
Een zomer van NIX: geen alcohol onder de 18!
De zomer is begonnen en daarmee de tijd van feesten, festivals, evenementen 
of samen met vrienden op vakantie. Voor jongeren zijn dat momenten waarop 
ze eerder in de verleiding kunnen komen om alcohol te drinken. Hoe zorgt u 
ervoor dat uw puber zich ook tijdens de zomer aan de NIX afspraak houdt? 

Schadelijk voor de hersenen
Als een kind zijn eerste glas alcohol drinkt, is dat de start van een patroon van 
vaker en meer drinken. Terwijl we weten dat alcohol schadelijk is voor de 
hersenen. Hersenen ontwikkelen zich tot het 24e levensjaar en alcohol 
beïnvloedt deze ontwikkeling sterk. 

Blijf consequent
Ook als uw kind naar een festival, evenement, feestje of voor het eerst zonder 
ouders op vakantie gaat, is het belangrijk dat u consequent regels blijft stellen. 

Enkele tips
•   Spreek van te voren af dat uw kind tijdens het feest, festival of op vakantie 

niet drinkt.
•   Op hoepakjijdataan.nl staan een paar filmpjes voor ouders wiens kind voor 

het eerst alleen op vakantie gaat.
•   Blijkt dat uw kind bij thuiskomst toch gedronken heeft, bespreek dit dan de 

volgende dag op een rustig moment. Geef duidelijk aan dat u niet wilt dat 
uw kind drinkt. 

Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u meer informatie voor ouders.
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Inwonerspanel geeft mening over woon-/leefomgeving

Het is prettig wonen in onze ge-
meente, zo blijkt uit het laatste 
onderzoek onder het inwonerspanel 
Brummen Spreekt. De ondervraagden 
geven voor het woongenot in hun 
buurt een gemiddelde beoordeling 
van 7,9. Velen voelen zich thuis in 
de buurt (88%) en vrijwel eenzelfde 
percentage (87%) zien we bij de 
vraag of men zich altijd of meestal 
veilig voelt in de woonomgeving. 
Het zijn enkele aansprekende 
resultaten uit het onderzoek waarbij 
wonen, leefomgeving en het contact 
met de gemeente centraal stond.

Met enige regelmaat vraagt de 
gemeente inwoners hoe zij het 
wonen en (samen)leven in de 
gemeente Brummen ervaren. Maar 
ook over hoe de gemeente Brummen 
functioneert en inwoners bij onder-
werpen betrekt. Dit gebeurt via het 
inwonerspanel Brummen Spreekt. 
Aan het onderzoek over wonen, 
leefomgeving en gemeentelijke 

dienstverlening deden 593 van de 
981 panelleden mee. Een responsper-
centage van 60,4 procent.

Meer resultaten
Ruim een derde (38%) geeft aan 
soms met onveilige verkeerssituaties 
te maken te hebben, terwijl 25 
procent dat vaak heeft. Een kwart 
van de respondenten geeft aan dat 
perken, plantsoenen en parken niet 
goed zijn onderhouden. Een grote 
meerderheid (88%) geeft aan dat de 
buurt voldoende groen is, maar 
volgens 21 procent is er niet voldoen-
de parkeergelegenheid. Ook zijn 
inwoners tevreden over de voorzie-
ningen op gebied van zorg en 
gezondheid (83%).

Als het gaat om de wijze waarop de 
gemeente inwoners betrekt en de 
samenwerking zoekt, is de gemiddelde 
beoordeling een 6,1. Waar het gaat 
om de dienstverlening van de ge-
meente is de score een 6,8. Ditzelfde 

cijfer geven de panelleden voor de 
digitale faciliteiten van de gemeente, 
zoals de website, het digitale loket en 
de fixi-app. Driekwart van de panelle-
den kan gemakkelijk aan de benodig-
de gemeentelijke informatie komen. 
Communicatie en voorlichting vanuit 
de gemeente wordt met een rapport-
cijfer 6,6 beoordeeld. 

Als het gaat om welzijn en zorg, laat 
het panel zien dat inwoners tevreden 
zijn met hun leven: 7,8. Hun gezond-
heid beoordelen ze iets lager, namelijk 
met een 7,5. Veertien procent van de 
ondervraagden laat weten zich soms 
of vaak eenzaam te voelen. De inspan-
ningen van de gemeente om inwoners 
volledig deel te laten nemen aan de 
maatschappij, wordt beoordeeld met 
een 6,8. 

Meer weten?
De resultaten van het onderzoek kunt 
u lezen op de website www.brum-
menspreekt.nl. Het onderzoek levert 
niet alleen waardevolle informatie op 
voor het gemeentebestuur, maar 
biedt ook mogelijkheden om de resul-
taten te spiegelen aan andere 
(vergelijkbare) gemeenten. Daarom 
worden de resultaten binnenkort ook 
verwerkt in de benchmark van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten. Dit gebeurt via de website 
www.waarstaatjegemeente.nl.

Inwoners vinden het prettig wonen in de gemeente Brummen. 
Op de foto de locatie Buiten de Veste in Brummen.

Vrijdag 13 juli maakte het bedrijf 
Glasvezel Buitenaf bekend dat zij 
hebben besloten over te gaan tot 
aanleg van glasvezel in het buitenge-
bied van Veluwe Oost. Door het 
grote aantal aanmeldingen in de 
laatste dagen is het percentage van 
50 procent bereikt. Dit betekent dat 
inwoners in het gebied Veluwe Oost 
(waaronder grote delen van het 
buitengebied in onze gemeente) 
kunnen rekenen op de komst van het 
snelle glasvezelnetwerk. Het ge-
meentebestuur is verheugd dat het 
percentage is behaald en dat ook in 
het uitgestrekte buitengebied deze 
breedbandtechniek beschikbaar 
komt.

Eerder die dag informeerde Glasvezel 
Buitenaf de ambassadeurs al; betrok-
ken inwoners die zich hebben ingezet 
om inwoners in het buitengebied te 
informeren over de mogelijkheden die 
Glasvezel Buitenaf biedt. Met veel 
inzet en enthousiasme hebben zij 
deze taak verricht. 

Breedband in heel Brummen
Met de aanleg van glasvezel in het 

buitengebied heeft de hele gemeente 
Brummen breedband-internet. In de 
kernen Brummen en Eerbeek is enkele 
jaren geleden een glasvezelnetwerk 
aangelegd. De kleine kernen Leuven-
heim, Hall, Oeken, Cortenoever en 
Empe zijn aangesloten op een 
coax-netwerk, dat ook breedband-in-
ternetsnelheden biedt (ruim boven de 
100 Mb). Zij komen dus niet in 
aanmerking voor de huidige glasveze-
laanleg-actie. 

Meer weten? 
De klanten van Glasvezel Buitenaf 
ontvangen een brief met meer 
informatie. Uiteraard vindt u meer 
informatie op de website www.
glasvezelbuitenaf.nl. Het glasvezelbe-
drijf heeft laten weten dat zij dit 
najaar starten met de aanleg van het 
netwerk; een traject dat naar ver-
wachting - gezien de uitgestrektheid 
van het gebied - al gauw zo’n 1,5 jaar 
in beslag neemt. Eind 2019 zou het 
hele Brummense buitengebied zijn 
aangesloten op glasvezel. Als over-
heidsinstantie en vergunningverlener 
zal de gemeente Brummen het proces 
uiteraard voortvarend faciliteren.

De zon schijnt en dus 
zetten we ramen en 
deuren lekker open. 
Maar bedenk dat 
inbrekers niet op 
vakantie gaan. Dus: 
maak het ze niet te 
makkelijk. Juist in de 
zomer slaan veel 
inbrekers toe omdat ze 
weten dat mensen even 
van huis zijn of omdat 
ze een raam open zien 
staan. 

Een inbreker pikt 
eenvoudig de wonin-
gen eruit waarvan de 
bewoners langere tijd 
weg zijn. Daar brandt 
geen licht, puilt de 
brievenbus uit en 
blijven de gordijnen 

gesloten. Maak het ze niet te makke-
lijk en volg deze tips op:

  •   Op vakantie? Licht de buren in. 
Vraag uw vertrouwde buren om 
een oogje in het zeil te houden, de 
post weg te halen en af en toe een 
gordijn open of dicht te doen. Zo 
geeft uw huis een bewoonde 
indruk.

  •   Dagje weg? Deur op slot! Ook al 
gaat u maar even weg, doe altijd 
uw deuren en ramen op slot. En 
leg geen kostbare spullen in het 
zicht.

  •   Bel 112 bij verdachte situaties. 
Snel alarm slaan betekent een 
grotere kans om inbrekers te 
pakken.

Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
voor meer tips om inbraak in uw woning 
te voorkomen.

Glasvezel Buitenaf: glasvezel voor buitengebied

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de
website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de
website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de
website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 
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Website weekmarkt 
Afgelopen dinsdagmiddag had wethouder Economische Zaken Peter-Paul 

Steinweg de eer om de website van de Eerbeekse weekmarkt te mogen 

lanceren. Hij deed dit te midden van de marktondernemers op het Oranje 

Nassauplein. Sinds begin 2016 is de Eerbeekse weekmarkt. Via de website 

www.markteerbeek.nl verstrekken de marktondernemers het laatste markt-

nieuws, de nieuwste aanbiedingen en de leukste winacties. Steinweg 

constateerde ook dat de actieve kooplui als Eerbeekse weekmarkt ook actief 

zijn op sociale media zoals Facebook en Instagram. 

Geheugensteunpunt
Ook in de vakantieperiode is het geheugensteunpunt in onze gemeente 

actief! Heeft u behoefte aan informatie en advies over dementie? Maakt u 

zich zorgen over de vergeetachtigheid van uw ouder of partner? Of wilt u 

ervaringen uitwisselen met lotgenoten? Dan bent u van harte welkom bij het 

Geheugensteunpunt: op maandag van 9.30 tot 12.30 uur bij Plein Vijf in 

Brummen en op donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in het Tjark Rikscentum. 

Meer informatie over het steunpunt en de activiteiten vindt u op

www.hetgeheugensteunpunt.nl.

Kort nieuws

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
• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-

ning voor het renoveren van de 
buitenkant van Huize Reuvers-
weerd, Piepenbeltweg 3 te 
Brummen (18-07-2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het renoveren van de 
buitenkant van boerderij Reuvers-
weerd, Piepenbeltweg 5 te 
Brummen (18-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van diverse bomen op het 
perceel Engelenburgerlaan 18a in 
Brummen (18-07-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

kappen van 3 eiken en 2 berken op 
de locatie Loenenseweg 116 in 
Eerbeek (rectificatie) (18-07-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen en gebruiken van een 
grondgebonden zonnestroomin-
stallatie op de locatie Oude 
Zutphenseweg in Hall (18-07-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het vervangen van 
een dakkapel Kruisenkstraat 34 te 
Brummen (18-07-2018)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Kanaalweg 3, te Eerbeek 
(18-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het renoveren van 
de kap Knoevenoordstraat 20 te 
Brummen (18-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel en puien en gedeeltelijk 
vervangen van de dakpannen 
Narcisstraat 3 te Brummen (18-07-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van 
een B&B in een tuinhuis, Tuinstraat 
52 te Brummen (18-07-2018)

Ruimtelijke plannen 
• Ontwerpbestemmingsplan “Ver-

leggen Gastransportleiding 
N-559-05” (13-07-2018)

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

GESLOTEN

Gaat uw kind in het nieuwe school-
jaar 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 uitstapadressen en de 
dagen waarop PlusOV uw kind gaat 
vervoeren. PlusOV regelt het leerlin-
genvervoer 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.

Voor meer informatie over het 
aanvragen 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 telefonisch 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. 

Naar school met leerlingenvervoer

Burgemeester en wethouders hebben de 
gemeenteraad in een uitgebreide memo 
informatie gegeven over de stichting 
Sportkompas. Het gaat daarbij om de 
wijze waarop de stichting tot stand is 
gekomen en wat de visie van het 
college is om Sportkompas verder uit te 
breiden naar een professioneel sportbe-
drijf. Aanleiding hiervoor zijn diverse 
vragen vanuit de gemeenteraad, onder 
andere over bedragen die in enkele 
financiële documenten zijn genoemd. In 
de memo benadrukken B&W dat de 
gemeente vooral een sterke, stabiele en 
lokale organisatie wil opbouwen 
waarbij alle sportactiviteiten worden 
ondergebracht. Van het beheer van 
diverse sportaccommodaties tot het 

gemeentebreed stimuleren van sport, 
bewegen en gezondheid. Een organisa-
tie die er is voor alle inwoners en 
verenigingen, één loket voor alle 
sportzaken.

Begin dit jaar (op 1 februari) is de 
stichting Sportkompas officieel van start 
gegaan. Een organisatie waarin onder 
andere de medewerkers van Rhiender-
oord, de combinatiefunctionarissen, 
buurtsportcoaches en JOGG-regisseur 
samenwerken. Het stichtingsbestuur 
kreeg naast een uitgebreid takenpakket 
de verantwoordelijkheid voor ongeveer 
25 personeelsleden en een omzet van 
ongeveer 1,4 miljoen euro. De eerste 
maanden zijn, ondanks verschillende 

opstartproblemen, voortvarend verlo-
pen. Vanaf het voorjaar zijn gemeente-
bestuur en Sportkompas met elkaar in 
overleg over de actuele (financiële) situa-
tie en de toekomst. Dit met het resultaat 
de afspraak om samen te kijken hoe de 
huidige bedrijfsvoering verder verbeterd 
kan worden. Maar ook om samen te 
onderzoeken of het oprichten van een 
sportbedrijf haalbaar is. Het is de 
bedoeling dat hierover eind dit jaar een 
bestuurlijk standpunt wordt ingenomen.

In de memo gaat het college ook in op 
vragen over familierelaties bij het 
uitbesteden van enkele taken door 
stichting Sportkompas. Over deze 
signalen heeft het college uitdrukkelijk 

gesproken met het bestuur en op basis 
van de toelichting door de stichting 
geconcludeerd dat familierelaties geen 
rol hebben gespeeld bij het verlenen van 
opdrachten. Het college stelt daarbij dat 
de stichting te goeder trouw en 
pragmatisch heeft gehandeld. Overigens 
laat het college weten dat het verlenen 
van opdrachten en het leveren van 
diensten een bevoegdheid is van 
Sportkompas. De gemeenten staat 
daarbij op afstand, zoals dat ook bij 
andere gesubsidieerde instellingen het 
geval is. 

Krachtige organisatie 
Sportkompas is sinds begin dit jaar, 
herkenbaar met het nieuwe frisse logo, 

naar buiten getreden en ook op zoek 
gegaan naar nieuwe bestuursleden. 
Inmiddels zijn er twee kandidaat-be-
stuursleden bereid het bestuur te 
versterken. De bestuursleden zijn 
daarmee afkomstig uit Eerbeek, 
Brummen, Leuvenheim en Hall. Het 
college is overigens ook in gesprek met 
de initiatiefnemers van ‘MFC Eerbeek’’, 
om te onderzoeken op welke wijze zij 
betrokken kunnen worden bij het 
onderzoek naar de mogelijke oprichting 
van een sportbedrijf.

College informeert gemeenteraad over Sportkompas

Heeft u boeken, kleine elektrische 
apparaten, speelgoed of textiel over 
en wilt u de spullen wegdoen? Denk 
dan aan de BEST-tas! In augustus 
wordt de tas weer ingezameld. 

De BEST-tas is bedoeld voor recycling 
van boeken, kleine elektrische appara-
ten, speelgoed en textiel. De spullen 
mogen in goede of in slechte staat zijn. 

Sociaal werkvoorzieningschap Delta 
zamelt de tassen iedere twee maanden 
huis-aan-huis in. Uw inzameldagen 
vindt u op de afvalkalender op www.
circulus-berkel.nl en de app van 
Circulus-Berkel. 

Nieuwe tas
Wie de BEST-tas bij de vorige inzame-
ling in juni aan de weg heeft gezet, 

ontvangt deze week een nieuwe tas 
in de bus. Heeft u op vrijdag 20 juli 
nog geen nieuwe tas ontvangen, 
terwijl u deze wel had verwacht? Bel 
dan Circulus-Berkel: 0900 9552 
(gebruikelijke belkosten, geen 
toeslag) of stuur een whatsapp naar 
06-10507300. Nog niet eerder 
meegedaan aan de BEST-tas of bent u 
uw tas kwijt? Vraag dan gratis een tas 
aan via 0900 9552 of via www.
circulus-berkel.nl. 

Goed bezig, best makkelijk
Met de tas winnen we grondstoffen 
terug en verminderen we de hoeveel-
heid restafval. Dat is winst voor het 
milieu. De inzameling en sortering 
levert ook sociale werkgelegenheid 
op. De BEST-tas is een initiatief van 
de gemeente Brummen, Circulus-Ber-
kel en kringloopbedrijf 2Switch. 
Meer informatie: 
www.circulus-berkel.nl.

Inzameling BEST-tas


