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Toerisme mag worden aangemoedigd in gemeente Brummen
In het derde onderzoek dit jaar van Brummen Spreekt zijn vragen gesteld
over toerisme en recreatie. Dit als onderdeel van een groter onderzoek
naar verblijfsrecreatie in onze gemeente. Met de resultaten kunnen we
aanvragen beter beoordelen en sturen op nieuwe initiatieven om het
verblijfsaanbod te versterken en zo meer bezoekers naar onze gemeente
trekken. Met de juiste balans tussen leefbaarheid voor inwoners, de
natuur en toerisme. De meeste inwoners zien dat toerisme kan bijdragen
aan levendigheid en lokale economie. Ze zien graag meer bezoekers in
onze mooie gemeente!
Het doel van toerisme is niet om
alleen maar zoveel mogelijk mensen
deze kant op te trekken. We zien
toerisme als middel om een bijdrage
te leveren aan maatschappelijke
opgaven. Toeristen helpen bijvoorbeeld om onze leefomgeving in stand
te houden en onze dorpskernen vitaal
te houden. Het geld dat zij uitgeven
bij lokale ondernemers zorgt voor een
betere economie en werkgelegenheid. De toeristenbelasting kunnen
we gebruiken om bijvoorbeeld
fietspaden te onderhouden.
Toerisme draagt bij
Bijna 80% van de respondenten is
van mening dat de komst van
toeristen zorgt voor meer levendigheid en dat dit bijdraagt aan de
lokale

economie. Daarom vindt 70% dat
recreatie en toerisme aangemoedigd
mag worden. Brummen is gelegen
op een van de meest populaire
vakantiebestemmingen van
Nederland; de Veluwe. Dit betekent
dat bijna nergens in het land de
vraag naar toeristisch aanbod groter
is. Toch kent de gemeente Brummen
slechts een beperkt toeristisch
aanbod om hier echt voordelen van
te ervaren. Een goed ontwikkeld
vrijetijdsaanbod kan veel betekenen
voor de lokale economie en de
werkgelegenheid.
Ruimte voor meer bezoekers
Inwoners geven aan dat er eerder te
weinig bezoekers komen, dan te
veel. Alleen in het gebied bij Eerbeek
merkt men dat het aantal bezoekers

Gelderland Panel:
geef uw mening aan de provincie
Als gemeente Brummen beschikken we al over een (online) inwonerspanel, maar sinds kort ook de Provincie Gelderland. Dit panel heeft de
naam “Gelderland Panel” en alle inwoners uit onze provincie vanaf 16
jaar kunnen meedoen. Deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een
vragenlijst. En kunnen op deze manier hun mening geven over circulaire
economie, klimaat of mobiliteit in provincie Gelderland.
Het eerste onderzoek is deze week
gestart en gaat over de financiën
van de provincie. Hoe blijft provincie
Gelderland ook in de toekomst
financieel gezond? Door dalende
inkomsten verandert de financiële
situatie van de provincie. Op
hetzelfde moment moet de
provincie aan de slag met oplossingen voor problemen. Daarom wil

provincie Gelderland haar rol en
uitgaven opnieuw bepalen: wat
kunnen en willen we de komende
10 jaar in ieder geval doen?
De provincie is benieuwd naar uw
mening. Waaraan moet de provincie
elk jaar geld uitgeven? En waar
moeten werknemers van de
provincie aan werken. Laat uw stem
horen via www.gelderlandpanel.nl

dat naar onze gemeente komt
toeneemt. In de rest van de
gemeente is dit de afgelopen jaren
dit niet opgemerkt. Ruim de helft is
door de komst van toeristen trots
om een inwoner van de gemeente
te zijn.
Ruimte voor verbetering
Uit het onderzoek komen ook
verbeterpunten naar voren. De
recreatieve mogelijkheden voor
inwoners zijn beperkt. Vooral in het
gebied rond de kern Brummen. Ook
heeft maar een zeer beperkt aandeel
van de inwoners het gevoel mee te
kunnen doen in beslissingen over de
ontwikkeling van toerisme. De
gemeente beschouwt het inwonersonderzoek daarin als een mooie
eerste stap. Wethouder toerisme en
recreatie Steven van de Graaf: “We
zien kansen voor toerisme en
recreatie in onze gemeente. Niet
voor de massa, maar voor waardevol toerisme dat meerwaarde brengt
en in balans is met onze leefomgeving. Voordat we hier richting de
toekomst stappen in zetten, is het
belangrijk te weten dat inwoners
ook deze meerwaarde zien.”

Wat gebeurt er met de resultaten?
Dit onderzoek is onderdeel van een
groter onderzoek naar verblijfsrecreatie in onze gemeente. De
resultaten van het inwonersonderzoek worden hierin gebruikt. Met
de resultaten kan gemeente
Brummen (nieuwe) aanvragen van
ondernemers beter beoordelen.
Daarnaast zal de gemeente de
resultaten gebruiken om te sturen
op ontwikkeling van nieuwe
initiatieven. De resultaten worden
dit najaar gepresenteerd aan het

college B&W, de gemeenteraad en
de sector zelf.
Inwonerspanel
Het inwonerspanel Brummen
Spreekt bestaat sinds eind 2014 en
telt meer dan 1200 panelleden.
Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan
zich aanmelden. Inschrijven kan via
de website van Brummen Spreekt:
www.brummenspreekt.nl. Op deze
website staan ook de resultaten van
dit onderzoek en eerdere onderzoeken die we hebben laten uitvoeren.

Is uw camera in beeld?
Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het
beveiligen van hun bedrijf. Ook steeds meer particulieren beveiligen hun
huis met camera’s en hebben daarvoor bijvoorbeeld een deurbelcamera
aangeschaft. En dat is wat de politie goed kan helpen, want met die
camerabeelden kunnen zij verdachten beter opsporen!
De politie gebruikt vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om
te weten waar deze camera’s
geïnstalleerd zijn maakt de politie
gebruik van het systeem Camera in
Beeld.
Wat is Camera in Beeld?
Camera in Beeld is een politiesysteem, dat alle (particuliere en
overheids-)camera’s op een kaart
weergeeft. Zo heeft de politie
overzicht van welke camera’s waar
hangen en waar zij opnames van
maken. Mocht er bijvoorbeeld een

inbraak of een overval zijn gepleegd
in uw wijk, dan kijkt de politie in het
systeem waar camera’s hangen waar
mogelijk iets op te zien kan zijn en
neemt vervolgens contact op met de
eigenaar van die camera’s. De politie
kan niet live meekijken naar de
beelden van de camera’s die
geregistreerd zijn in het systeem.
Hoe meldt u een camera aan?
Het is niet moeilijk: u kunt hiervoor
online een formulier invullen via
www.politie.nl/onderwerpen/
camera-in-beeld.html. Als u een

Cadeaubon van 50 euro
U kunt hem nog steeds aanvragen: de gratis cadeaubon. Hiermee hebben
al ruim 900 inwoners spullen besteld ter waarde van 50 euro. Deze
spullen kunt u gebruiken om uw huis nog energiezuiniger te maken. En
daardoor gaat de energierekening omlaag. Er zijn nog genoeg bonnen
beschikbaar voor huurders van bijvoorbeeld Veluwonen. Vraag hem aan
via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.
Lukt het niet om de cadeaubon aan
te vragen? Of heeft u een andere
vraag over de cadeaubon? Neem
dan contact op met het Regionaal
Energieloket via projecten@
regionaalenergieloket.nl of via
088 525 4110.
Per adres 1 bon
We geven 100 gratis cadeaubonnen
van weg ter waarde van 50 euro.
Deze gratis cadeaubon kunt u, als
huurder, gebruiken bij webshops via
het Regionaal Energieloket.

Huurders van Veluwonen kunnen de
bon aanvragen, per adres kan
maximaal 1 bon worden gebruikt.
Wees er snel bij, want op=op. Vraag
uw bon aan via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.

nieuwe deelnemer bent aan Camera
in Beeld, dan heeft u hiervoor uw
DigiD nodig. Als u zich heeft
aangemeld en uw camera is niet
meer in gebruik, dan kunt u zich hier
natuurlijk ook voor afmelden.
Dus…. help mee om zaken op te
lossen en uw buurt veiliger te
maken!

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al?
Wij versturen wekelijks een digitale
nieuwsbrief. Inmiddels ontvangen
zo’n 970 mensen de nieuwsbrief in
hun mailbox. U krijgt deze automatisch toegestuurd nadat u zich
hiervoor op onze website heeft
aangemeld. Ga hiervoor naar de
homepage naar ‘Nieuwsbrief
inschrijving’ en vul uw gegevens in.
U leest dan wekelijks het laatste
gemeentelijke nieuws, agendaberichten, de evenementenkalender
en de digitale versie van GemeenteThuis.
Gemeenteraad?
Kijk voor meer
informatie op
www.brummen.nl/gemeenteraad
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Bekendmakingen op overheid.nl
Verkeersbesluit of -mededeling
• verkeersbesluit instellen voorrangsweg - Ringlaan/Papiermolen
te Eerbeek
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, de
renovatie van 51 woningen,
Beethovenstraat 16, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 1 kastanjeboom en 2
populieren, Coldenhovenseweg
12 en 38, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van een dakopbouw
door dakkapel, Kampweg 31E,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
plaatsen van een wooncontainer,
Loenenseweg 67, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbreden van een inrit, Papiermolen 77, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van vergunningplichtig
meerwerkopties aan de voorgevel

•

•

•

•

•

•

(erker, dakkapel en accent),
Papiermolen 88 ,90, 96 en 100,
Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van vergunningplichtige
meewerk opties (300 en 600mm
verbreden van de uitbouw),
Papiermolen 97 en 107 in Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel, De
Pothof 33, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen op de
grond, Slatweg 15, Hall
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een schutting met
afwisselend panelen met hedera,
P. Zeemanstraat 15, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het te
realiseren van een vergunningplichtig meerwerk opties (accent
in de voorgevel), Weverweg 8A,
Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
bewonen van de bedrijfswoning,
Zutphensestraat 350, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 4
douglassparren en 1 grove den,
Anna van Saksenlaan 6, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van de
dakconstructie op de locatie
Gasfabriekstraat 22, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
Liriodendron Tulipifera, Kruisenkstraat 52, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen
(verbreden) van een uitweg van
de Papiermolen 79 naar de
Papiermolen in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, de verbouwing en
asbestverwijdering van het
rijksmonument “Koetshuis” van
landgoed Leusveld op de locatie
Rhienderensestraat 22, Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 25
diverse bomen, Sophia van
Württemberglaan 9, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van de
dakconstructie en ramen en
kozijnen van de woonboerderij op
de locatie Voorsterweg 54,

Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de
kraanbaan en het kappen van 6
bomen op de locatie Vulcanusweg
2, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een tijdelijke uitweg, van de
Werfakkerweg 70 naar de
Ringlaan in Eerbeek, gedurende
de periode dat mantelzorg wordt
geleverd in de geplaatste mantelzorgwoning
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen
(verbreden) van 2 uitwegen van
de Weverweg ongenummerd,
kavel 182 en 183, naar de
Weverweg, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van
school de Lans en het veranderen
van de uitrit op de locatie
Zutphensestraat 175, Brummen
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
verbreden van de inrit, Papiermolen 14, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
kachelpijp, Het Stroomdal 8,

Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van de
kozijnen op de begane grond,
Loenenseweg 53, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van
gevelbelettering, Op den Berg 1B,
Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning, Weg door de Plas 20,
Brummen
• Ontwerpbesluit verleende
omgevingsvergunning, het
brandveilig gebruiken van
basisschool “De ontdekking”,
Meengatstraat 23, Brummen
• Ontwerpbesluit verleende
omgevingsvergunning, het
brandveilig gebruiken van het
kinderdagverblijf, Saturnusweg 8,
Brummen
Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning, Broekse kermis, Knoevenoordstraat 51, Brummen
• Verleende evenementenvergunning, Vroolijke brocante markt,
Knoevenoordstraat 51, Brummen

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.

Bestel nu voordelig een compostbak

Bestemmingsplan Elzenbos actualisatie fase 2

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) kunt u in de gft-bak doen, maar u kunt
het ook zelf composteren in de tuin. Een handig hulpmiddel hierbij is een
compostbak. De gemeente Brummen en Circulus bieden u nu voordelig
een compostbak aan!
raar kunt gebruiken in de tuin.
Hiermee sluit u de kringloop nog
dichter bij huis!

B&W hebben besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan voor Elzenbos, actualisatie fase 2 vast te stellen. Woningbouw
was op basis van bestemmingsplan Elzenbos uit 2010 al mogelijk. Dit
plan voorziet in drie ondergeschikte aanpassingen zoals: een appartementengebouw van 16 appartementen, aanpassing van de voorste bouwgrens
en een aanpassing, zodat een deel van de geplande weg kan worden
aangelegd op een bestemming waar dat nu niet mogelijk is. Als de
ontwikkelingen zo door gaan kan er in de eerste helft van 2023 worden
gestart met bouwen.

Wat is composteren?
Composteren is een biologisch
proces waarbij bacteriën, schimmels
en andere bodemorganismen
groente-, fruit en tuinafval omzetten
in compost. Na 6 tot 9 maanden
kunt u de compost oogsten.
Compost gebruikt u in de tuin en
geeft voedingstoffen af aan uw
planten.
Niet in de compostbak
In de compostbak mag veel, maar
niet alles. Sommige etensresten of
tuinafval doet u liever niet in de
compostbak. Zo zijn brood en
gekookte etensresten niet goed
thuis te composteren.

Het gft uit de groene bakken wordt
door Circulus naar Attero in
Wilp-Achterhoek gebracht. Daar
wordt het vergist en gecomposteerd, waardoor groene energie en
compost ontstaan. Maar u kunt uw
gft ook zelf composteren, met een
composthoop of -bak in uw eigen
tuin. Zo maakt u van uw eigen gft
compost, dat u als bodemverbete-

Voor € 15,- een compostbak thuis!
De gemeente Brummen stelt nu
voordelig compostbakken beschikbaar. Voor € 15,- ontvangt u een
compostbak gemaakt van 100%
gerecycled plastic. Circulus bezorgt
de compostbak bij u thuis. U bestelt
de compostbak eenvoudig via de
website of app van Circulus. Betalen
gaat via IDEAL. U ontvangt een
e-mail met de bezorgdatum van de
compostbak.
Kijk voor meer info op circulus.nl.

In 2010 is door de gemeenteraad
bestemmingsplan Elzenbos vastgesteld. De eerste fase van het
woningbouwprogramma is al enige
jaren geleden gerealiseerd. De
afgelopen jaren is fase 2 A/B
gerealiseerd. Door marktomstandigheden heeft de ontwikkeling van de
wijk Elzenbos langer geduurd dan
verwacht. Nu is de situatie veranderd en er is weer behoefte is aan
nieuwe woningen. Daarom wordt er

gestart met de voorbereidingen voor
fase 2 C/D.
Hoe gaat het verder?
De raad neemt in september een
besluit over het bestemmingsplan.
Tijdens het forum bestaat er de
mogelijkheid om in te spreken bij de
gemeenteraad. Het forum staat
gepland op 1 september 2022. Na
besluitvorming wordt het bestemmingsplan wederom gedurende zes

weken ter inzage gelegd, er bestaat
dan de mogelijkheid om beroep in te
stellen bij de Raad van State.
Bouw en verkoop
De verkoop van een deel van de
eerste 30 woningen is afgerond. De
verwachting is dat eind augustus of
begin september de volgende
woningen in de verkoop gaan. De
verkoop van woningen verloopt niet
via de gemeente, maar via makelaars. Voor vragen over de verkoop
kunt u het beste bij hen terecht. De
bouw van de woningen zal in de
eerste helft van 2023 starten. De
ontwikkeling van de delen van
Elzenbos fase 2 C/D, waarvoor het
bestemmingsplan niet hoeft worden
aangepast, kan ondertussen verder
gaan. Daarvoor blijft het bestemmingsplan uit 2010 van kracht.
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Let op: schoolkinderen weer op weg
Na zes weken zomervakantie beginnen maandag in onze gemeente de
scholen weer. En ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan
binnenkort weer met hun boekentas op pad naar hun school in de
buurgemeenten. Dit betekent dat er vanaf maandag 22 augustus weer
elke dag veel kinderen lopend of fietsend op weg zijn van en naar school.
Wees dus extra alert in het verkeer!
Om weggebruikers er op attent te
maken dat de scholen weer zijn
begonnen, hebben we ook de
bekende spandoeken opgehangen
van Veilig Verkeer Nederland.
Daarnaast monitoren we regelmatig
de snelheid van het verkeer op
verschillende wegen binnen en

Bestemmingsplan ‘Weg door de Plas’

B&W stemmen in met het reparatieplan Weg door de Plas. Dit reparatieplan is nodig, omdat er fouten stonden in het eerder vastgestelde
bestemmingsplan. Door deze fouten te herstellen is het mogelijk een
vierde woning te bouwen op locatie Weg door de Plas 14, 16 en 20.

Contract gym- en zwemvervoer

buiten de bebouwde kom. Zorg als
deelnemer in het verkeer dat u zich
houdt aan de toegestane snelheid
(waaronder in de 30 km zones) en
wees alert bij het verlenen van
voorrang. Zo werken we samen aan
de verkeersveiligheid van de
kinderen.

Betuwe Express verzorgt ook de komende twee jaar het gym- en
zwemvervoer in de gemeente Brummen. B&W hebben dat dinsdag
besloten. Omdat het contract met dit bedrijf aan het einde van het
schooljaar 2021-2022 afliep, heeft dit voorjaar een nieuwe aanbestedingsronde plaatsgevonden. Betuwe Express kwam als beste kandidaat
uit deze procedure. Naast Betuwe Express zijn inmiddels ook de scholen
door het college van dit besluit op de hoogte gebracht.

Advies- en Meldpunt Veilig Thuis NOG
Inwoners en organisaties in onze gemeente weten de weg naar Veilig
Thuis goed te vinden. In 2021 is bij dit advies- en meldpunt 115 maal om
advies en ondersteuning gevraagd bij vermoedens van huiselijk geweld.
Dit staat te lezen in het jaarverslag van Veilig Thuis Noord- en Oost
Gelderland. B&W hebben besloten de subsidie voor het jaar 2021 voor
deze organisatie definitief vast te stellen op € 88.271,00. Daarbij constateerde het college dat Veilig Thuis aan de subsidieverplichtingen heeft
voldaan. Het volledige jaarverslag 2021 van Veilig Thuis NOG en een
samenvatting is te lezen op de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.
u een vermoeden heeft dat er
Veilig Thuis is hét advies- en
ergens iets aan de hand is thuis.
meldpunt voor huiselijk geweld en
Iemand moet die eerste stap zetten
kindermishandeling. U kunt hier
naar hulp. Want geweld stopt niet
terecht als u hulp zoekt of u zorgen
vanzelf.
maakt om een ander. Het kan gaan
om een probleem dat al langer
Bel: 0800-2000
bestaat. Maar u kunt ook bellen als
Voor informatie kunt u bellen naar

Ahmet op z’n plek bij Van de Velde Packaging
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. Via de
website van Veilig Thuis kunt u
overigens ook chatten met een
hulpverlener en advies vragen.
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. Is er
echter direct gevaar? Aarzel dan niet
en bel 112.

Vervangen gasleiding Noorder Enk
Liander gaat in Eerbeek Noorder Enk 2,7 km gasleiding vervangen. De klus
begint vanaf 22 augustus. Firma Siers voert het werk uit. De werkzaamheden beginnen bij de spoorweg op de Loenenseweg. Er zijn tijdens het werk
geen wegafsluitingen of omleidingsroutes.

Iets verloren of gevonden? Kijk op iLost!
Bent u een fiets, autosleutel,
handtas, rugzak of sieraden kwijt?
Zomaar een greep uit voorwerpen
die gevonden zijn en bij de
gemeente Brummen zijn afgegeven, maar nog niet door de
rechtmatige eigenaar zijn opgehaald. Zonde!
Heeft u iets verloren? Kijk dan op
iLost, want daarin worden gevonden voorwerpen door de eerlijke
vinder geregistreerd. In iLost kunt u
zoeken op voorwerp, vindplaats en
organisatie.

Servicepunt Eerbeek gesloten
Tijdens de zomervakantie is het
Servicepunt in Eerbeek gesloten.
Dit is van 9 juli tot en met 2
september 2022.

Kort nieuws

Van de Velde Packaging in Eerbeek is een fabrikant van ecologische
kartonnen verpakkingen. Het bedrijf heeft ervaring om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek te bieden. Hun
ervaring is dat als je de juiste werkplek creëert, het fijne en waardevolle
medewerkers zijn. Dat blijkt nu ook maar weer: Ahmet kon vanuit WerkFit
Brummen een leuke baan krijgen bij Van de Velde Packaging.
Een paar maanden
geleden was Bas
Willemse van WerkFit
Brummen in gesprek
met productiemanager
Clement en teamleider
Wesley of zij een
werkplek konden
creëren voor Ahmet.
Ahmet werkte destijds
intern bij WerkFit
Brummen en hij wilde
heel graag richting die
betaalde baan. “Aan de
hand van het profiel van
Ahmet zijn we in
gesprek gegaan of er
een passende werkplek
binnen het bedrijf was.
Op de afdeling Plano
was er ruimte om solistisch aan het
werk te kunnen. Ahmet is gestart
met een proefplaatsing en heeft
daarin zich uitstekend ontwikkeld.
Hij houdt zich bezig met het
overstapelen van kartonnen
verpakkingen. Nu krijgt Ahmet een
contract voor 25 uur per week met
de optie om dit langzaam uit te
breiden naar meer uren”, vertelt Bas
Willemse.

gemeentehuis. Als de eigenaar het
voorwerp binnen een jaar niet komt
ophalen, wordt de vinder de
eigenaar.

Wesley stuurt onder andere de afdeling Plano aan waar Ahmet werkt.
Hij geeft aan het traject via de
gemeente als zeer positief te
ervaren. “Het contact met de
gemeente (Bas) is zorgvuldig en
goed voorbereid, alle vragen zijn
welkom en geen verassingen achteraf. Vanwege de goede voorbereiding was het zoeken naar een
gepaste werkplek ook vrij eenvou-

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

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

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

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

Gevonden voorwerpen kunt u registreren in iLost. Bewaar het voorwerp thuis of geef het af op het

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

dig. Op basis van het gegeven
profiel en de korte kennismaking
met Ahmet leek de afdeling Plano
het meest geschikt te zijn. En
hiermee hadden we direct een schot
in de roos, want Ahmet is zichtbaar
op zijn plek en kan goed met het
team samenwerken. Ahmet is een
fijne, gemotiveerde en gedreven
collega die van aanpakken weet!”
Successen moet je vieren. Dus
hebben Ahmet, samen met twee
van zijn naaste collega’s en de
teamleiders lekker een grote
slagroomtaart gegeten. Deze
plaatsing heeft laten zien hoe
belangrijk het is dat je vanuit het
profiel van de kandidaat een
passende werkplek zoekt. Als dat
eenmaal lukt, krijg je daar een
goede en enthousiaste collega voor
terug.

