
Nieuwe noodverordening per 15 juli
De voorzitter van de Veiligheids regio Noord- en Oost- Gelderland heeft 
een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt. De 
nieuwe noodverordening is terug te lezen op www.vnog.nl.

In de nieuwe noodverordening is 
een aantal maatregelen gewijzigd 
voor met name:
•  1,5 meter afstandsnorm;

•  vervoer;
•  sauna en welness;
•  verpleeghuizen en kleinschalige 

woonvormen in de ouderenzorg.

Innovatiesubsidie voor The Villa 
Maakplaats The Villa ontvangt een eenmalige subsidie van de gemeente 
Brummen. Het gaat om een bijdrage uit een subsidiepotje dat bedoeld is 
om innovaties in het sociale domein te stimuleren. De hoogte van de 
bijdrage aan het burgerinitiatief Maakplaats The Villa bedraagt maximaal 
€ 19.600. Het gaat om een bijdrage voor de periode van 1 september dit 
jaar tot 1 september volgend jaar. Maakplaats The Villa is het eerste 
initiatief dat een bijdrage ontvangt uit deze regeling. 

Het doel van The Villa is om laag
drempelige, preventieve, normalise
rende ondersteuning/hulpverlening 
te bieden aan kinderen en jongeren in 
de leeftijd van 9 tot 16 jaar. Er wordt 
op unieke wijze zorg (begeleiding en 
coaching on the floor) geboden in 
een setting die voor kinderen draait 
om plezier hebben met anderen en 
jezelf ontdekken. Er is voldoende 
expertise in huis en er wordt 
zorgvuldig afgestemd en samen
gewerkt met kinderen, ouders, 
onderwijs, zorg, welzijn en hulp
verlening. De zelfredzaamheid van 
(kwetsbare) kinderen/jongeren 
wordt vergroot doordat ze op de 
maakplaats zelf ontdekken wat hun 
ontwikkelpunten zijn en waar hun 
mogelijkheden en kwaliteiten liggen. 
Ook worden zij gecoacht op punten 
die de zelfredzaamheid mogelijk nog 
in de weg zitten. En krijgen ze 
methodes mee om na de hulpperio
de zelf om te kunnen gaan met 
spanning en verandering.

Het college constateert dat Maak
plaats The Villa voldoet aan alle 
subsidiecriteria en dat ook andere 
partijen het initiatief financieel 
ondersteunen, zoals de provincie en 
de regionale organisatie voor 
voortijdig schoolverlaters FERM. 
Omdat het project al 1,5 jaar actief 
is, blijkt dat professionals in onze 
gemeente meerwaarde zien in de 
activiteiten van Maakplaats The 
Villa. Ook is er zicht op voortzetting 
van het initiatief na afloop van de 
innovatiesubsidie. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Om het 
coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen. Kijk voor meer informatie op 
rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351.

Jongeren vertellen wethouder hun corona-ervaring 
Ook deze week ging jeugdwethouder Ingrid Timmer het gesprek aan met 
jongeren over hoe zij de afgelopen coronaperiode hebben ervaren. Zo 
ging zij dinsdagavond op bezoek bij jongerencentrum De Base en had ze 
eerder op de dag een leerzaam gesprek met een groep leerlingen van 
basisscholen uit de dorpen Brummen en Empe. Zijn vertegenwoordigden 
de Oecumenische Basisschool, Het P@rk, de Pancratiusschool en de J.H. 
Isingsschool. In een verslag op onze website leest u welke concrete tips 
en aandachtspunten de jongeren voor het gemeentebestuur hebben. 

Deze zomer gaat wethouder 
Timmer ook in gesprek met 
jongeren die actief zijn bij enkele 
sportverenigingen of verbonden 
zijn aan een kerk of moskee. Maar 
jongeren kunnen zich natuurlijk ook 
zelf aanmelden voor een bijeen

komst. Dit kan via het mailadres 
bijeenkomsten@brummen.nl of via 
een berichtje aan @jongbrummen 
op instagram. Nadat alle gesprek
ken met groepen jongeren hebben 
plaatsgevonden, deelt de wet
houder graag de belangrijkste 

tips en conclusies. Dit doet ze via 
een videoverslag. De jongeren die 
met haar het gesprek aangaan 
over het nieuwe normaal ontvan
gen een bluetooth speaker. Dit 
onder het motto: laat van je 
horen!  
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 
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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.  

Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Wil je in Nederland  
op vakantie?

Wil je naar het  
buitenland op vakantie?

Basisregels voor iedereen:

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's: 

Draag een niet-medisch mondkapje en 

vermijd de spits.

Ga buiten het  
vakantieseizoen  
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen  
bij klachten.

Informeer je goed voor vertrek over het 

land van bestemming en de maatregelen 

die er gelden. Lees het actuele reisadvies 

op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden  

tijdens je vliegreis of in landen waar je 

doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 

die in Nederland gelden. Als lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze.

Krijg je klachten tijdens je vakantie  

in het buitenland? Meld je dan bij de 

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis 

niet als je klachten hebt.

Download de Reisapp van  

Buitenlandse zaken en zet pushberichten 

aan. Houd tijdens je vakantie het 

Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent 

tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 

is inbegrepen. 

Reizen zijn mogelijk naar landen met 

een geel reisadvies, maar let op de 

risico’s: de situatie kan onverwacht 

verslechteren.

Reizen naar landen met een oranje  

of rood reisadvies wordt afgeraden.  

Kom je toch terug uit zo’n land, dan 

moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je in Nederland klachten?  

Blijf thuis en laat je testen. Maak een 

afspraak via 0800-1202.

Caravan op de weg? Maximaal 3 dagen!
Gaat u binnenkort op vakantie met de caravan, vouwwagen of 
aanhangwagen? Houd er dan rekening mee dat u deze maximaal 3 
dagen op de openbare weg mag parkeren.

Natuurlijk mag uw caravan, vouwwagen of aanhangwagen best even 
op een openbare parkeerplek in de buurt van uw woning staan. Wel zo 
handig met in en uitpakken. Maar vooral in de zomerperiode nemen 
deze aanhangers soms lange tijd parkeerplaatsen in beslag. Dat mag 
niet volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er zijn niet zo 
veel parkeerplaatsen en daarnaast vinden veel mensen het niet fijn om 
lang tegen een aanhanger aan te kijken. Daarom moet u uw caravan of 
vouwwagen uiterlijk na 3 dagen verplaatsen. Bijvoorbeeld naar eigen 
terrein of een stalling. Of mee op vakantie natuurlijk!



Cleantech Regio Monitor
Hoe staat het met onze energieneutrale, afvalvrije en duurzame 
economie? Om de voortgang van onze gezamenlijke ambities inzichte
lijk te maken is de Cleantech Monitor ontwikkeld. Willen we de 
doelstellingen uit onze agenda in 2030 bereiken, dan is sturingsinfor
matie onmisbaar. Dankzij deze Cleantech Monitor maken we inzichtelijk 
wat we doen, hoe we het doen en welke bereikte resultaten er zijn. U 
vindt de monitor op www.cleantechregio.nl/ctrmonitor. 

Gemeenschappelijke regelingen
Vanwege de wethouderswisseling in het college hebben B&W niet 
alleen hun taakverdeling opnieuw vastgesteld. Ook is gekeken naar de 
vertegenwoordiging van de gemeente in enkele gemeenschappelijke 
regelingen. Zo dragen B&W wethouder Van Burgsteden voor als lid van 
het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek. De gemeenteraad 
wordt gevraagd om wethouder Van Burgsteden ook eerste en wethou
der Sjerp als tweede lid van de Regioraad van dit samenwerkingsver
band aan te wijzen. Verder wordt wethouder Sjerps lid van het bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (PlusOV), wethou
der Timmer is aangewezen als plaatsvervangend lid.

Ontwerpbestemmingsplan Hoevesteeg 
De eigenaar van de dienstwoning met een agrarische bestemming, 
gelegen aan de Hoevesteeg 27a te Tonden heeft een verzoek ingediend 
om burgerbewoning toe te staan ter plaatse van deze woning.  In de 
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is onderbouwd dat er 
geen sprake zal zijn van hindering van de bedrijfsvoering van het ter 
plaatse aanwezige agrarische bedrijf. Ook is aangetoond dat sprake is 
van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. Het ontwerpbestem
mingsplan is inmiddels  vrijgegeven voor publicatie.

Subsidieregels Groene Opgave IJsselsprong
Met De Groene Opgave IJsselsprong willen we meer landschapselemen
ten realiseren in het buitengebied. Door beschikbare subsidie worden 
inwoners de komende jaren bewogen om te investeren in het aanleggen 
van deze landschapselementen. Eerder dit jaar hebben verschillende 
inwoners kenbaar gemaakt interesse te hebben om mee te doen aan 
deze regeling. Nu door het college de subsidieregels zijn vastgesteld 
worden met hen verdere afspraken gemaakt. Later dit jaar volgt er meer 
informatie over een nieuwe subsidieronde voor komend jaar. 

Verkeer rond scholencluster Meengatstraat
Op 1 juli vond een informatiebijeenkomst plaats op het scholencluster 
aan de Meengatstraat. Onderwerp was de verkeerssituatie rondom het 
gebouw. Naast gemeente en gebruikers van het pand waren ook 
ouders van leerlingen en buurtbewoners uitgenodigd. Ook VVN was 
aanwezig. Een verslag van de bijeenkomst is inmiddels toegestuurd naar 
de aanwezigen. Tot 15 augustus krijgen betrokkenen nog de gelegen
heid ideeën aan te leveren. In het najaar vindt dan een tweede bijeen
komst plaats om een definitief plan te bespreken om de verkeerssituatie 
goed te regelen. Vragen of suggesties kunnen gemaild worden naar 
m.hulsschreuder@brummen.nl.

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van 5 diverse bomen, T.M.C. 
Asserstraat 28, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 14 diverse bomen, Bachstraat 
31, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van de molenromp, 
Empermolen 5, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 5 diverse bomen, Huygenslaan 
59, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van meerdere grote bomen, Juliana 
van Stolberglaan 30, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere om 
gevingsvergunning, het vervangen 
van een houten bijkeuken door 
steen, Léharstraat 27, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van 2 dakkapellen, 
Papiermolen 50, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere/ 
uitgebreide omgevingsvergunning, 
het vervangen van handelsreclame, 
Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een uitbouw over 3 
lagen, Weverweg 20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een erker tbv de 
voorgevel, Weverweg 24, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere om 
gevingsvergunning, het realiseren 
van een erker tpv de voorgevel van 
kavel 111415 en een dakkapel 
tpv de voorgevel van kavel 
141517, Weverweg 38, Eerbeek

• Rectificatie bekendmaking 8 juli 
2020, Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
het legaliseren van een tuinhuis + 
veranda, Hazelworm 1, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van het 
asbesthoudend dakbeschot uit een 
schuur, Arnhemsestraat 37, 
Brummen

• Sloopmelding, het saneren van de 
asbesthoudende gevelbeplating uit 

een bedrijfsgebouw, Hazenberg 18, 
Brummen

• Sloopmelding, de renovatiewerk
zaamheden in de woningen, 
Trepkesweide 15 en 1521, Empe

• Sloopmelding, het saneren van 
diverse asbesthoudende toepassin
gen uit een woning en garages, 
Trepkesweide 15, 23 en 27, Empe

Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend linoleum, Maria 
Stuartlaan 10 in Eerbeek

• Sloopmelding, het slopen van een 
stal, Vosstraat 13, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, de realisatie van een eigen 
inrit, Hallsedijk 5, Tonden.

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het bouwen van een 
werktuigenberging, Hoevesteeg 1, 
Tonden

• Verleende ventvergunning voor 
verkopen van ijs in Brummen en 
Eerbeek

• Verleende vergunning voor de 
verkoop van speculaasbrokken in 
Leuvenheim

Werkzaamheden station Arnhem Velperpoort
Van maandag 10 augustus tot en met woensdag 19 augustus vernieuwt 
ProRail station Arnhem Velperpoort. Op de trajecten Arnhem – Dieren en 
Arnhem – Zevenaar kunnen tijdens deze werkzaamheden geen treinen 
rijden. Tussen Dieren en Zutphen en tussen Zevenaar en Doetinchem 
geldt een aangepaste dienstregeling. Voor reizigers van en naar Brummen 
maakt de Intercity Zutphen – Dieren een extra stop op station Brummen. 

NS zal de reizigers vroegtijdig  
(op stations, in de treinen, online 
(www.ns.nl) en via de media) 
informeren over de aanpassing in 
de dienstregeling. Breng en Arriva 
zullen dat doen via www.breng.nl 
en www.arriva.nl

De werkzaamheden zullen van 
invloed zijn op de treinreis en hinder 
opleveren. Check daarom kort voor 

vertrek nogmaals uw reis voor het 
meest actuele reisadvies op maat.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Rijk en regio investeren bijna € 23 miljoen in Regio 
Met een impuls van bijna € 23 miljoen euro geven Rijk en regio samen 
invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om een meer econo-
misch weerbare regio te creëren met behoud van de groene leefomgeving. 
Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling 
van de deal, gaat Cleantech Regio van start met de uitvoering. 

In de Cleantech Regio Deal wordt 
ingezet op het versterken van de 
samenwerking tussen bedrijfsleven, 
onderwijs en overheden. De Regio 
Deal kent twee actielijnen: ‘Clean

tech werkt’ en ‘Groene Groei’ 
waarbij de eerste zich richt op een 
betere aansluiting van onderwijs op 
de arbeidsmarkt, inclusief het 
mobiliseren van bewoners die 

moeilijk toegang tot de arbeids
markt hebben. De tweede actielijn 
richt zich op het verder ontwikkelen 
van biogas, waterstof en duurzame 
energie, het toekomst bestendig 
maken van bedrijventerreinen en 
het stimuleren van de circulaire 
economie.

Meer weten? 
Kijk op www.cleanteachregio.nl.

Water besparen, ook als het regent
Waarom moet ik zuinig zijn op water als de regen regelmatig met bakken 
uit de lucht valt? Regenwater sijpelt via de natuur terug in de bodem en 
wordt tijdens die ‘reis’ op een natuurlijke manier gezuiverd. Na een weg 
door de bodem van vele honderden soms duizenden jaren komt het 
terecht in de grondwaterbronnen, waar Vitens water uit oppompt om er 
drinkwater van te maken. 

Het duurt dus heel lang voordat de 
regen die valt, drinkwater wordt. 
Verstandig omgaan met drinkwater is 
altijd belangrijk, of het nu nat of droog 
is buiten. Kijk voor meer informatie op 
vitens.nl/waterbesparen.

Kruutmoes eten met Gerrit Huiskes
Woensdag 15 juli kwam burgemees-
ter Van Hedel een belofte na die hij 
in november had gedaan tijdens een 
bezoek aan Studio Actief in Eerbeek: 
kruutmoes eten met Gerrit Huiskes.

In november vorig jaar werd de 
nieuwe naam van de dagbesteding 
in het Tjark Riks Centrum van 
Stichting Welzijn Brummen onthuld 

door de burgemeester. Sinds die tijd 
is Studio Actief de naam voor het 
dagactiviteitencentrum van 
Stichting Welzijn Brummen midden 
in het dorp Eerbeek.

Tijdens de opening vertelde deelne
mer Gerrit Huiskes dat hij altijd bij 
Studio Actief kruutmoes eet op zijn 
verjaardag. Gemaakt door een 
vrijwilligster volgens Oud hollands 
recept met kervel en gort en natuurlijk 
mag de worst er niet in ontbreken.

De burgemeester kende deze 
typisch Achterhoekse kost niet. 
Gerrit Huiskes nodigde de 
burgemeester uit voor zijn 77e 
verjaardag op 14 juli om samen 
met hem kruutmoes te komen 
eten. De burgemeester nam de 
uitnodiging aan en is woensdag 
gezellig aan tafel aangeschoven 
om samen met Gerrit en de 
cliënten van Studio Actief te 
genieten van de kruutmoes, het 
verjaardagsmaal van Gerrit!
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Vakantie? Samen voor een veilige buurt
De zomervakantie is een fijne tijd. Veel mensen gaan op vakantie of een 
dagje uit. Het is ook de tijd waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten 
dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. 

Maak het inbrekers niet te makke
lijk. Een paar tips: 
•  Op vakantie? Licht de buren in 

Vertel uw vertrouwde buren over 
uw vakantieplannen. Zij kunnen 
op uw woning letten en helpen 
deze een bewoonde indruk te 
geven. Maak met uw buren de 
afspraak dat zij de post wegha
len, de planten water geven of de 
auto af en toe eens op de oprit 
zetten. 
Als u de buren niet wilt belasten, 
kunt u bijvoorbeeld het krantena
bonnement tijdelijk stopzetten, 
aan PostNL vragen de post te 
bewaren en een ‘neenee’sticker 
op de brievenbus plakken.

•  Bewoonde indruk 
Geef uw woning een bewoonde 
indruk als u weg bent: zet de 
verlichting op een tijdschakelaar, 
laat wat goedkoop speelgoed in 
de tuin achter, laat een kopje op 

tafel staan of wat afwas op het 
aanrecht. 
Laat kostbaarheden nooit in het 
zicht liggen: niet thuis en niet in 
de auto op vakantie. U kunt 
overwegen om sieraden, geld en 
belangrijke papieren in een 
bankkluis te laten bewaren. 

•  Bel 112 bij verdachte situaties 
Vertel uw buren dat ze bij een 
verdachte situatie (bijvoorbeeld 
geluiden vanuit uw woning 
terwijl u er niet bent) direct de 
politie via telefoonnummer 112, 
het nummer voor spoed, moeten 
bellen. Snel alarm slaan, betekent 
een grotere kans om de inbrekers 
te pakken. Dit geldt natuurlijk 
ook omgekeerd voor uzelf als u 
niet op vakantie gaat en de buren 
wel.

Naast deze tips, blijft het natuurlijk 
het belangrijkste om te zorgen voor 

goedgekeurd hang en sluitwerk 
op ramen en deuren. Een goed
gekeurd slot voldoet aan de eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW) en herkent u aan 
het SKGlogo, 1, 2 of 3 sterren en 
het ® teken.

Meer informatie
Kijk voor informatie over het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen en 
meer preventietips om veilig te 
wonen op www.politiekeurmerk.nl 
of www.maakhetzeniettemakkelijk.
nl/woninginbraak. Hier kunt u 
bijvoorbeeld een scan invullen om 
te testen hoe veilig uw woning is. 
Op politie.nl vindt u aanvullende 
informatie en tips.

Plan voor natuurontwikkeling Cortenoever is klaar
Provincie Gelderland en Rijkswa-
terstaat presenteren het definitieve 
ontwerp voor de natuurontwikke-
ling van Cortenoever. Het defini-
tieve ontwerp is ongeveer hetzelf-
de als het voorlopige ontwerp van 
2019 en te vinden op www.
samenwerkenaanriviernatuur.nl/
cortenoever. Op deze pagina leest 
u meer over de aanpassingen die 
zijn doorgevoerd. De aanvraag 
voor de benodigde vergunningen 
is in het najaar van 2020.

Eerdere plannen gaven voor de 
waterveiligheid iets teveel opstuwing 
van de rivier bij hogere waterstanden 
en voor de scheepvaart iets teveel 
aanzanding in de vaargeul. Daarom 
moesten ze worden aangepast. Er 
was veel rekenwerk nodig om de 
juiste balans te vinden tussen winst 
voor de natuur, waterveiligheid en 
baggerkosten. Vanwege het 
doorrekenen van verschillende 
ingrepen, heeft het tot nu geduurd 
voordat iedereen tevreden was.

Drie natuurdoelen in één project
Provincie Gelderland en Rijks
waterstaat werken samen met 
Staats bosbeheer en de gemeente 
Brummen aan natuurontwikkeling 
in  Cortenoever. Het doel is om het 
huidige gebied zo in te richten dat 
een nog waardevoller natuurge

bied ontstaat met schoon en 
gezond water. 

In project Cortenoever komen drie 
natuurdoelen samen. De Kaderricht
lijn Water, een belang van Rijkswa
terstaat, gaat over het verbeteren 
van de ecologische waterkwaliteit. 
Daarvoor worden maatregelen 
genomen bij de Batterij in het zuiden 
en de Kronkelwaarden in het 
noorden van het gebied; deze 
maatregelen zorgen voor een gebied 
dat langer onder water staat 
waardoor een kraamkamer voor 
vissen ontstaat. Natura2000, waar 
Provincie Gelderland voor ijvert, wil 
de natuurlijke leefomgeving van 
dieren en, planten verbeteren. 
Hiervoor wordt een hardhout ooibos 
uitgebreid, wordt met nieuw beheer 
glanshaverhooiland gerealiseerd en 

worden enkele kronkelwaardgeulen 
uitgegraven. Het derde doel 
waaraan het project bijdraagt is Het 
Gelders natuurnetwerk. Dat heeft 
als doel natuurgebieden te verster
ken en met elkaar te verbinden.

Uniek kronkelwaardlandschap
Cortenoever is een bijzonder 
uiterwaardengebied, vernoemd naar 
het naastgelegen buurtschap. Dit 
gebied heeft een grote soortenrijk
dom en zeldzame habitats als 
hardhoutooibos, stroomdalgrasland, 
glanshaverhooiland en wateren met 
Krabbenscheer en glanzend 
fonteinkruid. Daarnaast heeft 
Cortenoever nog gave reliëfs van 
kronkelwaardgeulen. Dat zijn 
sikkelvormige laagten in een 
uiterwaard in de binnenbocht van 
een sterk gekromde rivier. 

GemeenteThuis is een uitgave van 
de gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

Email: 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. 0575568 568 (09.0012.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.3012.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.0012.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.0016.30 uur

Colofon

GGD presenteert jaarverslag
Samen met gemeenten en samenwerkingspartners zet de GGD zich in 
voor een goede gezondheid voor alle 827.000 inwoners van Noord- en 
Oost-Gelderland. Ook de gemeente Brummen valt hieronder. Preventie 
en eigen regie van mensen over hun leven zijn de uitgangspunten van 
de werkzaamheden van de GGD. De regionale gezondheidsdienst brengt 
de gezondheidssituatie van inwoners in kaart en adviseert gemeenten 
over hun beleid waar dit gezondheid raakt. In opdracht van de gemeen-
ten in deze regio voert de GGD taken uit op het gebied van bewaking, 
bevordering en bescherming van de gezondheid, zoals jeugdgezond-
heidszorg en infectieziektebestrijding. De GGD heeft deze week het 
jaarverslag over 2019 gepresenteerd. Daarin wordt op een overzichtelij-
ke manier de belangrijkste resultaten over 2019 gepresenteerd. Kijk 
hiervoor op www.ggdnog.nl.

GGD-panel 
De GGD beschikt ook over een 
panel. Daarin kunt u uw mening 
laten horen over belangrijke 
onderwerpen die met gezondheid 
te maken hebben! Om te weten 
wat er speelt in de regio is ook 
jouw stem belangrijk. Het GGD 
panel beantwoordt vragen over 
bijvoorbeeld roken, buiten zijn, 
sociale media en nog veel meer. 
Help jij ons? Panelleden beant

woorden een paar keer per jaar 
online een aantal korte vragen. 
Het invullen van een vragenlijst 
duurt niet lang, ongeveer 510 
minuten. Iedereen van 18 jaar en 
ouder kan zich aanmelden via 
ggdnog.nl. Iedere keer dat je 
meedoet aan een onderzoek maak 
je kans op een VVVbon ter 
waarde van € 25,00. Na afloop 
van het onderzoek ontvang je 
uiteraard de resultaten. 

Meepraten over de Regionale  
Energie Strategie?
Binnenkort vinden er gesprekstafels plaats waarbij u met ons in 
gesprek kunt gaan over de Regionale Energie Strategie. Uiteraard 
worden coronamaatregelen getroffen. Praat u liever digitaal mee?  
Dat kan nu al. Kijk voor meer informatie op www.brummen.nl/res
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