
Weekmarkt eenmalig naar Koppelplein
Dinsdag 28 augustus wordt de wekelijkse warenmarkt in Brummen eenmalig 
verplaatst naar het Koppelplein. Reden is dat op die dag de kermis op het 
Marktplein afgebroken en opgeruimd wordt. Vanwege het opbouwen van de 
warenmarkt is het niet mogelijk om dan te parkeren op het Koppelplein. Op 
het Koppelplein is op 28 augustus vanaf 7:00 uur de wegsleepregeling van 
kracht.

Schoolkinderen weer op weg:  
let op uw snelheid en verleen voorrang!
In toenemende mate bereiken ons meldingen van te hard rijden in de 30 
km zones en het niet verlenen van voorrang. Dit is zorgelijk. Zeker gezien 
het feit dat, na zes weken zomervakantie,  volgende week in onze 
gemeente de scholen weer beginnen. En een week later beginnen de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs ook weer. Dit betekent dat er 
vanaf maandag 27 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. Zo werken we samen aan de verkeersveiligheid 
van de kinderen.

Extra oproep aan agrariërs
Agrariërs, die nu of binnenkort weer met grote landbouwmachines op de 
weg rijden, moeten extra goed op de fietsers letten. Die dringende oproep 
doet burgemeester Alex van Hedel. “In dit jaargetijde is het op het land erg 
druk en wordt er dus veel met grote landbouwmachines gereden. Tegelijk 
zijn er ook veel fietsers, onder andere schoolgaande jeugd. En dat betekent 
extra goed oppassen. Verkeersveiligheid is ook voor het landbouwverkeer 
erg belangrijk. Sommige machines zijn ruim drie meter breed. Verschillende 
wegen in het buitengebied zijn soms nauwelijks een halve meter breder.” 
Daarnaast benadrukt Van Hedel dat de mais op dit moment erg hoog is, 
waardoor het uitzicht voor weggebruikers beperkt is. “Iedereen moet dus 
extra alert zijn op onverwachte verkeerssituaties.”
 
Verontreinigd wegdek
In sommige gevallen ligt er modder, zand en afvallende maïs op de weg. 
Voeg hierbij nog herfstregens, vallend blad en vroeg invallende duisternis 
aan toe en de toestand van het wegdek kan veranderen in een glijbaan. 
“Hierdoor kunnen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan voor het overige 
verkeer. Vandaar bij deze ook de oproep aan de betrokken ondernemers 
om ervoor te zorgen dat het wegdek ook weer opgeruimd wordt. Dit in 
het belang van de veiligheid voor alle weggebruikers”, aldus Van Hedel.

Vernieuwde kunstgrasmat voor SC Brummen 

Woensdagmiddag 22 augustus werd 
op sportpark de Hazenberg in 
Brummen het gerenoveerde kunst-
grasveld geopend door sportwet-
houder Margriet Wartena, Bert 
Garssen (voorzitter Sportclub 

Brummen), Jan Willem Boon van 
Gras Advies en Rutger Schuijffel van 
CSC Sport. De vernieuwing was 
nodig omdat de oude mat na bijna 
dertien jaar intensief gebruik was 
versleten.

Afgelopen weken is er gewerkt aan 
het aanpassen van de fundering en 
vervanging van de versleten kunst-
grasmat. Ook werden hekwerken en 
ballenvangers op een aantal plaatsen 
aangepast. Door zowel de Gemeente 
als Sportclub Brummen zijn woorden 
van dank uitgesproken richting de 
aannemer. De extreme weersomstan-
digheden deze zomer hebben het 
werk aan de velden niet eenvoudig 
gemaakt. 

De nieuwe kunstgrasmat is door 
Sportclub Brummen afgelopen week 
al in gebruik genomen voor de eerste 
trainingen van het nieuwe wedstrijd-
seizoen. Met de Evolution Pro 
grasmat van Greenfields en de 
aanpassingen rondom, voldoet het 
voetbalveld weer aan de eisen van 
deze tijd. De komende tien jaar zal 
het veld weer worden gebruikt door 
sportclub Brummen voor trainingen 
en wedstrijden. 

mogelijk over straat kunt. Maar 
lichtmasten kunnen kapot gaan. Hoe 
eerder oplettende inwoners doorge-
ven dat een lichtmast niet meer 
werkt, hoe eerder het bedrijf Van 
Gelder dit probleem kan verhelpen. 

Is er in uw omgeving een lantaarnpaal 
defect? Kijk dan op de lantaarnpaal 
op de gele sticker voor het lichtmast-
nummer en geef uw melding door via 
Fixi op onze website of de Fixi app. 
Het is belangrijk dat u bij uw melding 
altijd het lichtmastnummer doorgeeft: 
de gemeente geeft de klacht dan 
direct door aan Van Gelder en zij 
weten dan direct wat voor soort 
lichtmast kapot is. Zij kunnen dan snel 
en adequaat het probleem verhelpen.

In de gemeente Brummen staan veel 
lichtmasten, die er in de donkere 
uren voor zorgen dat u zo veilig 

Op 30 en 31 augustus is er een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht. 
Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op het 
Apeldoorns kanaal, kanaal langs ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en Apeldoornseweg 
(Eerbeek, Laag Soeren).
De organisatoren doen er alles aan om hinder van het verkeer zo veel mogelijk te 
voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat 
bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het 
Ministerie van Defensie.

De gemeente krijgt de laatste tijd veel 
meldingen en klachten over honden 
binnen uit Brummen en Eerbeek. Niet 
aangelijnde honden en hondenpoep op 
kinderspeelplekken of op stoepen zijn 
daarbij een grote ergernis. Bij overtre-
dingen worden mensen daarop 

aangesproken en/of krijgen een boete 
variërend tussen de € 95 en € 140 
exclusief € 9 administratiekosten. 

Burgemeester Alex van Hedel doet een 
dringend verzoek aan hondeneigena-
ren: “Ik betreur het dat er hondenover-
last wordt ervaren. Niemand vindt het 
fijn om in hondenpoep te stappen. Nog 
erger is het als kinderen op een 
speelterrein last van die uitwerpselen 
hebben. Heeft u een hond, neem dan 
uw verantwoordelijkheid daarin en zorg 
dat uw omgeving geen overlast ervaart 
van uw hond.” 

Oproep aan hondenbezitters
• Houd honden aan de lijn

•  Hondenpoep hoort niet op een 
speelterrein. Laat uw hond daar niet 
uit. Bovendien moeten kinderen 
veilig kunnen spelen en zijn niet alle 
kinderen dol op honden.

•  Iedereen die zijn hond uitlaat is 
verantwoordelijk voor het opruimen 
van hondenpoep. Dus neem een 
schepje of een zakje mee en ruim de 
poep op. 

De gemeente wil graag samen met u 
zorgen voor een schone leefomgeving. 
Spreek hondeneigenaren aan op 
ongewenst gedrag, zodat iedereen een 
steentje bijdraagt aan een schone 
leefomgeving. Dat is plezierig voor 
mens en dier. 

Op 23 augustus ontving het college 
van burgemeester en wethouders een 
delegatie uit de Japanse zusterstad 
Koriyama. De groep bestond voorna-
melijk uit Engelse leerkrachten van 
middelbare scholen in Koriyama.

De Japanse delegatie werd bij het 
gemeentehuis officieel welkom 
geheten door burgemeester Alex van 
Hedel. Wethouder Wartena gaf een 
presentatie over onderwijs in onze 
gemeente en ging daarbij onder 
andere in op het integraal huisves-
tingsplan, het onderwijssysteem en de 
aansluiting met het beroepsonderwijs. 
Aansluitend werd een bezoek ge-
bracht aan het P@rk in Brummen. Een 
school die werkt met het Early 
Bird-concept, waarvoor de Japanse 
leerkrachten veel belangstelling 
toonden. Directeur Marlou Vos-De 
Vries verzorgde een inspirerende 
rondleiding.

Plechtigheid op begraafplaats Hall
Ook werd in Hall het gedenkteken 

van Cornelis Johannes van Doorn in 
Hall bezocht. En er werden bloemen 
gelegd bij het graf van de vader van 
de heer Van Doorn op de begraaf-
plaats. Ook werd een bezoek gebracht 
aan de Hallse kerk, waar de delegatie 
tijdens een rondleiding door de heer 
Robert Carp leerde over de bijzondere 
historie van deze oude kerk. 

Historie
De contacten tussen de gemeente 
Brummen en Koriyama zijn voortgeko-
men uit historische banden: omstreeks 
1880 heeft waterbouwkundig ingeni-
eur Cornelis Johannes van Doorn uit 
Hall in de omgeving van deze Japanse 
stad belangrijke waterbouwkundige 
werken gerealiseerd. 

Meld defecte lichtmasten mét lichtmastnummer 

Militaire oefening

Let op loslopende honden en ruim hondenpoep op

Japanse leerkrachten bezoeken Brummen en Hall
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Dag van Ouderen: 5 oktober 
Dit jaar vindt de Dag van de Ouderen in onze gemeente plaats op vrijdag 5 

oktober. De opzet is nieuw, want dit jaar is er ook een gezellige lunch. De 

bijeenkomst start om 10.30 uur in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek en 

omstreeks 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Zowel in de ochtend als 

in de middag zijn er nog diverse interessante activiteiten. Bijvoorbeeld korte 

presentaties over Team voor Elkaar, het Geheugensteunpunt en wo-

ningstichting Veluwonen. Maar ook kaarten maken, sjoelen, een reactietest 

doen van Veilig Verkeer Nederland, een geheugenspel en houtsnijden. 

Kosten vijf euro inclusief lunch en deelname aan verloting. 

Aanmelden voor deze dag kan via tel. (0575) 56 19 88 en e-mailadres 

info@welzijnbrummen.nl.

Forum en raadsvergadering 
Op donderdagavond 6 september start om 20.00 uur het gecombineerde 

raadsforum. Over de onderwerpen die aan bod komen leest u in het bericht 

op onze website. Als inwoner kunt u meepraten tijdens het forum. Meld dit 

dan vooraf bij de griffie van de gemeenteraad via mailadres griffie@

brummen.nl of het centrale telefoonnummer 0575-568 233. Aansluitend 

(na een kleine schorsing voor fractieberaad) start een besluitvormende 

raadsvergadering. Over welke onderwerpen er op dat moment concreet een 

besluit genomen wordt hangt mede af van de uitkomsten van het forum 

van eerder die avond. Onderwerpen waarover in de raad bespreking 

gewenst is, worden op de agenda gezet van de reguliere besluitvormende 

raadsvergadering op 20 september. 

Kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en tips 
over de openbare ruimte kunt u eenvoudig aan ons doorgeven via: de Fixi 
app, via onze website of telefonisch. Samen zorgen we voor een schone en 
veilige leefomgeving. Binnen twee werkdagen laten wij u weten wat er met 
uw melding gebeurt. Wij proberen een klacht/melding zo snel mogelijk af 
te handelen. Daarbij worden eerst 
de meldingen opgepakt die een 
direct gevaar voor de gezondheid, 
veiligheid of openbare orde zijn. 
Minder dringende zaken plannen 
we in of worden aan een externe 
partij uitbesteed. 

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

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere om-

gevingsvergunning, voor het 
uitvoeren van achterstallig groen-
onderhoud binnen het areaal van 
KRW (kap van 4 berken en 4 
niet-geknotte wilgen), langs de 
oever van de IJssel, perceel 
Brummen I 265 Brummen I 263 
(15-08-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren 
van een plafond en restanten van 
dit plafond in een CV ruimte, 
Coldenhovenseweg 85 te Eerbeek 
(15-08-2018)

• Sloopmelding voor het saneren 
asbestbuizen en een asbesthulp-
stuk op het perceel I 2324 nabij de 
Cortenoeverseweg te Brummen 
(15-08-2018)

• Sloopmelding voor het saneren 
asbestbuizen en een asbesthulp-
stuk op het perceel I 2324 nabij de 
Cortenoeverseweg te Brummen 
(15-08-2018)

• Beschikking actualisatie voorschrif-
ten omgevingsvergunning, 
Tondensestraat 20 te Tonden 
(15-08-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een erfafscheiding, 
Hogeweg 6B in Eerbeek (15-08-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, voor het 
realiseren van een testbassin, Op 
den Berg 1 in Brummen (15-08-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, voor het 
vervangen van de winkelpui, 
Oranje Nassauplein 12 in Eerbeek 
(15-08-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk bewonen van de schuur op 
de locatie Pongeweg 4A in Hall 
(15-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1 
grove den op de locatie Gravin 
van Burenlaan 2 in Eerbeek 
(15-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1 

grove den op de locatie Gravin 
van Burenlaan 2 in Eerbeek 
(15-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 2 
vliegdennen op de locatie Gravin 
van Burenlaan 10 in Eerbeek 
(15-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 2 
acacia’s op de locatie achter 
Händelstraat 32 en 36 in Eerbeek 
(15-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1 
beuk op de locatie Voorsterweg 
125 in Brummen (15-08-2018)

• Beschikking actualisatie voorschrif-
ten omgevingsvergunning, 
Tondensestraat 20 te Tonden 
(15-08-2018)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Bronkhorsterweg, te Brum-
men (22-08-2018)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Slatweg 6, te Hall (22-08-
2018)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Engelenburgerlaan 1, te 
Brummen (22-08-2018)

• Verleende evenementenvergun-
ning, Dorpsstraat 9, te Hall 
(22-08-2018)

• Melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen, voor de installatie en 
ingebruikname van een gesloten 
bodemenergiesysteem aan de 
Lendeweg 6 te Hall (22-08-2018)

• RECTIFICATIE - Ingediende 
aanvraag vooroverleg omgevings-
vergunning, voor het bouwen van 
een machineberging in de vorm 
van een kapschuur/veldschuur, 
Buurtweg 49 in Brummen (22-08-
2018)

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor het veranderen 
van een melkrundveehouderij, ’t 
Zaaibroek 5 te Hall (22-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het verbouwen van 
de woning op de locatie Graaf van 
Limburg Stirumplein 7A in Brum-
men (22-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het wijzigingen van 

gevels van 64 woningen in 
Eerbeek. Huygenslaan 87, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 
107, 109, Huygenslaan 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, Frans Hals-
straat 5, 7, 9 en 21, 23, 25, 27, 
29, Gerard Doustraat 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19 en 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, Kloosterstraat 100, 
102, 104, 106 en 110 en 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 
126, Rembrandtlaan 9, 11 (22-08-
2018)

• Sloopmelding, voor het laten 
saneren van een asbesthoudend 
plafond en restanten plafondbe-
plating, Coldenhovenseweg 85 te 
Eerbeek (22-08-2018)

• Sloopmelding voor het saneren 
van diverse asbesthoudende 
toepassingen uit en rondom een 
woning, Oude Eerbeekseweg 12 
te Brummen (22-08-2018)

• Sloopmelding voor het saneren 
asbestdak van een schuur, Haar-
weg 12A te Tonden (22-08-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren 
van een asbesthoudend dak van 
een schuur aan de Lichtenbeltweg 
8 te Leuvenheim (22-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor een termijn van 15 
maanden, voor het plaatsen en 
gebruiken van een tijdelijke 
woon-unit op de locatie Klooster-
straat 28 in Eerbeek (22-08-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het gebruiken van 
de woning als gastouderopvang 
op de locatie Prinses Cathari-
na-Amaliastraat 27 in Brummen 
(22-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het omzetten van 
een verkeersbestemming naar tuin 
en het aanleggen van een inrit op 
de locatie T.M.C. Asserstraat 24 in 
Eerbeek (22-08-2018)

• Ontvangen aanvraag en verleende 
reguliere omgevingsvergunning, 
voor het kappen van een populier 
langs de weg tegenover De 
Voortweg 6 in Brummen volgens 
de noodkapprocedure (22-08-
2018)

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

GESLOTEN

Heeft u vertrouwelijke meldingen 
over openbare orde en veiligheid 
bijvoorbeeld over een burenruzie? 
Geef het telefonisch door aan de 
adviseur openbare orde en veilig-
heid via 0575-568 233 of stuur een 
e-mail naar gemeente@brummen.
nl. Wilt u het toch via Fixi melden? 

Zet daarvoor het vinkje uit bij ‘deel 
mijn melding op de openbare 
kaart’.
Uw melding wordt dan niet op de 
openbare kaart getoond. 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
voortgang van uw melding? Geef 
dan uw mailadres door.

Vertrouwelijke meldingen openbare orde 
en veiligheid

Melding openbare ruimte? Meld het via Fixi

Wij versturen wekelijks een digitale 
nieuwsbrief. Inmiddels ontvangen ruim 
750 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, agenda-
berichten, de evenementenkalender en 
de digitale versie van GemeenteThuis.

Bent u een autosleutel, fiets of horloge 
kwijt? Zomaar een greep uit voorwer-
pen 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.

Gevonden voorwerpen kunt u registre-
ren in iLost. Bewaar het voorwerp thuis 
of geef het af op het gemeentehuis. Als 
de eigenaar het voorwerp binnen een 
jaar niet komt ophalen, wordt de vinder 
de eigenaar.

Digitale nieuwsbrief Iets verloren of gevonden? Kijk op iLost!


