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Felicitatie voor dorpsgarage Elshof
Namens het Brummense gemeentebestuur heeft wethouder Steven van de Graaf Ruben Elshof en zijn team 
gefeliciteerd met de titel ‘Onafhankelijk BOVAG Autobedrijf van het jaar 2022’. De in Eerbeek gevestigde onderne-
ming, met ook vestigingen in Brummen en Voorst, kreeg deze prestigieuze prijs op dinsdag 28 juni uitgereikt 
tijdens het jaarlijkse BOVAG-congres. Van de Graaf, in het college van burgemeester en wethouders onder andere 
verantwoordelijk voor de portefeuille Economische Zaken’ kwam het winnende team persoonlijk feliciteren. Hij 
onderstreepte het feestelijke moment met een mooie kleurrijke bos bloemen namens het gemeentebestuur.

Wethouder Van de Graaf kon zijn 
trots niet onder stoelen of banken 
steken. “De gemeente Brummen is 
buitengewoon trots op onderne-
mers als Ruben Elshof. Samen met 
al zijn gedreven en deskundige 
medewerkers zorgen ze dat de  

 
dienstverlening voor onze inwoners, 
in dit geval van autoreparaties, op 
een hoog niveau blijft. Ik ben onder 
de indruk van de manier waarop zij 
dit voor elkaar krijgen. Dus ik snap 
de jury wel: dit bedrijf verdient 
erkenning.”

Nieuwe online tool maakt financiële hulp 
aanvragen makkelijker 
Gemeente Brummen biedt verschillende regelingen aan voor inwoners 
met een laag inkomen. Het aanvragen en weten waar je voor in aanmer-
king komt, wordt nu nog makkelijker. Gemeente Brummen lanceert 
hiervoor samen met De VoorzieningenWijzer een handige tool. Via 
datgeldtvoormij.nl/brummen zien mensen eenvoudig welke hulp er vanuit 
de gemeente beschikbaar is en hoe ze deze aanvragen.  

83% van de mensen maakt geen of 
onvoldoende gebruik van gemeen-
telijke regelingen, merkt De 
VoorzieningenWijzer. Dit zijn 
regelingen die de gemeente 
aanbiedt aan mensen met een laag 
inkomen, zoals een lidmaatschap 
van de bibliotheek Brummen/Voorst 
of een bijdrage voor de schoolkos-
ten. De regelingen zijn bij veel 
inwoners onbekend en veel inwo-
ners weten niet of ze ervoor in 
aanmerking komen. Dat is zonde, 
want juist de mensen die het hard 
nodig hebben, laten daardoor geld 
liggen. 

Dat geldt voor mij
De nieuwe online tool op datgeldt-
voormij.nl laat eenvoudig zien waar 

een huishouden voor in aanmer-
king komt. Door het beantwoor-
den van enkele vragen, krijgen ze 
advies op maat. Dit advies hangt af 
van hun persoonlijke situatie, zoals 
het inkomen, eigen vermogen en 
de samenstelling van het huishou-
den.

Gratis adviesgesprek
Inwoners die liever persoonlijk in 
gesprek gaan, kunnen een gratis 
adviesgesprek aanvragen via 
datgeldtvoormij.nl/brummen. In het 
gesprek kijken ze samen met een 
adviseur welke regelingen en 
toeslagen voor hen gelden. De 
adviseur vraagt deze gelijk samen 
met de inwoner aan. Zo wordt het 
voor iedereen direct geregeld.

Caravan op de weg? Maximaal 3 dagen!
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 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 aanhan-
ger 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!

Aanwijzing lokale omroep: Aanmelden voor 8 januari 
Het Commissariaat voor de Media heeft bij besluit van 22 mei 2018 Stichting RTV Veluwezoom voor een periode 
van vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor het verzorgen van de publieke mediadiensten 
in de gemeente Brummen. Deze periode van vijf jaar loopt af en eindigt op 8 juli 2023.

Partijen die in aanmerking willen 
komen voor een aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling na 8 
juli 2023 in de gemeente Brummen 
moeten vóór 8 januari 2023 een 
aanvraag indienen bij het Commis-
sariaat voor de Media, Postbus 
1426, 1200 BK  Hilversum.

Meer weten?
Voor nadere informatie over de 
procedure en de aanvraag verwijzen 
wij u graag naar de website van het 
Commissariaat voor de Media: 
www.cvdm.nl (onder toestemmin-
gen, lokale omroep beginnen). Of 
neem contact op met mevrouw 

Manon Mijinke van het Commissari-
aat voor de Media. Zij is op werkda-
gen (behalve woensdag) tussen 11 
en 12 uur telefonisch te bereiken via 
telefoonnummer: 035-7737723. 
Of stuur een mail naar aanwijzing@
cvdm.nl. 

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning Gemeente 
Brummen 2022

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 dennen, Gravin van 
Burenlaan 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een aanbouw aan 
de achterzijde van het bijgebouw, 
Lichtenbeltweg 3, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een carport, 
Primulastraat 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 25 diverse bomen, 
Sophia van Württemberglaan 9, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 bomen en verplaat-
sen van 3 bomen, Zutphense-
straat 175, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, de constructieve 

wijziging van de woning, 
Brummelstraat 3, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het legaliseren van 
het plaatsen van een erfafschei-
ding op de locatie Kampweg 3, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning en het aanleggen van een 
uitrit op de locatie Meengatstraat 
18, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het constructief 
wijzigen van de woning op de 
locatie J.D. van der Waalsstraat 
59, Eerbeek

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, de aanleg van een uit/
inrit op perceel ‘t Zaaibroek, 
Brummen, sectie Q, nummer 438

 
Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Woonlandgoed de 4 eiken”, 
Sintelweg 4 Empe

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit instellen parkeer-

verbod Marktplein Brummen

Bekendmakingen op overheid.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.

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)

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

Colofon

Ontwerpbestemmingsplan Kampweg 46
Vorige week dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de inhoud van het 
ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Kampweg 46 in Brummen. De eigenaar van dit perceel is voornemens 
op deze locatie 15 appartementen te bouwen. Met het groene licht voor dit ontwerpbestemmingsplan gaat de 
bestemming veranderen van ‘Detailhandel’ naar ‘Wonen’. Het college heeft dit besluit genomen omdat het vindt 
dat het benutten van een inbreidingslocatie voor betaalbare woningen een bijdrage levert aan het gemeentelijke 
doel voortvarend voldoende woningen te bouwen. 

Het collegebesluit van dinsdag is een 
belangrijke stap in de nog te 
doorlopen procedure. Op 19 mei 
2022 heeft de gemeenteraad 
besloten om de bestemmingsplan-
procedure en de omgevingsvergun-
ning gecoördineerd te doorlopen. 
Dit betekent dat de gemeente het 
ontwerpbestemmingsplan publiceert 
op het moment dat ook de stukken 
die horen bij de omgevingsvergun-
ning compleet en gecontroleerd zijn. 
Alle voor het plan van belang zijnde 
stukken worden dan gelijktijdig ter 
inzage gelegd. Dit voor een periode 
van zes weken. Het is de verwach-
ting dat dit binnen ongeveer 4  

 
weken gaat gebeuren. Iedereen die 
dat wil kan dan een reactie (ziens-
wijze) indienen op het plan. Het is 
uiteindelijk aan de gemeenteraad 
om het bestemmingsplan vast te 
stellen. De eventuele zienswijzen 
weegt de gemeenteraad mee bij het 
te nemen besluit. 
Op het gepresenteerde conceptplan 
hebben omwonenden eerder dit 
voorjaar kunnen reageren. Eigenaar/
projectontwikkelaar heeft naar 
aanleiding van de inbreng uit de 
buurt enkele aanpassingen in het 
plan aangebracht. Denk hierbij aan 
een wijziging in de kleurstelling en 
afwerking van het gebouw. Ook  

 
wordt gewerkt aan een schaduwstu-
die die gedeeld zal worden met de 
omwonenden om meer inzicht te 
krijgen in de gevolgen van de nieuw-
bouw voor de directe omgeving. 
Daarnaast is bij de totstandkoming 
van het bestemmingsplan ook advies 
ingewonnen van bijvoorbeeld het 
Gelders Genootschap, de Veilig-
heidsregio, de regio archeoloog, 
provincie Gelderland en het Water-
schap Vallei en Veluwe.


