
Dinsdagmiddag is de bouw van een 
extra klaslokaal voor basisschool 
St. Pancratius in Brummen van start 
gegaan. Onderwijswethouder In-
grid Timmer van de gemeente 
Brummen en twee leerlingen van 
de St. Pancratius markeerden de 
bouw door het slaan van een eerste 
piketpaaltje. Wethouder Timmer: 
“Erg fijn dat er zo snel van start 
wordt gegaan met de uitbreiding. 
Na de zomervakantie hebben de 
leerlingen weer echt de ruimte en 
lucht om te leren en te ontwikke-
len.” 

De Pancratiusschool heeft het extra 
klaslokaal nodig om aan de acht 
groepen op één locatie les te kun-
nen geven volgens hune onderwijs-
visie met modern, gevarieerd en 
eigentijds onderwijs. Door de bouw 

van het extra klaslokaal komt er 
ruimte vrij voor een multifunctionele 
werkruimte annex bibliotheek voor 
de leerlingen van de bovenbouw. 
“Dit sluit mooi aan bij de inzet van-
uit het gemeentelijke onderwijs- 
achterstandebeleid, waarin we als 

gemeente geïnvesteerd hebben om 
op elke school een schoolbibliotheek 
gerealiseerd te krijgen,” vult wet-
houder Timmer aan. Lees meer hier-
over in het nieuwsbericht op onze 
website brummen.nl. 

Het afgelopen half jaar hebben we 
hard gewerkt aan het ‘Uitnodi-
gingskader zon en wind’. Met in-
woners hebben we nagedacht over 
hoe we groene energie kunnen op-
wekken. Uit de gesprekken en on-
derzoeken hebben we opgemaakt 
dat ons landschap leidend moet 
zijn. We hebben bepaald hoeveel 
hectare zonnepanelen mogelijk is 
en welk gebied het meest kansrijk 
is om windmolens te plaatsen. Mo-
menteel ligt het stuk ter inzage. 

Waarom hebben we dit beleid op-
gesteld? Omdat er een eind moet 
komen aan het gebruik van olie en 
gas. Want door het verstoken daar-
van, warmt de aarde teveel op, 
smelten de poolkappen en stijgt de 
zeespiegel dramatisch. Om maar 
een paar zaken te benoemen die 
voor ons land onder de zeespiegel, 
en onze gemeente langs de IJssel, 
heel belangrijk zijn. Het opwekken 
van stroom door zonnepanelen en 
windmolens is de snelste weg naar 
minder CO2-uitstoot. Deze technie-
ken hebben zich bewezen en zijn re-
latief snel toe te passen. Ze hebben 
wel grote gevolgen voor het land-
schap. We moeten als mensen in die 
zin een offer brengen en accepteren 
dat ons landschap er anders uit gaat 

zien. Daarbij willen we de panelen 
en molens zo goed mogelijk inpas-
sen en ook natuurontwikkeling op 
die plekken stimuleren. 
  
Wat is nu de belangrijkste reden 
voor het plaatsen van zonnepanelen 
en windmolens? We verbruiken als 
mensen erg veel energie en zelfs als 
we door bijvoorbeeld onze te wo-
ningen te isoleren minder verbrui-
ken, dan nog moeten we veel 
energie opwekken om in onze be-
hoefte te voorzien. In elk geval de 
komende dertig jaar, want voor die 
periode willen we vergunningen af-
geven voor zonneparken en wind-
molens. Dat geeft ons als 
maatschappij tijd om te werken aan 
andere technieken. Technieken die 
minder gevolgen hebben voor ons 
landschap. 
  
Vaak krijg ik de vraag waarom grote 
(buitenlandse) bedrijven met de op-
brengst van zon en wind aan de 
haal gaan en we als bewoners daar 
niet van kunnen profiteren. Daar 
ben ik het helemaal mee eens. In 
het beleid hebben we daarom goed 
voorgeschreven hoe bewoners be-
trokken moeten worden bij projec-
ten. En dat meedenken gaat dan 
over hoe het project eruit ziet, maar 

zeker ook over de verdeling van fi-
nanciële opbrengsten. Een eerlijke 
verdeling van lusten en lasten dus. 
  
Ik ben heel benieuwd naar uw reac-
tie. Het ‘Uitnodigingskader zon en 
wind’ staat op onze website  
www.brummen.nl/duurzaamheid  
 
LET OP: u kunt uw zienswijze (reac-
tie) nog vóór 27 juli indienen via 
p.severens@brummen.nl. De ge-
meenteraad bespreekt het uitnodi-
gingskader en alle zienswijzen in 
september.  

Praat mee over zon en wind
Oproep van wethouder Pouwel Inberg

Pouwel Inberg 
Wethouder Klimaat en  

Duurzaamheid
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In week 30 en week 32 verschijnt Brummens Nieuws niet 

vanwege de vakantieperiode. U moet die weken dus ook 

GemeenteThuis missen. Uiteraard kunt u voor het         

gemeentelijke nieuws wel terecht op onze website 

www.brummen.nl, Facebook en Twitter. Ook kunt u zich 

abonneren op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. 

Gaat u binnenkort op vakantie met de caravan, vouwwagen of aanhang-
wagen? 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 aanhan-
gers soms lange tijd parkeerplaatsen in beslag. Dat mag niet volgens de Al-
gemene 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!

Eerste piketpaal extra lokaal St. Pancratius 

Caravan op de weg?  
Maximaal 3 dagen!

Geen (spoed)aanvragen paspoorten en 
identiteitskaarten laatste weekend van juli 
 

Op maandag 2 
augustus wordt 
een nieuw 
model van de 
Nederlandse 
identiteitskaart 
geïntroduceerd. 
Hierdoor kunt u 
vanaf donder-
dag 29 juli 
12.00 uur t/m 
zondag 1 au-
gustus 2021 
geen aanvraag 
of spoedaan-
vraag voor een 
paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan de balie doen. Houd hier reke-
ning mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum. 

Akkoord van college voor  
verplaatsing van Aldi Brummen  
 
Het college is deze week akkoord gegaan met het ontwerpbestemmings-
plan voor de verplaatsing van de Aldi in Brummen naar Vulcanusweg 1. 
Dit plan maakt het mogelijk dat op het terrein van Verrij Wonen een 
nieuwe Aldi winkel komt. Ook de omgevingsvergunning voor de bouw 
van de nieuwe Aldi is in concept verleend. De stukken zijn binnenkort 
openbaar, waarna het mogelijk is om een zienswijze op dit besluit in te 
dienen.  
 
In het ontwerp staat de bouw van een energieneutraal gebouw beschreven 
met daarin ook veel aandacht voor beplanting. De gemeente denkt dat de 
verplaatsing van de Aldi positief is voor de uitstraling van het terrein aan de 
Vulcanusweg, ook omdat het gebouw verder naar achter komt te liggen. 
 
Volgens provinciaal beleid mag er geen nieuwe supermarkt komen op de 
plaats waar nu de huidige Aldi is gevestigd. De Aldi is verplicht om het oude 
winkelpand te slopen. Er is al gesproken met een projectontwikkelaar over 
het bouwen van woningen op de plek waar Aldi vertrekt.  
De gemeente en de ontwikkelaar zijn nog in overleg over de juiste invulling 
van de plek.

Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding 
van het coronavirus. Mensen kunnen elkaar nog 
steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf han-
den wassen en afstand houden. Bij klachten: 
blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor vol-
doende frisse lucht. Zo geeft u corona geen 
kans. 

Basisregels voor iedereen:  
 

● Was vaak en goed uw handen. 
● Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
● Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
● Zorg voor voldoende frisse lucht.   

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de alge-
mene coronaregels, het laatste nieuws en meer 
informatie op www.rijksoverheid.nl.



Kort nieuws 
 
Coördinatiebesluit  
 
B&W stellen de gemeenteraad 
voor om de procedure voor een 
bestemmingsplanherziening en 
omgevingsvergunning voor een 
ontwikkeling in Eerbeek te bunde-
len. Het gaat om de uitbreiding 
van de Plus supermarkt en het rea-
liseren van enkele winkelruimten 
aan de Stuijvenburchstraat 107a. 
Wanneer de raad na het zomerre-
ces instemt met dit zogenoemde 
coördinatiebesluit, kan de initiatief-
nemer de noodzakelijke procedure 
efficiënt doorlopen.  
B&W stellen vast dat deze ontwik-
keling aan De Wasacker/Stuijven-
burchstraat past binnen de visie die 
er voor het centrum in Eerbeek ligt. 
Ook de rechtsbescherming is niet 

in het geding. Deze wordt gebun-
deld en beroep is mogelijk bij de 
Raad van State.  
 
 
Principebesluit 
 
B&W staan positief tegenover mo-
gelijke woningbouw op het perceel 
Kampweg 46a in Brummen. Een 
initiatiefnemer is voornemens dit 
perceel te kopen en er 15 betaal-
bare koopappartementen te rea-
liseren. B&W constateren dat deze 
ontwikkeling past in het gemeen-
telijke beleid (woonagenda) en dat 
de betreffende locatie een inbrei-
dingslocatie is die zich leent voor 
een verandering naar woonbebou-
wing. Mocht de initiatiefnemer op 
basis van dit principebesluit ver-
volgstappen zetten, dan moet deze 
de omwonenden informeren over 
de plannen. Ook gaat het Gelders 

Genootschap dan vooraf een ruim-
telijk kader opstellen als aanzet 
voor het ontwerp. Een goed inge-
past ontwerp voor woningbouw 
op deze locatie is belangrijk omdat 
aan alle zijden van dit perceel wo-
ningen staan.  
 
 
Nieuwsbrief  
WaardeVOL Brummen  
Er is weer een nieuwsbrief versche-
nen over WaardeVOL Brummen. 
Deze editie staat in het teken van 
de gehouden gebiedsateliers. U 
leest de nieuwsbrief op 
www.vallei-veluwe.nl/waardevol-
brummen.  
Of abonneert u zich op de nieuws-
brief. Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar  
waardevolbrummen@vallei-ve-
luwe.nl.

Omgevingsvergunning   
· Ingediende aanvraag reguliere/ 

uitgebreide omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een dak-
kapel, Offenbachstraat 14, 
Eerbeek  

· Ingediende aanvraag reguliere/ 
uitgebreide omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een dak-
kapel, Offenbachstraat 14, 
Eerbeek  

· Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het vervangen en 
verbreden van het dakkapel, 
Becker’s Sonsstraat 14, Brum-
men  

· Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 
een woning met bijgebouw, De 
Blake 16, Brummen 

 
· Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het verbouwen 
van de schuur tot B&B, Heime-
riete 11, Hall 

 
· Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van 
kozijnen met een gevelwijzi-
ging, Rozenstraat 28, Eerbeek 

 
· Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van 
geluidsschermen, Voorstonden-
sestraat 34A, Hall 

· Intrekking aanvraag omge-
vingsvergunning, het plaatsen 
van een dakkapel Modulair 
Basis, Wethouder Hagenstraat 
1, Leuvenheim 

Bekendmakingen op 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

Reist u op afroep met Plu-
sOV? Bijvoorbeeld om een 
avondje te kaarten of om bij 
iemand op bezoek te gaan? 
Uw mening en ideeën over 
deze manier van reizen vin-
den wij erg belangrijk. 
Daarom zoeken wij 2 inwo-
ners uit onze gemeente die 
mee willen meedoen aan het 
reizigerspanel van PlusOV. 
Als lid van het reizigerspanel 
helpt u mee om de kwaliteit 
van PlusOV te verbeteren. 
Wilt u meedoen? Meld u dan 
nu aan! Aanmelden kan tot 1 
september 2021. 

Het reizigerspanel bestaat uit 
een groep inwoners die mee-
denkt over de dienstverlening 
van PlusOV. PlusOV verzorgt 
het vervoer voor iedereen die 
geen gebruik kan of wil maken 
van eigen vervoer of van open-
baar vervoer. Het is een sa-
menwerking van 9 gemeenten. 
Elke gemeente kiest 2 inwo-
ners die aan het panel mee-
doen. Het panel komt 2 keer 
per jaar bij elkaar. Elke bijeen-
komst duurt ongeveer 1,5 uur. 
Meedoen aan het reizigerspa-
nel is gratis. Uw reiskosten 
worden vergoed. PlusOV ge-

bruikt de inbreng van het reizi-
gerspanel om de dienstver-
lening te verbeteren.  
 
Hoe aanmelden? 
Stuur ons voor 1 september 
een mail via gemeente@brum-
men.nl waarin u aangeeft 
waarom u aan het reizigerspa-
nel wilt meedoen.                  
Zet in deze mail uw naam, 
adres, telefoonnummer én uw 
pasnummer. Uit alle aanmeldin-
gen kiezen wij 2 inwoners. Voor 
vragen kunt u contact met ons 
opnemen: telefoonnummer 
(0575) 56 82 33.

Aanvragen corona  subsidie voor 
culturele sector en buurthuizen 
 
Langzaam komen er weer culturele activiteiten op gang in de gemeente 
Brummen. Door de coronamaatregelen waren er maandenlang geen optre-
dens en concerten mogelijk. Ook waren buurt- en dorpshuizen gesloten. 
De gemeente vindt het heel belangrijk dat de culturele sector overeind 
blijft! Daarom is er een tijdelijke subsidieregeling. Hiermee helpen we  
culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen om zich te herpakken.  
 
Subsidie voor inkomstenverlies en maatregelen 
Met de tijdelijke subsidieregeling kunnen kunst- en culturele organisaties en 
buurt- en dorpshuizen eenmalig subsidie krijgen voor inkomstenverlies door 
de coronamaatregelen. Het gaat dan om de periode van 15 maart 2020 tot 
en met 15 maart 2021. Daarnaast kunnen buurt- en dorpshuizen eenmalig 
subsidie aanvragen voor toekomstbestendige maatregelen aan hun accom-
modatie. Denk aan het creëren van een extra ruimte en het verbeteren van 
de ventilatie. Of het aanpassen van de entree, zodat mindervaliden beter 
toegang hebben. Maatregelen dus die bijdragen aan de leefbaarheid in de 
dorpen en kernen. 
 
Online aanvragen t/m 1 augustus 
Subsidie aanvragen kan tot en met 1 augustus 2021 via een online aan-
vraagformulier op www.brummen.nl. In totaal is € 98.750 beschikbaar. De 
subsidie is bedoeld voor kunst- en culturele verenigingen of stichtingen, 
zang-, dans-, toneel-, muziekverenigingen, harmonie- en fanfareorkesten, 
Oranjeverenigingen of -stichtingen, vogelschietverenigingen of -stichtingen 
en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen. De investeringssubsi-
die voor toekomstbestendige maatregelen voor buurt- en dorpshuizen be-
draagt in totaal € 20.881. Praat mee over PlusOV
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