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Veilig Thuis: meldpunt voor huiselijk geweld
Wat moet u doen als ruzies in huis 
uit de hand lopen? Als ouders elkaar 
uitschelden en agressief zijn naar 
elkaar of naar een kind? Of als u 
vermoedt dat uw buurjongen of - 
meisje thuis mishandeld wordt? Deel 
uw zorgen en zet de stap naar Veilig 
Thuis.

Geweld stopt niet vanzelf
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt 
voor huiselijk geweld en kindermis-
handeling. U kunt hier terecht als u 
hulp zoekt of je zorgen maakt om een 
ander. Het kan gaan om een duidelijk 
probleem dat al langer bestaat. Maar 
u kunt ook bellen als u een vermoe-
den hebt dat er ergens iets aan de 

hand is thuis. Iemand moet die eerste 
stap zetten naar hulp. Want geweld 
stopt niet vanzelf.

Bel: 0800-2000
Je kunt Veilig Thuis 24 uur per dag 
gratis bereiken op telefoonnummer 
0800-2000. U spreekt eerst uw 
plaatsnaam in en krijgt dan direct een 
hulpverlener aan de telefoon van het 
steunpunt bij u in de buurt. Bij hem 
of haar kunt u uw verhaal kwijt en 
uw zorgen delen. De hulpverlener 
geeft advies en bekijkt samen met u 
of en welke professionele hulp nodig 
is. Er wordt niets gedaan zonder dat 
u dat wilt. En u hoeft uw naam ook 
niet te noemen als u dat niet wilt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.veiligthuisnoordoostgelderland.
nl of bel 0800-2000. Is er direct 
gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.

De provincie Gelderland zoekt een 
nieuwe commissaris van de Koning per 
1 februari 2019. De huidige commissa-
ris, Clemens Cornielje, stopt met zijn 
werkzaamheden na 13,5 jaar. Want alles 
heeft zijn tijd, zoals hij zegt. Provinciale 
Staten gaan daarom aan de slag met het 
opstellen van een profielschets. Dit is 
een beschrijving van hoe de nieuwe 
commissaris zou moeten zijn. In 2004 
betrokken Provinciale Statenleden de 
Gelderlanders bij deze actie. En dat 
willen ze nu ook weer doen. 

Wat is belangrijk?
Aan de hand van 7 vragen op www.

geldersecommissaris.nl kunnen inwoners 
van Gelderland aangeven wat ze 
belangrijk vinden. Moet deze persoon 
per se uit Gelderland komen? Hebben ze 
liever iemand met ervaring bij de 
overheid of uit het bedrijfsleven? En is 
het belangrijk dat zij/hij actief is op 
sociale media. Tot slot kunnen ze in eigen 
woorden aangeven wat ze vooral 
verwachten. De vragenlijst blijft beschik-
baar tot 20 augustus 2018. 

Vervolgstappen 
De antwoorden op de vragen betrekken 
Provinciale Staten bij het opstellen van de 
profielschets. Op 3 oktober 2018 stellen 

Provinciale Staten in een extra vergade-
ring de profielbeschrijving vast. Direct na 
de vaststelling bieden ze de profielschets 
aan minister Ollongren van Binnenlandse 
Zaken aan. Kort daarna verschijnt de 
vacature met de Gelderse profielschets in 
de media.  

Historie
Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 
commissarissen van de Koning(in) gehad. 
Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe 
commissaris aan. Daarna deed de 
regering dat. Vanaf de jaren 80 van de 
vorige eeuw mochten Provinciale Staten 
meepraten over de profielschets.

In 2017 en 2018 heeft de gemeente 
voor een aanzienlijk bedrag jonge 
bomen aangeplant in de kernen en 
het buitengebied. Op dit moment 

geven wij deze bomen volop water, 
anders overleven ze de droogteperio-
de niet. Het duurt minimaal een jaar 
voordat jonge bomen zelf voldoende 
vocht uit de bodem kunnen halen. Ze 
moeten eerst nieuwe wortels aanma-
ken. Ook beregenen wij de tuin bij 
het gemeentehuis. Dat doen we zo 
min mogelijk, maar voldoende om 
grote schade te voorkomen. 
 
Water geven doen we uitsluitend met 
grondwater en niet met leidingwater 

of oppervlaktewater. Er is immers een 
verbod op onttrekking van opper-
vlaktewater per 2 juli. 

Kijk voor meer informatie op de 
website van Waterschap Vallei en 
Veluwe via www.vallei-veluwe.nl.  
 
We blijven de berichtgeving over de 
droogte nauwlettend volgen. De 
situatie verandert uiteraard als we 
ook geen grondwater meer mogen 
onttrekken.

Onlangs heeft de gemeente aangege-
ven voornemens te zijn om in 
augustus snoeiwerkzaamheden uit te 
voeren op het Burgersterrein als start 
van een meer structureel onderhoud 
voor de tijd dat dit terrein braak ligt. 
Nu is het op dit moment zo droog dat 
maaiwerkzaamheden onder deze 
omstandigheden voor zowel de 
natuur als omwonenden niet verstan-
dig zijn. De aannemer wacht met het 
vervolg van de geplande werkzaam-
heden tot er voldoende regen 

gevallen is. Voorafgaand aan de 
maaiwerkzaamheden wordt een 
quickscan flora en fauna uitgevoerd 
om te bepalen of er beschermde 
soorten op het Burgersterrein 
aanwezig zijn.

Meer weten?
Heeft u vragen over de snoeiwerk-
zaamheden of het Burgersterrein, dan 
horen wij dat graag. U kunt contact 
met ons opnemen via mailadres 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl.

Wat verwacht u van uw nieuwe commissaris van de Koning?

Watergeven bomen

Onderhoud Burgersterrein uitgesteld

Vragen over afval? 
Kijk dan op 

www.circulus-berkel.nl

Geen open vuur in natuur 
Het is op dit moment nog steeds erg droog. Een natuurbrand kan zich nu snel en 
onvoorspelbaar ontwikkelen. De brandweer in onze gemeente en regio (Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelderland) is samen met terreineigenaren en 
natuurbeheerders extra alert. Wij vragen ook uw medewerking om de gevolgen 
van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Hoe? Pas op met roken in de 
natuur en kijk voor meer tips op www.natuurbrandrisico.nl of op de site van 
Brandweer Nederland. Naast praktische tips krijgt u ook uitleg over wat u moet 
doen bij natuurbrand.

Gaaf Gelderland
De provincie werkt aan het opstellen van een toekomstvisie. Het ontwerp 
hiervoor is klaar en ligt deze zomer ter inzage in het provinciehuis. Met de visie 
‘Gaaf Gelderland’ wil de provincie richting geven en ruimte bieden om Gelder-
land toekomstbestendig te maken: gezond, veilig, schoon en welvarend. 
Iedereen die hiernaar benieuwd is, is van harte uitgenodigd een kijkje te nemen. 
Reageren op de plannen kan nog tot en met 9 augustus, online en op het 
provinciehuis waar het stuk ter inzage ligt. 
Lees meer op www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Nieuwsbrief WaardeVOL
Vorige week is de tweede nieuwsbrief van WaardeVOL Brummen verschenen. In 
deze nieuwsbrief vindt u een weergave van het ‘gebiedsgesprek’ op 5 juli, leest u 
over grondwatermodel Azure en is er een oproep voor het aanleveren van foto’s 
van het gebied. De nieuwsbrief is te lezen op de website van Waterschap Vallei 
en Veluwe. Abonneren op de nieuwsbrief kan door en e-mail te sturen naar 
waardevolbrummen@vallei-veluwe.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

GESLOTEN

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag evenementenver-

gunning, Knoevenoordstraat 34A, te 
Brummen. (25-07-2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Rhienderstein 4, te Brummen. 
(25-07-2018)

• Ingediende aanvraag evenementenver-
gunning, Zutphensestraat, te Brum-
men. (25-07-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Marktplein, te Brummen (25-07-2018)

• Melding besluit lozen buiten inrichtin-
gen, voor het installeren en de 
ingebruikname van een gesloten 
bodemenergiesysteem (25-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van 20 
woningen, De Bongerd te Brummen 
(25-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van een woning 
en aanleggen van een inrit, Klooster-
straat 28 te Eerbeek (25-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het aanleggen van een 
Voetpad van de Mercuriusweg 12(A) in 
Brummen (25-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verbreden van een 
uitweg van de Molenstraat 14 in 
Eerbeek (25-07-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een 
dakkapel, vervangen van een kozijn en 
het vervangen van de kapconstructie 

Sintelweg 2 te Empe (25-07-2018)
• Verlenging beslistermijn aanvraag 

omgevingsvergunning, het plaatsen 
van palen met gespannen staaldraden 
ter ondersteuning van hopplanten 
gelegen aan de Hommelstraat 2 te 
Empe. (25-07-2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het brandveilig gebruiken van een 
school met gymzaal aan de Lorent-
zstraat 1 te Eerbeek (25-07-2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

voor het brandveilig gebruiken van de 
kinderdagverblijf aan de Lorentzstraat 
1 te Eerbeek (25-07-2018)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor een kleinschalige paarden-
houderij, Ganzekolk 3 te Empe 
(25-07-2018)

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


