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Vorige week is de 22 miljoenste 
prik in Nederland gezet. De vacci-
natiegraad in Nederland is inmid-
dels hoog en neemt nog elke dag 
toe. Toch is een verdere stijging 
nodig. Er is nog steeds een groep 
van naar schatting 1,8 miljoen 
mensen die nog geen immuniteit 
heeft opgebouwd: niet door vacci-
natie en niet door infectie. De 4e 
besmettingsgolf is gelukkig snel 
gekeerd. En het aantal ziekenhuis- 
en IC-opnames loopt naar verwach-
ting niet verder op. Dit laat het be-
lang van vaccineren zien. Echter, 
het gunstige beeld nu is nog geen 
garantie voor weinig besmettingen 
in de herfst en winter. 
 
Daarom heeft het kabinet vorige 
week vrijdag besloten om behoed-
zaam en stap voor stap de 1,5 
meter afstand los te laten. Vanaf 30 
augustus geldt de 1,5 meter afstand 
niet meer in het mbo, hbo en op 
universiteiten. Alle andere be-
staande maatregelen worden ver-
lengd tot en met 19 september. Op 
17 september besluit het kabinet of 
het verantwoord is om de volgende 
stap te zetten. Zo blijft in de horeca 
een vaste zitplaats verplicht en de 
sluitingstijd blijft middernacht. En-
tertainment en beeldschermen 
mogen nog niet. Ook de corona-
maatregelen voor evenementen 
worden verlengd. De uitbreiding 
van de Garantieregeling Evenemen-
ten en de aanvullende tegemoetko-
ming voor evenementen wordt 
daarom verlengd tot en met 19 sep-
tember. Het advies om zoveel mo-
gelijk thuis te werken en om reizen 
in de spits te mijden blijft staan. 
 
Gratis testen voor reizen wordt ver-
lengd tot 1 oktober. Dit betekent 
dat mensen die op reis gaan ook in 
de maand september een gratis reis-
test kunnen laten afnemen. Een af-
spraak voor een gratis test maak je 
via het online afsprakenportaal tes-
tenvoorjereis.nl. Het kabinet neemt 
zich voor om vanaf 20 september 
de 1,5 meter afstand ook in de rest 

van de samenleving los te laten. 
Hiermee vervallen dan ook de 
meeste andere maatregelen.  
 
Vanaf 20 september moet er in de 
horeca, bij evenementen (zoals fes-
tivals en publiek bij sportwedstrij-
den) en bij vertoning van kunst en 
cultuur (zoals in bioscopen en thea-
ters) gewerkt worden met corona-
toegangsbewijzen bij meer dan 75 
personen. Dat geldt binnen én bui-
ten, met én zonder vaste zitplaats. 
Je krijgt een coronatoegangsbewijs 
als je volledig bent gevaccineerd, 
een geldig herstelbewijs hebt of een 
negatieve testuitslag van maximaal 
24 uur oud. Op een nog nader te 
bepalen datum zal het testen voor 
een coronatoegangsbewijs niet 
meer gratis zijn, maar zal er om een 
eigen bijdrage worden gevraagd. 
Om dit besluit te kunnen nemen en 
deze beoogde stap in september 
daadwerkelijk te zetten, vraagt het 
kabinet advies aan het OMT. De 
vaccinatiegraad en het verloop van 
het aantal besmettingen zijn daarbij 
van doorslaggevend belang. Het 
streven is om het coronatoegangs-
bewijs (voor gebruik in Nederland) 
en de overige beperkingen te laten 
vervallen per 1 november. 

Zonder afspraak vaccineren 
Het kabinet doet er alles aan om het 
halen van een prik zo eenvoudig 
mogelijk te maken. Als je nog geen 
afspraak hebt gemaakt, dan kun je 
je op een aantal GGD vaccinatielo-
caties zonder afspraak laten vacci-
neren tegen het coronavirus. Op 
Prikkenzonderafspraak.nl kun je 
zien waar je bij jou in de buurt di-
rect je eerste prik kunt krijgen.  
 
Basisregels blijven 
De basisregels blijven onverminderd 
van belang, ook als je al gevacci-
neerd bent. 1,5 meter afstand hou-
den (tot het besluit om dit los te 
laten daadwerkelijk is genomen), 
handen wassen, hoesten en niezen 
in de elleboog, thuisblijven en tes-
ten bij klachten en regelmatig zor-
gen voor frisse lucht in 
binnenruimtes. 
Een hoge vaccinatiegraad betekent 
niet dat het coronavirus helemaal 
weg is. Het virus blijft circuleren, 
ook in Nederland. Er kunnen 
nieuwe varianten komen. Het blijft 
dan ook belangrijk dat iedereen zich 
bij klachten laat testen, ook als je al 
gevaccineerd bent. Zo houden we 
zicht op het virus en zijn nieuwe op-
levingen op tijd in beeld. 

Meeste coronamaatregelen verlengd

De bestuurlijke overeenkomst tus-
sen provincie en gemeente schept 
duidelijkheid in de verwachtingen 
en de manier van samenwerken. 
In december 2020 hebben raad 
en college vooruitlopend op deze 
overeenkomst alvast gesproken 
over de specifieke afspraken over 
het bestuurskrachtonderzoek en 
het financieel toezicht. Daar zijn 
nu de afspraken die te maken 
hebben met de samenwerking 
binnen het programma Eerbeek 
Loenen 2030 aan toegevoegd. De 
samenhang tussen de drie samen-
werkingsgebieden is hiermee in 
het document goed te zien. Het 
college ziet de overeenkomst als 
een verankering van de positieve 
bijdrage die de provincie in onze 
gemeente levert.  
 
Concrete stappen gezet 
Na de bespreking van de overeen-
komst door de raad vindt de defi-
nitieve besluitvorming door 
provincie en gemeente plaats en 
wordt de overeenkomst onder-
tekend. In de afgelopen periode 
zijn op de drie terreinen al de no-

dige stappen gezet. Zo voert Bu-
reau Berenschot op dit moment 
een bestuurskrachtonderzoek uit. 
Hierdoor wordt dit najaar duidelijk 
hoe de gemeente de bestuurs-
kracht zonodig kan verbeteren.  
 
Op financieel gebied is in juni een 
herstelplan vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dit plan zorgt 
voor financiële stabiliteit voor 
meerdere jaren. De provincie 
heeft de raad ondertussen in een 
brief laten weten dat ze zich goed 
kan vinden in dit plan.  
 
Binnen het programma Eerbeek 
Loenen 2030 heeft de visie voor 
het centrum van Eerbeek en de 
Eerbeekse Beek ter inzage gelegen 
zodat iedereen hierop kon rea-
geren. De projecten Mayr-
Melnhof, Wegennet en Logistiek 
Centrum Eerbeek worden steeds 
concreter. Er wordt toegewerkt 
naar voorkeursalternatieven en 
definitieve ontwerpen in dit na-
jaar. Dit leidt tot ontwerp-inpas-
singsplannen naar verwachting in 
het voorjaar van 2022. 

Voortgang Brummen Robuust
De provincie Gelderland en de gemeente Brummen werken samen aan 
de versterking van de bestuurskracht, aan verbetering van de gemeen-
telijke financiën en aan de opgaven in Eerbeek. Deze samenwerking is 
intensief en langjarig. Omdat provincie en gemeente daarbij geld en 
medewerkers inzetten, is het wenselijk om hierover met elkaar afspra-
ken op papier te zetten. De gemeenteraad kan in september aangeven 
of het zich kan vinden in deze waarborging van de samenwerking.

Werkzaamheden Lendeweg en Eerbeekse Hooilanden 

Gele bewegwijzeringsborden  
Misschien is het u al opgevallen dat de gele bewegwijzeringsborden 
uit het straatbeeld zijn verdwenen. Deze borden hadden geen toege-
voegde waarde meer en zijn daarom verwijderd.   
De blauwe en bruine verwijsborden blijven wel. Wethouder Pouwel 
Ingberg legt uit waarom de gele borden zijn weggehaald: “De ‘gele 
bordjes’ door de hele gemeente hebben grotendeels hun functie ver-
loren. Mensen weten de weg via navigatie naar onze bedrijven goed te 
vinden. De gele bordjes zorgden de afgelopen jaren voor een rommelig 
straatbeeld, doordat er bijvoorbeeld bedrijven op staan die gestopt zijn. 
Als gemeente kunnen we beter aansluiten bij de landelijke ANWB-be-
bording van blauwe en bruine verwijsborden. Zo houden we de open-
bare ruimte netjes en overzichtelijk.” 

In opdracht van Gemeente Brum-
men voert Dostal Wegenbouw as-
faltonderhoud uit aan de 
Lendeweg en de Eerbeekse Hooi-
landen in Hall. De werkzaamheden 
beginnen vanaf vrijdag 27 augus-
tus en duren  tot en met vrijdag 3 
september a.s.  
 
Het wegdek wordt hersteld; het as-
falt wordt weggefreesd en opnieuw 
aangebracht. Aansluitend worden 
bermen en bestratingen hersteld.  
 
Tijdens de werkzaamheden zijn de 
Lendeweg en de Eerbeekse Hooi-
landen afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Op maandag 30 augustus 
2021 wordt er gefreesd en is de 
weg afgesloten voor autoverkeer. 
Op dinsdag 31 augustus 2021 
wordt er geasfalteerd. De weg is 
dan afgesloten voor alle verkeer. 
 
De kruising met de Langedijk wordt 
op een later moment geasfalteerd 
door een omleidingsroute van Ge-
meente Twello. Naar verwachting is 
de weg op zaterdag 4 september 
2021 weer open voor alle verkeer. 

Onderhoud groen  
Het regent, het regent… de planten groeien heel hard! En het onkruid 
ook. In juni deelden we al een bericht over de explosieve onkruidgroei.  
 
Door de ruime hoeveelheid regen groeien de planten en het gras heel goed 
dit jaar. Het blijft dus een grote uitdaging voor onze buitendienst en aan-
nemers om overal de beplanting netjes te houden. Op veel plekken lukt dat 
nog steeds, maar hier en daar ziet het er toch anders uit dan gewenst. We 
doen ons uiterste best om de aandacht en inzet goed te verdelen. We reke-
nen op uw begrip. 



Kort nieuws  
Vergadering gemeenteraad  
Donderdag 2 september vindt vanaf 19.00 uur de eer-
ste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Ge-
start wordt met de forumvergadering van de 
gemeenteraad, nog dezelfde avond gevolgd door een 
besluitvormende bijeenkomst. Over welke onderwer-
pen er op dat moment concreet een besluit wordt ge-
nomen hangt af van de uitkomsten van het forum. 
Meer informatie op www.brummen.nl.  
 
 
Einthovenstraat afgesloten 
De Einthovenstraat in Eerbeek is afgesloten van 24 
augustus tot en met 8 oktober. Dat komt door riool-
werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid.  

 
Werkzaamheden Tuinstraat 
Door de aanleg van een nieuwe laagspanningskabel 
geldt er in de Tuinstraat in Brummen tijdelijk eenrich-
ting. Dit geldt voor de periode van 23 augustus tot en 
met 24 september. Vanaf de kant van de Primulastraat 
is de Tuinstraat tijdelijk eenrichting. Vanaf het Markt-
plein volgt u de Ambachtstraat. Daar geldt al eenrich-
tingverkeer.  

 
 
Bestemmingsplan Kampweg 31 
B&W hebben het bestemmingsplan Kampweg 31, 
Brummen ongewijzigd vastgesteld en besloten geen 
exploitatieplan vast te stellen. Het ontwerp bestem-
mingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage ge-
leden. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen naar 
voren gebracht. Het bestemmingsplan voorzit in 
goede ruimtelijke onderbouwing en de kosten kunnen 
worden verhaald op de initiatiefnemer.  
 
 
Samenwerkingsovereenkomst  
vraagafhankelijk vervoer  
B&W keuren het besluit goed van het bestuur van 
Vervoerscentrale Stedendriehoek/Plus OV om de sa-
menwerkingsovereenkomst met de provincie Gelder-
land voor de uitvoering van het vraagafhankelijk 
vervoer (OV-vangnet) te verlengen tot 3 april 2022. 
Door de huidige samenwerkingsovereenkomst te ver-
lengen blijven we de reizigers in onze regio goed be-
dienen. Goedkeuring van B&W is noodzakelijk om het 
besluit definitief te maken. 
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Colofon
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.brummen.nl.nl 
 
 
 
 

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de  
inloopspreekuren bij Plein Vijf en  
Gezondheidscentrum De Toren.

\Omgevingsvergunning  
·  Verlengen beslistermijn reguliere 

omgevingsvergunning, het wijzi-
gen van de gevel op de locatie 
Doonweg 7, Eerbeek 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaat-
sen van een veranda, Buurtweg 
23, Brummen 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het reno-
veren van het dak, Buurtweg 38, 
Brummen 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het ver-
bouwen van de woning, Houtwal 
10, Brummen 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaat-
sen van een schuur en veranda, 
Jan Mankesstraat 93, Eerbeek 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaat-
sen van een schutting, Klooster-
straat 118 in Eerbeek 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaat-
sen van een schutting, Kolenbran-
derserf 79 in Eerbeek 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bou-
wen van 4 woningen type ''Buy-
tenhof'', Lombok-Zuid in Eerbeek, 
kad. HALL, sectie C, nrs. 3873, 
3874, 3875, 3876 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaat-
sen van een overkapping, Papier-
molen 54, Eerbeek 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het her-
bouwen van een werkschuur, 
Plagweg 3, Empe 

·  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaat-
sen van een carport, Stuijven-
burchstraat 9 in Eerbeek 

·  Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het bou-
wen van 25 woningen, Wethou-
der Giermanstraat 9 t/m 57 
(oneven), Brummen 

·  Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schutting, Tuinstraat 54, Brummen 

·  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
eik, Den Texweg 4 in Eerbeek 

·  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, de verlaging van een 
oprit op de locatie Dorpsstraat 19, 
Hall 

·  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
grove den, Juliana van Stolberg-
laan 20 in Eerbeek 

·  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het verbouwen van 
de woning op de locatie Kraai-
heide 74, Eerbeek 

·  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
kastanje, wilg en hazelaar, Wet-
houder Giermanstraat 39 in Brum-
men 

Evenementenvergunning 
·  Verleende evenementenvergun-

ning, kermis Marktplein, te Brum-
men. 

Verkeersbesluit of -mededeling  
·  Verkeersbesluit instellen parkeer-

verbod - Weth. Giermanstraat, 
Gravenstraat, Zegerijstraat, Brum-
men 

·  Verkeersbesluit 30 km - Hall 
·  Verkeersbesluit aanwijzen alge-

mene gehandicaptenparkeerplaats 
- Kloosterstraat te Eerbeek 

·  Instellen parkeerverbod - Slatweg 
Empe 

·  Aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats - De Wimme in Brummen 

·  Intrekken Verkeersbesluit instellen 
wegafsluiting - Imboschweg te 
Eerbeek 

Bekendmakingen op overheid.nl

Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op  
overheid.nl van afgelopen week.Kijk voor de volledige  
en officiële bekendmakingenop www. overheid.nl

Een brandgang is een pad tussen 
huizenblokken om via de achter-
kant tuinen of schuurtjes te berei-
ken. Vrijwel alle brandgangen in de 
gemeente Brummen zijn eigendom 
van een woningcorporatie of parti-
culieren en dus niet van de ge-
meente. Dat betekent dat u zelf 
verantwoordelijk bent voor het 
schoon en veilig houden van de 
brandgang die bij uw woning 
hoort. 
 
Wie gebruikt de brandgang? 
Het is belangrijk voor uw veiligheid 
dat de brandgang te allen tijde toe-
gankelijk is. De brandgang kan na-
melijk dienen als tweede vluchtweg. 
Ook de brandweer kan gebruik 
maken van de brandgang. Daar-
naast gebruiken uw buren de 
brandgang om hun tuin of schuur te 
bereiken. 
 
Houd uw brandgang  
schoon en veilig 
Met regelmaat ontvangt de ge-
meente klachten over de toeganke-

lijkheid van brandgangen. Deze 
worden geblokkeerd door fietsen, 
brommers of vuilcontainers. Ook 
worden er vaak allerlei materialen 
opgeslagen. Samen met uw buren 
zorgt u voor een schone en veilige 
brandgang. Door het verwijderen 
van onkruid, opruimen van zwerf-
vuil en het vrijhouden van de gang. 
Help elkaar hierbij en spreek elkaar 
aan als dat nodig is.  

In 2021 en 2022 voert provincie Gelderland groot on-
derhoud uit aan de N786 Apeldoorn – Dieren. De 
werkzaamheden starten op maandag 23 augustus op 
het deel vanaf Laag Soeren – Dieren. Daarna lopen de 
werkzaamheden in verschillende fases en op verschil-
lende delen van de weg door tot en met 29 oktober 
2021. Ook in 2022 voert provincie Gelderland werk-
zaamheden uit aan de N786. 
 
Aanvullende maatregelen 
Tegelijk met het groot onderhoud aan de N786 voert 
provincie Gelderland in de kern Loenen en op de Har-
derwijkerweg Eerbeek enkele maatregelen door voor 
verbetering van de verkeersveiligheid.  
 
Tijdelijke Verkeersregelinstallaties (VRI’s)  
Op de Kanaalroute plaatst provincie Gelderland vanaf 
30 augustus 2021 zes tijdelijke VRI’s op verzoek van de 
gemeenten Apeldoorn en Brummen. Dit wordt gedaan 
om de doorstroming te bevorderen en om overlast tij-
dens omleidingen te verminderen. 
 
Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem 
Provincie Gelderland voert in 2021 en 2022 groot on-
derhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, 

Zutphen en Arnhem. De planning, afsluitingen en om-
leidingsroutes worden op elkaar afgestemd. Bekijk een 
overzicht van deze werkzaamheden.  
 
Meer informatie 
Actuele informatie over dit project vindt u op de web-
site van de Provincie. Actuele afsluitingen en omlei-
dingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl.   

De traditionele Brummense kermis 
gaat, van zaterdag 21 augustus tot en 
met maandag 23 augustus, aange-
past én met het opvolgen van de co-
ronaregels toch door.  
 
Bezoekers komen het terrein op, via 
de ingang ten hoogte van het pad 
naar de parkeerplaatsen van de Bur-
gemeester Dekkerstraat. Na een ver-
plichte looproute langs de 17 
attracties verlaat men het terrein bij 
de Ambachtstraat. Er mag een maxi-
maal aantal personen tegelijk op het 
terrein zijn. Er staan daarom tellers bij 
de in- en uitgang van het terrein. En 
crowdspotters houden in de gaten of 
het niet te druk wordt.  
Normaal gesproken opent de burge-
meester altijd de kermis. Dat gaat dit 
jaar niet door. Wel is er voorafgaand 
aan de kermis een koffiemomentje 

met de kermisexploitanten.  
Van bezoekers verwachten we dat zij 
hun verantwoordelijkheid pakken. 
Kom daarom alleen als u geen ziekte-
verschijnselen heeft. Volg de huis-
regels van de kermis op en houd 
afstand. Alleen dan kan iedereen ge-
nieten van deze bijzondere kermis dit 
jaar. 
 
Extra maatregelen 
De kermis sluit om 24.00 uur. Het ter-
rein wordt omhekt. Alcohol op het 
terrein is niet toegestaan, Bij de in-
gang wordt gevraagd naar het tele-
foonnummer. Dit nummer wordt 
alleen gebruikt voor bron- en contact-
onderzoek bij een besmetting. Jonge-
ren 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 betre-
den. Ook bij de attracties staan des-
infectiemiddelen. Op de kermis 
houden crowdspotters de 1,5 meter 
afstand continue in de gaten. Buiten 
het terrein lopen handhavers rond. Als 
mensen zich niet aan de regels hou-
den gaat het terrein (deels) dicht. 
 
Welke attracties komen er? 
Voor de kleine kinderen is er natuur-
lijk de draaimolen, zweefmolen, het 
eendjesspel, touwtje trek en kop 
van jut. De oudere jeugd kan zich 
vermaken in de autoscooter, cake 
walk, wip en swing mill. Wilt u uw 
vaardigheden testen dan kan dat bij 
de schiettent, lucky cranes of pun-
cher. Ook een eet-, drink- de suiker-
spin- , oliebollen- en snoepkraam 
ontbreken niet.    

Onderhoud aan N786 

Brandgang: hou ‘m schoon en veilig

Kermis Brummen gaat aangepast door


