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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van 22 grondgebonden 
woningen, locatie Elzenbos 
bouwnummer 10 t/m 17, 45 t/m 
50 en 57 t/m 64, Brummen.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning, Baron 
van Sytzamastraat 52, Brummen.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schutting en 
overkapping, C.J. van 
Doornstraat 9, Hall.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een garage, Kamp-
weg 17, Brummen.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
plaatsen van een wooncontainer, 
Loenenseweg 67, Eerbeek.

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, de (ver) 
nieuwbouw van een vrijstaande 
woning, Loenenseweg 67, Eerbeek.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een uitweg, 
Papiermolen 31, Eerbeek.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

realiseren van een 2-laagse 
aanbouw aan de achterzijde van 
het woonhuis, Sweelinckstraat 7, 
Eerbeek.

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, het creëren 
van een nieuwe woning indeling 
in een monumentaal koetshuis, 
Voorsterweg 161 A, Empe.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een erker aan de 
voorgevel van de woning, J.D. 
van der Waalsstraat 31, Eerbeek.

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het slopen 
van oude opstallen en het verlengen 
van de overkapping van de 
ligboxenstal, ’t Zaaibroek 2, Hall.

• Rectificatie, ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning, wijziging 
van reguliere naar uitgebreide 
procedure, het bouwen van 15 
appartementen aan de Kampweg 
46, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 10 
appartementen, Akkergeelster 61 
A1, 61 A2, 61 A3, 61 A4, 61 A5, 
61 A6, 61 A7, 61 A8, 61 A9, 61 
A10, Brummen

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergun-

ning, Hoevesteeg 3, Tonden

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

WaardeVOL Brummen: 
start uitvoering in Leusveld en Voorstonden
In de natuurgebieden Leusveld (Leusveld noordwest) en Voorstonden 
(Berkendijke) gaat Natuurmonumenten vanaf 15 augustus op een paar 
percelen aan de slag om het water langer in de natuurgebieden vast te 
houden. Met als doel: de natuur te versterken en de gevolgen van 
klimaatverandering op te vangen. 

Deze maatregelen zijn onderdeel 
van het project WaardeVOL 
Brummen. Een project waarin de 
provincie Gelderland, gemeente 
Brummen en Waterschap Vallei en 
Veluwe samenwerken om de 
leefomgeving te verbeteren, de 
gevolgen van klimaatverandering op 
te vangen en de natuur te verster-
ken. Op deze locaties die in beheer 
zijn bij Natuurmonumenten start als 
eerste de uitvoering van samen tot 
stand gekomen plannen en oplos-
singen. Dat is een belangrijke 
mijlpaal.

Wat gaat er gebeuren?
De soortenrijkdom behouden en 
uitbreiden, en de gevolgen van 
klimaatverandering opvangen gaat 
niet vanzelf. Daarvoor gaat een 

aannemer in opdracht van Natuur-
monumenten aan de slag. De 
belangrijkste werkzaamheden die hij 
gaat uitvoeren zijn afschrapen en 
verwijderen van de te voedselrijke 
toplaag van de bodem (plaggen). 
Hierdoor worden de natuurlijk 
laagtes (slenken) vergroot. Daar-
naast zal de aannemer een aantal 
sloten en greppels dempen of 
minder diep maken.  Door deze 
maatregelen kan in periodes met 
veel regen het natuurgebied in de 
toekomst meer water opnemen, 
zodat er in het voorjaar langer water 
beschikbaar is. Juist voor planten-
soorten die horen bij vochtige 
graslanden, zoals echte koekoeks-
bloem, blauwe knoop, is voldoende 
water in het voorjaar cruciaal. 

Klimaatbuffer
Niet alleen planten en dieren 
profiteren van de aanpassingen, ook 
de omgeving heeft er baat bij. Door 
kwel- en regenwater op te vangen 
en vast te houden in plaats van zo 
snel mogelijk uit het gebied af te 
voeren, dringt het water verder de 
bodem in. Hierdoor wordt het 
grondwater aangevuld en ontstaan 
nattere gronden. In periodes met 
veel regen kan het natuurgebied 
meer water opnemen, zodat er in 
het voorjaar langer water beschik-
baar is.  Het risico op wateroverlast 
bij veel neerslag en het effect van 
langdurige droogte in de omgeving 
wordt daardoor kleiner.  Door de 
slenken te herstellen, kan het gebied 
als een natuurlijke klimaatbuffer 
werken.

Wat merkt de omgeving?
Tijdens de werkzaamheden kan er 
overlast ontstaan door machines en 
werkverkeer. Een deel van de 
afgegraven grond wordt in het 
gebied gebruikt bijvoorbeeld om 
sloten en greppels te dempen. De 
rest wordt afgevoerd. De gemeente 
stelt eisen aan de aan- en afvoerrou-
te van de vrachtauto’s om de 
overlast voor weggebruikers en 
omwonenden zoveel mogelijk te 
beperken. Wandelpaden kunnen 
tijdelijk minder goed begaanbaar, 
afgesloten of omgelegd worden. Na 
de werkzaamheden zullen de 
wandelpaden hersteld worden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vallei-veluwe.nl/waardevol-
brummen.

Koninklijke onderscheiding voor Joop Breukink uit Brummen
Zaterdag 30 juli is Joop Breukink uit Brummen koninklijk onderscheiden. 
Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bijbehorende 
lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel tijdens de 
Gelderse kampioenschappen, georganiseerd door RV&PC de IJsselruiters.   

Joop Breukink is al van jongs af aan 
betrokken bij de IJsselruiters. Hij 
verzet veel werk in het onderhoud 
van de accommodatie, helpt bij de 
opbouw van het springconcours, is 
officieel jurylid bij springwedstrijden 
en doet keuringen. De laatste jaren 
stelt hij belangeloos zijn grond ter 
beschikking zodat de vereniging de 
Gelderse kampioenschappen kan 
organiseren. Daarnaast is hij 
onderscheiden als Fokker van het 
jaar door KWPN Gelderland 
vanwege zijn mooie fokkerij met 
paarden die goed presteren in de 
topsport. 

Naast zijn bezigheden met de 
paarden is hij ook nog scheids-

rechter bij voetbalvereniging 
Oeken en Sportclub Brummen en 
is hij penningmeester bij vogelver-
eniging de Edelzanger. Ook dat al 
voor heel wat jaren. Nu nog 
steeds is hij een zeer actieve 
vrijwilliger.

Burgemeester Van Hedel met Joop Breukink en partner (foto: P. van Straalen)

Energiecoach worden?
De energiecoaches van BrummenEnergie zijn al jaren actief om bewoners 
te helpen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Nu de energie-
prijzen zo zijn gestegen, krijgt BrummenEnergie steeds meer aanvragen 
voor een gesprek met een energiecoach. 

Gemmeke Caron van Brummen-
Energie: “Wij zijn daarom altijd op 
zoek naar nieuwe energiecoaches 
om ons team te versterken, zeker 
voor huurders. Dus als je nog tijd 
beschikbaar hebt en je vindt het 
leuk om bewoners in je eigen 
omgeving bespaartips te geven, 
meld je dan aan!”

Tips op maat
Een energiecoach komt thuis bij 
bewoners en geeft tips voor kleine 
en grotere aanpassingen om energie 
te besparen. Bijvoorbeeld om tocht 
te voorkomen, wel of niet apparaten 
te vervangen, slim omgaan met de 
thermostaat en mee te denken over 
de te volgen stappen. Omdat je bij 
mensen thuiskomt, kun je tips op 
maat geven en uitleggen wat een 

goede maatregel is en waarom. Er 
wordt gekeken naar de woonsituatie 
en de financiële mogelijkheden en 
of iemand een koop- of huurwoning 
heeft. In een huurwoning heeft men 
vaak minder vrijheid om voor 
bepaalde oplossingen te kiezen. Een 
energiecoach houdt hier rekening 
mee en kijkt wat er wél kan. 

Interesse?
Om coach te kunnen worden heb je 
geen speciale achtergrond nodig 
maar het is belangrijk dat je voeling 
hebt met het onderwerp en goed 
met verschillende mensen kunt 
omgaan. Heb je interesse? Neem 
dan contact op met gemmeke.
caron@brummenenergie.nl. Kijk 
voor meer info op www.brummen-
energie.nl/energiecoach.


