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Samen werken aan veilig buitengebied
Weet hebben van wat er in de
buitengebieden van de gemeente
Brummen gebeurt, met als grootste
zorg de plekken, waar agrarische
ondernemers op de een of andere
manier in de knel raken. Deze
‘missie’ sluit aan bij het project
Keurmerk Veilig Buitengebied dat
de gemeente in samenwerking met
externe partners sinds 2018 heeft
opgestart. Een daarvan is Stichting
Zorg om Boer en Tuinder (ZOB).
Burgemeester Alex van Hedel: “Het
is een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor iedereen”!
Een onveilig buitengebied zorgt voor
veel schade en overlast. Gemeente,
politie, brandweer, LTO, waterschap,
Natuurmonumenten, Wildbeheer,
omgevingsdienst en betrokken
wijkraden werken samen aan
verbetering van de onderlinge
communicatie. Door informatie beter
te delen, kunnen er gerichte
maatregelen worden genomen. Daar
zit de kracht in van het keurmerk.
Het feit dat bewoners en ondernemers via WhatsApp-groepen
verdachte situaties melden aan de
politie is een mooi voorbeeld. Maar
ook makelaars, jagers en boswachters hebben elk hun eigen rol in het
veilig houden van het buitengebied.
Door goede informatie uitwisseling
komen bijvoorbeeld diefstal van diesel of dure landbouwmachines,
xtc-dumpingen of hennepkwekerijen sneller aan het licht of kunnen
hopelijk zelfs voorkomen worden.
Verbinding
Stichting Zorg om Boer en Tuinder is
ook een partner. Het is een
onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die een luisterend oor biedt aan
boeren en tuinders. Ondernemers

Vanwege de toename van het aantal besmettingen in Nederland gelden
vanaf maandag 10 augustus aanvullende maatregelen. De voorzitter van
de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) heeft daartoe
een nieuwe noodverordening vastgesteld. Veel mensen leven gelukkig de
basisregels na. Maar ook steeds meer mensen doen dit niet. Dat zien we
terug in de recente uitbraken.

Burgemeester Van Hedel en Wim Bolink (ZOB)
die twijfelen over de eventueel
veranderende koers van hun bedrijf,
zorg hebben over de financiële
situatie of met andere vragen
worstelen, kunnen bij ZOB terecht.
Maar ook voor boeren die dreigen
zich met criminelen in te laten.
Wim Bolink van ZOB is 1 van de
belangrijke contactpersonen voor
een veilig buitengebied en komt uit
de agrarische sector. Wim: “Ik ken
de weg binnen de verschillende
organisaties waar we mee samenwerken. Dat helpt mij om de
verbinding te kunnen leggen. De
herkenning is groot en de drempel
laag. ZOB is juist geschoeid op de
boer: de ondernemer die niet in de
problemen moet komen, niet
afglijden naar een isolement. De
boer die (vaak onbewust) niet in de
verleiding moet komen om op het
criminele pad te raken door zijn
schuren beschikbaar te stellen voor
illegale, niet-agrarische doeleinden.”
Luisteren en doorverwijzen
Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je
ingangen? Hoe haal je de kennis
naar je toe? Wim Bolink is adviseur
en hij kent de wet- en regelgeving

Brummen Spreekt:
doet u mee?

Meedoen aan Brummen Spreekt kan
als je 16 jaar of ouder bent. We
vragen u dan ongeveer vier keer per
jaar om een online vragenlijst in te

goed. Zijn ervaring leert dat een
goed contact met dierenarts,
huisarts, veevoeradviseur of
accountant, maar vooral ook familie
van groot belang zijn. Juist deze
betrokkenen willen in actie komen
als zij het vermoeden hebben dat
een boer problemen heeft. ZOB kan
niet altijd een oplossing bieden,
maar wel aanhoren en doorverwijzen. Kortom luisteren en vervolgens
samen kijken waar de persoon in
kwestie mee geholpen zou zijn.
Burgemeester Alex van Hedel:
“Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het veilig houden van
ons mooie buitengebied. Wilt u iets
melden? Schroom niet en bel of mail
naar ZOB of naar de gemeente.”
Melden bij de gemeente kan via
www.brummen.nl, meldpunt
ondermijning. Dat blijft uiteraard zeer
vertrouwelijk. Wilt u anoniem een
melding doen? Dat kan via Meld
Misdaad Anoniem: 0800-7000. Hebt
u vragen en wilt u contact opnemen
met ZOB? Dan kan via 06-22395640
/ oost@zorgomboerentuinder.nl
of via Wim Bolink 06-54942520 /
h.bolink4@kpnplanet.nl

Verhoogd risico
op natuurbrand

Op dit moment zijn er 1.144
inwoners lid van het inwonerspanel
Brummen Spreekt. Bent u nog geen
panellid en wilt u wel meepraten
over de gemeentelijke dienstverlening en belangrijke beleidskeuzen?
Meld u dan nu aan als panellid.
Een gemeente is er niet alleen voor
uw paspoort of rijbewijs. We
houden ons ook bezig met zaken
zoals wonen, werken, sport,
veiligheid en gezondheid. Onderwerpen die voor alle inwoners
belangrijk zijn. Daarom willen we
graag weten hoe u hierover denkt!
Uw antwoorden helpen ons bij de
aanpak van allerlei vraagstukken.
Ook gebruiken we uw inbreng om
onze dienstverlening te verbeteren.
Dus: laat weten wat u vindt en meld
u aan op www.brummenspreekt.nl!

Vanaf 10 augustus nieuwe noodverordening
Corona-virus

vullen. U bepaalt zelf per onderzoek
of u meedoet. Op de website van het
inwonerspanel kunt u ook al lezen
welke onderwerpen binnenkort via
een vragenlijst aan bod komen. Begin
januari krijgen de panelleden een
vragenlijst voorgeschoteld over het
belangrijke onderwerp van (duurzame) energie. Daarnaast moet het
gemeentebestuur dit voorjaar
belangrijke keuzes maken om een
financieel gezonde gemeente te
blijven. Via een vragenlijst polst het
gemeentebestuur bij Brummen
Spreekt naar welke beleidsvelden
juist wel of niet gemeenschapsgeld
moet gaan. Nog voor de zomer komt
er een vervolgonderzoek naar de
gemeentelijke communicatie.

Het is al langere tijd droog in
de natuur. De kans is dan ook
aanwezig dat een natuurbrand
ontstaat. Een natuurbrand kan
zich in droge periodes snel en
onvoorspelbaar ontwikkelen,
zeker bij harde wind. In de
regio Noord- en Oost-Gelderland geldt daarom op dit
moment Fase 2 - Extra Alert.
Terreineigenaren, natuur
beheerders en hulpdiensten
zijn in deze periode extra
alert, maar vragen ook uw
medewerking om de gevolgen
van natuurbrand te voor
komen of te beperken. Kijk
voor meer informatie op:
www.natuurbrandrisico.nl.

Met de nieuwe noodverordening
kunnen gemeente en Veiligheidsregio bovenop de landelijk geldende
maatregelen aanvullende maatregelen nemen. Denk hierbij aan het
aanpassen van openingstijden van
de horeca, het sluiten van parken of
winkelcentra en het verbieden van
grootschalige samenkomsten.
Horeca
De horeca gaat voor binnen én
buiten, ongeacht de omvang van de
horecagelegenheid, werken op basis
van reservering (van tevoren of aan
de deur), een gezondheidscheck en
het toekennen van een vaste
zitplaats (placering) aan een tafel of
aan de bar. Daarnaast worden alle
bezoekers gevraagd zich te

registreren. Bezoekers laten naam,
e-mail en telefoonnummer achter
zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband
houdt met de horecagelegenheid.
Basisregels
Naast de gewijzigde maatregelen
blijven de basisregels onverminderd
van kracht, zoals:
• blijf bij klachten thuis en laat u
testen;
• houd 1,5 meter afstand van
anderen;
• was vaak uw handen en hoest en
nies in uw elleboog;
• vermijd drukte:
• werk zoveel mogelijk thuis;
• ga weg als het druk is;
• reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Kermis in Brummen gaat aangepast door
De traditionele Brummense kermis gaat, van zaterdag 22 tot en met
maandag 24 augustus, aangepast én met het opvolgen van de
coronaregels toch door. De kermis wordt wel anders. Zo beperkt de
kermis zich tot de attracties op het Marktplein en vindt er geen feest
plaats. Burgemeester Van Hedel: ”Ik doe een dringend verzoek aan
iedereen om het gezond verstand te gebruiken bij alles wat u doet.
Volg de huisregels, blijf thuis als u ziekteverschijnselen heeft of
vermijd het terrein als het alsnog te druk wordt. Alleen dan kan
iedereen genieten van de kermis in deze bijzondere tijd.” Als mensen
zich niet aan de regels houden is de burgemeester duidelijk: dan gaat
het terrein (deels) dicht.
Het terrein is omheind en heeft een
afzonderlijke in- en uitgang.
Bezoekers komen het kermisterrein
op via de ingang ter hoogte van het
pad naar de parkeerplaatsen van de
Burgemeester Dekkerstraat. Na een
verplichte looproute langs de
17 attracties verlaat men het terrein
via de Ambachtstraat. Er mag een
maximaal aantal personen tegelijk
op het terrein zijn. Er staan daarom
tellers bij de in- en uitgang van het
terrein. Op het terrein wordt in de
gaten gehouden of het niet te druk
wordt en of de 1,5 meter afstand
wordt nageleefd. Buiten het terrein
lopen handhavers rond.
Extra maatregelen
De kermis sluit dit jaar om 21.00 uur.
Het gehele terrein is alcoholvrij. Bij
de ingang wordt gevraagd naar uw
telefoonnummer. Deze wordt alleen
gebruikt voor bron- en contactonderzoek bij een mogelijke besmetting. Jongeren tot en met 18 jaar
krijgen bij de ingang een bandje. Zij
hoeven buiten geen 1,5 meter
afstand tot elkaar te houden. Na het
desinfecteren van de handen mag
men het terrein betreden. Ook bij de
attracties staan desinfectiemiddelen.
Welke attracties komen er?
Voor de kleine kinderen zijn natuurlijk

de draaimolen, zweefmolen, het
eendjesspel, touwtjetrek en kop van
jut aanwezig. De oudere jeugd kan
zich vermaken in de autoscooter,
cakewalk en de wip en swing mill.
Wilt u uw vaardigheden testen?
Dan kan dat bij de schiettent, lucky
cranes of de puncher. Ook aan
verschillende eet- en drinkkramen
ontbreekt het niet.
Verantwoordelijkheid
“Normaal heb ik het genoegen
om traditioneel als burgemeester
de kermis te openen. Dat gaat
dit jaar niet door. In plaats
daarvan maak ik van dit moment
gebruik om in gesprek te gaan
met de kermisexploitanten. Dit
doe ik samen met politie en
toezichthouders. Wij hebben
immers een gezamenlijke
verantwoording voor een goed
verloop van het kermisweekend.
Ik vertrouw daarbij ook op uw
medewerking als mogelijke
bezoeker” sluit Alex van Hedel af.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een schutting,
Derickxkamp 38, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een raamwerk ten
behoeve van zonnepanelen,
Gravin van Burenlaan 27,
Eerbeek
• Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, van
1 vliegden en 4 taxussen, Juliana
van Stolberglaan 30, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 2
dennen, Gravin van Burenlaan
11, Eerbeek
• Sloopmelding, het saneren van
de asbesthoudende branddeuren
en gevelbeplating uit een
bedrijfsgebouw, Hazenberg 18,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
overkapping, Weverweg 2,
Eerbeek

Wees zuinig met water
Overige besluiten
• (Inspiratielijst) Duurzaamheidsmaatregelen

De hittegolf houdt aan en het watergebruik is extreem hoog. Daarom
geldt de waarschuwing: wees extra zuinig met water. Dan kunnen we
voorkomen dat de waterdruk verlaagd wordt.

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpwijzigingsplan
“Buitengebied, Baankstraat 5B”
Brummen

Help mee:
• sproei niet;
• vul geen zwembaden;
• douche zo kort mogelijk;
• was geen auto;
• zet de wasmachine overdag niet aan.

Verordeningen
• Toekomstbestendig Wonen
Gelderland, gemeente Brummen
• Verzamelbesluit nadere regels en
beleidsregels Participatiewet,
aanverwante regelingen

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.

Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen
Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen
in liquiditeitsproblemen komen, is er een mogelijkheid om een bancaire
lening af te sluiten tegen een lage rente.
De Borgstelling MKB-kredieten en de
Garantie Ondernemingsfinanciering
zijn voor sportverenigingen vaak niet
toegankelijk. Dit omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om
ook sportverenigingen toegang te
geven tot een kortlopend krediet is

het borgstellingskapitaal van
Stichting Waarborgfonds Sport
(SWS) door het Kabinet met € 10
miljoen euro verhoogd. Hiermee is
Stichting Waarborgfonds Sport in
staat om sportverenigingen te helpen
die als gevolg van de coronamaatregelen een kortlopend krediet ter

overbrugging nodig hebben.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunnen
sportverenigingen terecht bij
Stichting Waarborgfonds Sport via
www.sws.nl. Stefan de Wit is vanuit
het Waarborgfonds Sport adviseur
voor sportverenigingen uit de
gemeente Brummen. Hij is telefonisch bereikbaar via: 06-53 56 84 83
of per email via: s.dewit@sws.nl

Annemieke Spijker

Coronaproof
Annemieke heeft in de periode van
de lockdown veel met videobellen
gewerkt. Zo is zij wel in contact
gebleven met inwoners van Brummen. Toch is zij blij dat afspraken
weer door kunnen gaan en dat zij
inwoners weer kan ontmoeten. Bij
het maken van een eventuele
afspraak worden uiteraard de
coronamaatregelen in acht genomen.

Dus heeft u een gesprek met
Annemieke Spijker, dan gelden alle
noodzakelijke hygiënemaatregelen.
Zo vraagt Spijker voorafgaand aan
het bezoek of er sprake is van (een
vermoeden van) een coronabesmetting en/of er personen aanwezig zijn
met klachten. Als dit zo is, dan gaat
het bezoek niet door en wordt
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld
telefoon. Uiteraard wast de cliëntondersteuner voor en na ieder bezoek
haar handen en schudt zij geen
handen. Als zij zelf klachten heeft dan
verwijst zij u door naar een collega
van het Adviespunt Zorgbelang.
Mocht u prijs stellen op videobellen,
dan kunt u haar bereiken via
Whatsapp: 06-53886809.

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

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Voor de aanvraag maakt het Ministerie
van VWS gebruik van een vastgesteld
formulier dat vanaf 1 september 2020
op www.dus-i.nl te vinden is. U
ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de
uitslag op uw aanvraag.

Nadere informatie
Alle informatie over de TASO-regeling kunt u nalezen in de regeling
zoals gepubliceerd in de Staatscourant en via www.dus-i.nl.

Iedereen wil graag wonen in een groene woonomgeving. Helaas kan overhangend groen van bomen, struiken en andere beplanting ook vervelend
en gevaarlijk zijn. Zeker mensen met een beperking kunnen hier veel last
van hebben. Of wegverkeer voor wie het zicht wordt belemmerd, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Onveilige en slecht toegankelijke situaties in de openbare ruimte pakt de gemeente zelf aan. Maar soms
wordt de overlast veroorzaakt door bomen en struiken van bewoners.
Deze bewoners worden verzocht de overhangende takken of struiken zelf
te snoeien of te korten.

Heeft u ondersteuning nodig voor het keukentafelgesprek met een
medewerker van Team voor Elkaar? Of met een medewerker van WerkFit
Brummen? Gaat u een uitkering aanvragen bij het UWV? Dan kunt u
kosteloos gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner
Annemieke Spijker, werkzaam bij Adviespunt Zorgbelang Gelderland! U
kunt Annemieke Spijker benaderen via de medewerkers van Team voor
Elkaar of WerkFit Brummen. Maar u mag ook zelf rechtstreeks met haar
contact opnemen. Zij is bereikbaar via haar telefoonnummer van Adviespunt Zorgbelang: 06-53886809 of (026) 384 28 26.
uw situatie past. Maar u ook bijstaan
als u het lastig vindt de juiste woorden
te vinden. En dit geheel gratis. De
cliëntondersteuner is onafhankelijk en
handelt alleen in uw belang. Zij kan u
(geheel gratis) informeren, adviseren
en bijstaan bij het krijgen van de juiste
ondersteuning.

Amateursportorganisaties die financieel schade hebben geleden door de
coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming bij de Rijksoverheid aanvragen. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 19,5 miljoen euro beschikbaar. Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze
éénmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4
oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via de website van DUS-I.

Samen wat doen aan overhangend groen

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is stevig verankerd in de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Deze vorm van hulp en
ondersteuning van een inwoner sluit
naadloos aan bij de gemeentelijke
visie waarbij de vraag en situatie van
een inwoner centraal staat. Niet voor
niets gebruiken we in onze gemeente
de slogan ‘samen goed voor elkaar’.
Met het Adviespunt Zorgbelang heeft
de gemeente een organisatie
ingeschakeld met ruime ervaring als
het gaat om onafhankelijke ondersteuning aan cliënten. Deskundigen
die u helpen uw situatie en uw
mogelijkheden in kaart te brengen.
Met u meedenken over wat u nodig
heeft om verder te kunnen. Samen
met u bekijken wat het beste bij u en

Tegemoetkoming coronaschade voor
amateursportorganisaties

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

De gemeente vraagt u om kritisch
naar uw eigen tuin te kijken, indien
deze grenst aan de openbare
ruimte. Staan er bijvoorbeeld
struiken die door of over de
schutting groeien, of die het zicht
op een verkeersbord belemmeren?
Snoei deze dan terug tot de erfgrens
of tot een veilige hoogte. Vanuit de
gemeente wordt er ook controle
uitgevoerd op overhangend groen.
Bij constatering van onveilige of
hinderlijke situaties worden de
bewoners hierop aangeschreven.

meter hoog zijn;
• het trottoir moet vrij zijn van
doorgegroeide bodembedekkers;
• snoei te hoge struiken terug om
het uitzicht voor verkeer niet te
belemmeren.
Gemeentegroen
Binnenkort begint de gemeente met
de tweede snoeironde van de
hagen. De gemeente snoeit eerder
als een locatie op dit moment
onveilig of slecht toegankelijk is.

Waar moet u rekening mee houden?
• voet- en fietspaden moeten
minimaal tot 2,20 meter hoog vrij
zijn van overhangend groen;
• de vrije doorrijhoogte voor
wegen met gemotoriseerd
verkeer moet minimaal 4,60

Particuliere tuinen
Als u ergens overhangend groen
ziet, vraag dan aan de eigenaar of
huurder om dit groen te snoeien.
Als dat niet gebeurt, kunt u dit
melden bij de gemeente. Dit kan via
de mobiele app Fixi, www.fixi.nl of
telefonisch via 0575-568 233.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

