geen sleutel
buiten uw huis. Deurmatten en
bloempotten zijn geen geheime
plaatsen.
• Toch ingebroken of een poging
gedaan? Doe altijd aangifte. De
politie kan dan een onderzoek
instellen en gerichter surveilleren.
Met uw aangifte kan een
aangehouden verdachte mogelijk
vervolgd worden. U kunt aangifte
doen via www.politie.nl/aangifte,
of door een afspraak te maken
via 0900 – 8844.
• Kijk voor meer informatie op de
volgende sites:
Voor tips om uw woning te beveiligen kijk u op www.politiekeurmerk.nl/.
Voor meer preventietips gaat u
naar www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.

Gebouwen Reuversweerd: gemeentelijk monument
Drie historische gebouwen op landgoed Reuversweerd krijgen de status
van gemeentelijk monument. Dit heeft het college dinsdag besloten. Het
gaat om de tuinmanswoning/oranjerie die gelegen is aan de bandijk en
twee oude schuren, de Paardenschuur en de Ankerschuur. Het landhuis en
de historische boerderij zijn beide al rijksmonument.
Het 17 hectare grote landgoed
Reuversweerd ligt in Cortenoever,
tegen de oude bandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de
IJssel. Met het aanwijzen van de drie
gebouwen als gemeentelijk monument onderstreept het Brummense
gemeentebestuur het plaatselijke
belang van deze historische en
architectonische waardevolle
gebouwen. Ook wordt zo bescherming en behoud van de drie
historische gebouwen geregeld.
Het besluit is nog niet helemaal
definitief. Voor dit besluit tot

aanwijzing van drie historische
gebouwen op landgoed Reuversweerd geldt een termijn van 6
weken. Belanghebbenden hebben
de mogelijkheid een bezwaar in te
dienen binnen deze periode door
een brief te sturen naar Gemeente
Brummen.
Restauratie
Het landgoed was tientallen jaren in
gebruik als veeteeltbedrijf. Die
activiteiten zijn al een tijd geleden
gestaakt. Sinds 2017, wordt in
opdracht van de nieuwe eigenaar
gewerkt aan het herstel en de

De tuinmanswoning met oranjerie
toekomst van de buitenplaats.
Restauratie van het landhuis en de
historische boerderij is in volle gang

en ook de contouren van het
bijbehorende park zijn weer
zichtbaar gemaakt.

Eertbeeckse Beekpad feestelijk in gebruik genomen
Afgelopen vrijdag werd, onder het toeziend oog van de wethouders Inberg en
Van de Graaf, het informatiepaneel van een nieuw klompenpad in onze
gemeente onthuld. Dit gebeurde bij de Eerbeekse oliemolen, waar het startpunt
is van het Eertbeeckse Beekpad. Hoewel het pad al sinds februari in gebruik is,
is de feestelijke opening door de coronamaatregelen uitgesteld. Maar dat
maakte de beide wethouders niet minder trots op het bereikte resultaat.
Wethouder Inberg sprak de
aanwezigen vrijdagmiddag toe. Een
speciaal woord van dank had hij

voor de vele vrijwilligers die een
bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van dit nieuwe

wandelpad. Maar ook de grondeigenaren die meewerken door toe te
staan dat het pad ook over hun
eigendom loopt. Inberg stipte ook
aan dat dit klompenpad mede
mogelijk is gemaakt door bijdragen
van de gemeente Brummen, de
Provincie Gelderland, Waterschap
Vallei en Veluwe en de Nationale
Postcode Loterij. “Overduidelijk dus
een uitstekend voorbeeld van
eendrachtige samenwerking”, aldus
Inberg. Samen met collega Van de
Graaf reikte Inberg aan alle vrijwilligers en grondeigenaren een speciaal
klompenpad-mezenkastje uit als
dank voor hun inzet. Ook kregen ze
een klompenpad-speld.
Eerbeeks buitengebied
Het Eertbeeckse Beekpad is een
rondwandeling van 10 of 16
kilometer door het prachtige
buitengebied van Eerbeek. Het
klompenpad start officieel bij
Restaurant De Korenmolen. Het

paneel staat bij de enig nog werkende bovenslagse watermolen waar
olie wordt geslagen uit lijnzaad. Er
zijn ook opstappunten bij Landal
Coldenhove en het Eerbeekse VSM
Station. De route gaat verder langs
sprengenbeken, door bos en
weilanden, over landgoederen en
langs industrieel erfgoed in het
prachtige buitengebied van ‘papierdorp’ Eerbeek.
Brochures en app
De route is gemarkeerd met blauwe
bordjes. De brochure met een
beschrijving van de route en
bezienswaardigheden is onder
andere verkrijgbaar bij het toeristische informatiepunt in Eerbeek.
Klompenpaden zijn bewegwijzerde
thematische wandelingen die
gedeeltelijk over particulier terrein
lopen. De paden komen tot stand en
worden veelal onderhouden met
een team van lokale vrijwilligers.
Klompenpaden zijn verboden voor

Informatiemarkt WaardeVOL Brummen
De informatiemarkt op 28 juni in
De Vroolijke Frans over het project
WaardeVOL Brummen is goed
bezocht. De bezoekers waardeerden de informele opzet. Op
verschillende plekken was informatie op te halen en ontstonden één
op één gesprekken tussen inwoners en medewerkers van gemeente, provincie, waterschap, Natuurmonumenten. Op de website van
het project WaardeVol Brummen
leest u een impressie van de
avond. Specifieke vragen kunt u
stellen via het mailadres waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl.
Tijdens de informatiemarkt werd
toegelicht wat de huidige stand van
de plannen is. Het schetsontwerp is
de basis voor de uitwerking van de
plannen. In totaal is het projectgebied opgedeeld in 18 kleinere
gebieden (gebiedsateliers). Met de
inbreng in de gebiedsateliers
werken we het schetsontwerp uit.
Eerst in een voorlopig inrichtingsplan en dan in een definitief
inrichtingsplan. In 2021 vonden de
eerste gebiedsatelierbijeenkomsten
plaats. Twee van de 18 gebieden
gaan deze zomer in uitvoering,
namelijk de gebieden Leusveld
Noordwest en Voorstonden/Berkendijke. Drie gebieden zijn uitgewerkt
in een concept voorlopig inrichtingsplan. Voor de andere 13
gebieden zijn onderzoeken uitgevoerd. De planning voor de
uitwerking naar een voorlopig
inrichtingsplan wordt in de komende periode bepaald.

Melding openbare
ruimte? Meld het
via Fixi
Kapotte
lantaarnpaal,
een losse stoeptegel of zwerfvuil?
Meldingen en tips over de openbare
ruimte kunt u eenvoudig aan ons
doorgeven via: de Fixi app, via onze
website of telefonisch. Samen
zorgen we voor een schone en
veilige leefomgeving. Binnen twee
werkdagen laten wij u weten wat er
met uw melding gebeurt. Wij
proberen een klacht/melding zo
snel mogelijk af te handelen. Daarbij
pakken we eerst de meldingen op
die een direct gevaar voor de
gezondheid, veiligheid of openbare
orde zijn. Minder dringende zaken
plannen we in of besteden we uit
aan een externe partij.
honden in verband met verstoring
van vee en wild.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.klompenpaden.nl of download de route in de Klompenpaden
app.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een inrit, Derickxkamp 30, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 15 appartementen,
Kampweg 46, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van gevelbelettering, Op
den Berg 1B, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
renoveren van de kapconstructie
van het achterhuis en het plaatsen
van 2 dakkapellen, Zutphensestraat 72, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het tijdelijk plaatsen
van een stacaravan op de locatie
Brummenseweg 10B, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van 3
appartementen (fase 1) op de
locatie Leliestraat, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van
totaal 10 woningen type “Deftige
Dames” en het plaatsen van een
erfafscheiding voor kavel 193 in

•

•

•

•

•

•

het plan Lombok Zuid in Eerbeek
op de locatie Papiermolen 89 t/m
107, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van
Rijksmonument “de Wildbaan”
tot een complex met zorgstudio’s
en appartementen, Spankerenseweg 16, Leuvenheim
Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een erfgoedkunstwerk op de locatie nabij de
Baankstraat en kruising met de
nieuwe rondweg in Brummen
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van 2
appartementen op de eerste
verdieping op de locatie Stuijvenburchstraat 143, Eerbeek
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van
zonnepanelen op de locatie
Vosstraat 20, Hall
Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, de verbouwing van het rijksmonument
“Koetshuis” van landgoed
Leusveld op de locatie Rhienderensestraat 22, Hall
Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, de verbou-

Primeur Brunheim: eerste GFT-zuil
wing van het rijksmonument
“Jachthuis” van landgoed
Leusveld op de locatie Rhienderensestraat 24, Hall
• Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van 3
padelbanen op de locatie
Harderwijkerweg 7A, Eerbeek
Algemeen verbindend voorschrift
(verordening)
• Verordening Maatschappelijke
Advies Raad Brummen (2022)
Verkeersbesluit of -mededeling
• Intrekken en reserveren parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen - Prinses Catharina-Amaliastraat 33 Brummen
• verkeersbesluit reserveren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen – Gaspeldoorn,
Eerbeek
• verkeersbesluit reserveren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen - Zutphensestraat 12,
Brummen
• verkeersbesluit reserveren
parkeerplaats opladen elektrische
voertuigen - Zutphensestraat 30,
Brummen

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.

‘Boekfiets’ feestelijk van start
Ze vond het een eer om afgelopen woensdag de Boekfiets officieel in
gebruik te mogen nemen. Wethouder Ingrid Timmer verslond als kind vele
boeken. “Dat zal niet bij elk kind hetzelfde zijn, maar lezen is wel een
hele belangrijke vaardigheid. Wat mooi dat met het initiatief De Boekfiets
boeken ook letterlijk naar je toe komen.” Brummen is de eerste gemeente
in Gelderland waar De Boekfiets zijn intrede doet.
De Boekfiets is een laagdrempelige,
gezinsgerichte aanpak. Gericht op
preventie door taalplezier te creëren
door voorlezen, zingen en bewegen.
Dit voor en met kinderen en hun
ouders. Samen met kinderen en
bibliotheekdirecteur Mirjam Wijers
werd woensdag De Boekfiets
officieel in gebruik genomen.
Daarbij werd ook een speciaal lied
over De Boekfiets gezongen en
werd het feestelijke moment met
het geluid van vele fietsbellen
begeleid.

wethouder, die blij is dat ook de
gemeente Brummen bijdraagt aan
dit initiatief. “We hebben als
gemeente een financiële bijdrage
aan de bibliotheek gegeven vanuit
het subsidiebudget voor innovatieve
projecten in het sociale domein. We
verwachten dat het een mooi succes
gaat worden.” Meer informatie over
De Boekfiets is te vinden op de
website www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Vanaf deze zomer gaat De Boekfiets
onze gemeente rond om lees- en
taalplezier te brengen op straat.
“Super dat er al een groep vrijwilligers is die dit gaat doen. Maar ik
hoop dat nog meer mensen zich als
vrijwilliger gaan melden,” aldus de

Onder het motto ‘Samen beter aan de bak’ willen we in onze gemeente er
voor zorgen dat we minder afval gaan produceren en beter ons afval gaan
scheiden. Diverse initiatieven om inwoners daarbij te helpen worden in de
komende tijd ondernomen. Een daarvan is het plaatsen van een gemeenschappelijke GFT-zuil bij appartementencomplexen in onze gemeente.
Afgelopen maandag werd de eerste zuil in gebruik genomen. Wethouder
Steven van de Graaf deed dit samen met de betrokken bewoners.

College komt op
stoom
De eerste zes weken voor het
nieuwe college zitten er op. En niet
alleen figuurlijk, maar ook letterlijk
komt het college op stoom. Zo werd
dinsdagmiddag een fietstocht
ondernomen door Eerbeek, waarbij
onder andere het Elis Ligtleeplein
werd aangedaan. Daar bewonderde
de collegeleden niet alleen de
stoomtrein van de Veluwse
Stoommaatschappij, ook werd de
omgeving bestudeerd, om zo
samen een goed beeld te krijgen
van de huidige situatie en de
ontwikkelkansen voor de toekomst.

Wethouder Steven van de Graag nam de GFT-zuil samen met Jacomien Graven
en haar kleindochter Cato in gebruik (foto: Stefan van Nieuwenhoven).
Eind vorig jaar heeft de Brummense
gemeenteraad het Grondstoffenplan
2021-2025 vastgesteld. In dit plan
staat uitgelegd hoe we als gemeente
de komende jaren de inzameling
van het huishoudelijk afval gaan
regelen. De belangrijkste boodschap
uit dat plan is dat we met z’n allen
minder afval moeten gaan produceren. En het afval dat blijft beter gaan
scheiden. Daarbij is ook gekeken
naar inwoners die wonen in
appartementencomplexen en voor
wie de standaardafvalcontainers niet
praktisch zijn.
Immers, voor veel inwoners is het
heel normaal: etensresten en
verwelkte bloemen gooi je in de
groene bak. Maar wie in een
appartement woont, heeft die
mogelijkheid niet. Daar komt nu
verandering in! Appartementencomplex Brunheim in Brummen kreeg de
primeur: maandag werd de

Het nieuwe college is op maandag
30 mei benoemd en bestaat naast
burgemeester Alex van Hedel uit de
wethouders Steven van de Graaf
(Lokaal Belang), Pouwel Inberg
(GroenLinks), Annika van Klinken
(PvdA) en Ingrid Timmer (D66). Het
college wordt ondersteund door de
gemeentelijke medewerkers onder
leiding van gemeentesecretaris Nic
Dusink. In het collegeakkoord staat

dat de gemeente toegankelijk en
aanspreekbaar moet zijn. Medewerkers, raadsleden en ook de collegeleden moet meer dan voorheen
zichtbaar aanwezig zijn in de
samenleving.
Reden voor het college om
bijvoorbeeld met enige regelmaat
aansluitend aan een collegevergadering samen op de fiets te stappen.
Dit met als doel om interessante
plekken of objecten in onze
gemeente te bezoeken. Zo stond
dinsdagmiddag het dorpscentrum
van Eerbeek op het programma.

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

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

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

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

gemeenschappelijke GFT-bak
geopend. Bewoonster Jacomien
Graven opende samen met kleindochter Cato en wethouder Steven
van de Graaf de eerste bak.
Wethouder Van de Graaf is blij met
deze nieuwe faciliteit voor bewoners
van appartementen: “Door je
groente-, fruit- en tuinafval te
scheiden, lever je een belangrijke
bijdrage aan het verminderen van
restafval. Zo behouden we grondstoffen en sparen we het milieu.”
Ook interesse? Neem contact op!
Ook bij de Ambachtsstraat in
Brummen en Bernstein in Eerbeek zijn
inmiddels GFT-bakken geplaatst.
Woont u ook in een appartement en
heeft u interesse om GFT te gaan
scheiden? Neem dan vrijblijvend
contact op met Circulus. Zij kijken
graag samen met u of er bij uw
woning ook een gemeenschappelijke
GFT-bak kan komen.

