
Lange Termijn Agenda
Het zomerreces van het gemeentebestuur zit er bijna op. Welke 
onderwerpen belanden de komende maanden op de vergadertafel 
van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda 
(LTA). Vorige week is er weer een actuele versie beschikbaar geko-
men. Deze is te vinden op brummen.nl/gemeenteraad. 

Bestemmingsreserve corona
Het college van B&W heeft op 24 augustus jongstleden besloten 
om aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen over de 
besteding van de bestemmingsreserve corona. Het gaat om het 
inzetten van een deel van de reserve voor specifieke activiteiten 
gericht op het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van onze 
inwoners. De coronacrisis heeft een enorme impact op het mentaal 
welzijn en de gezondheid van de samenleving. Het college vraagt 
de raad om de reserve in te zetten voor onder andere begeleiding 
en inzet van netwerkcoaches, extra mantelzorgondersteuning, 
activiteiten gericht op ontmoeting en een bijdrage in relatie tot de 
Maatschappelijke Diensttijd van jongeren (MDT). Op 16 september 
neemt de raad hierover een definitief besluit.

Online forumvergaderingen op 2 en 9 september

Verdeeld over 2 en 9 september organiseert de Brummense gemeenteraad 
3 forumvergaderingen. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen zijn 
deze bijeenkomsten weer digitaal. Op donderdagavond 2 september 
vinden er 2 fora plaats vanaf 19.00 uur, waarbij in ieder geval 6 inhoude-
lijke raadsvoorstellen aan bod komen. Op donderdagavond 9 september 
start om 19.30 uur een extra forum waarbij alleen het voorstel over de 
Regionale Energiestrategie aan bod komt.

De vergaderingen zijn voor 
iedereen live te volgen via www.
brummen.nl en het televisieka-
naal van de lokale omroep 
VoorstVeluwezoom. De 6 
inhoudelijke voorstellen die aan 
bod komen op 2 september zijn 
verdeeld over twee fora. Zo 
buigt het forum Samenleving 
zich over het raadsvoorstel dat 
gaat over het onderzoek van de 
rekenkamercommissie over de 
prestatieafspraken met de 
woningstichting. Ook bespreekt 
dit forum het voorstel over de 
inzet van de bestemmingsreser-
ve voor bestrijding van het 
coronavirus. In het forum 
Ruimte staan het bestemmings-
plan Plagweg 20-IJsselstraat 6 in 
Empe en Kampweg 31 in 
Brummen op de agenda. En ook 
het coördinatiebesluit voor de 
ontwikkeling in het gebied 
Stuijvenburchstraat/De Wasac-
ker in Eerbeek wordt in dit 
forum besproken.

Gezamenlijk deel
Voordat beide fora van start 
gaan start de gemeenteraad om 
19.00 uur met een gezamenlijk 
gedeelte. Daar komen enkele 
vaste agendapunten aan de 
orde, zoals de vragenronde, de 
lijst van ingekomen en te 

verzenden stukken en het 
algemeen spreekrecht voor 
inwoners over onderwerpen die 
niet op de agenda staan. In dit 
gezamenlijke deel van het forum 
bespreken de raadsleden ook het 
collegevoorstel om een bestuurs-
overeenkomst met de provincie 
Gelderland af te sluiten. Deze 
overeenkomst borgt de samen-
werking die gemeente en 
provincie onder de noemer 
“Brummen Robuust” zijn 
aangegaan. 

RES 1.0
De extra online forumvergade-
ring op donderdag 9 september 
begint om 19.30 uur. Het 
raadsvoorstel over de Regionale 
Energiestrategie (RES) wordt in 
een apart forum besproken 
omdat de kans groot is dat veel 
inwoners de gemeenteraadsle-
den over dit onderwerp willen 
toespreken. In de afgelopen tijd 
hebben de 7 gemeenten in de 
Cleantech Regio intensief 
samengewerkt met inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties aan dit document. 
Hierin staat beschreven hoeveel 
zon- en windenergie de Clean-
tech Regio in de periode tot 
2030 wil opwekken en welke 
mogelijkheden we zien voor 

zon- en windenergie na 2030. 
De  raad buigt zich op 9 
september zowel over de RES als 
over de tot dusver ingediende 
inspraakreacties. De raad kan 
vervolgens in de besluitvormen-
de raadsvergadering van 16 
september wensen en bedenkin-
gen meegeven aan de Cleantech 
Regio. 

Meepraten? Dat kan! 
In overleg met de raadsgriffier 
kunt u schriftelijk of mondeling 
uw mening of inspraakreactie 
geven. Dit kan gaan over een 
onderwerp op de agenda. Maar 
ook over een kwestie die niet op 
agenda staat. Wilt u hier gebruik 
van maken? Neem dan tijdig 
vooraf contact op met de griffie. 
Dit kan via het centrale telefoon-
nummer (0575) 568233 of 
mailadres griffie@brummen.nl. 
Vermeldt daarbij uw telefoon-
nummer, zodat de raadsgriffier 
met u kan overleggen. Een 
mondelinge’ inspraakreactie in 
het gemeentehuis (via een 
digitale verbinding) behoort tot 
de mogelijkheden. Bij een 
schriftelijke reactie wordt uw 
inbreng zo spoedig mogelijk 
doorgestuurd naar de 19 
raadsleden. Ook wordt uw 
bijdrage (met uw instemming en 
eventueel anoniem) geplaatst bij 
de vergaderstukken op de 
raadswebsite. Voor eventuele 
vragen over deze werkwijze kunt 
u uiteraard contact opnemen 
met de raadsgriffier. 

Stukken inzien
Op de gemeentelijke website 
www.brummen.nl kunt u 
minimaal zeven dagen voor de 
vergaderingen de stukken 
bekijken welke bij de verschillen-
de agendapunten horen. 
Beschikt u niet over een 
computer, dan kunt u binnen-
kort een gratis exemplaar van de 
agenda en bijbehorende 
voorstellen afhalen bij het 
Brummense gemeentehuis.

Na zes weken zomervakantie beginnen maandag in onze gemeente weer 
de scholen. 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 30 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 

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.
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Aanstelling nieuwe leerplichtambtenaar

De gemeente Brummen heeft een 
nieuwe leerplichtambtenaar:  
Charlotte van den Berg. Op dit 
moment is zij werkzaam als 
leerplichtambtenaar in de 
gemeente Apeldoorn. Vanaf het 
nieuwe schooljaar neemt ze de 
taak van Peter Graaff over in 
Brummen. 

Al sinds 2008 is Charlotte werk-
zaam als pedagoog/maatschappe-
lijk werker binnen Team Jeugd van 
de gemeente Apeldoorn. Sinds dit 
voorjaar bekleedt ze de functie 
leerplichtambtenaar. In deze 
functie zet ze zich in voor het 
leerrecht en houdt ze toezicht op 
het naleven van de leerplicht. Met 
haar enthousiasme, kennis en 
ervaring hoopt ze binnen Team 
voor Elkaar een waardevolle 
bijdrage te leveren voor de jeugd 
van Brummen. 
Charlotte maakt onderdeel uit van 
Team voor Elkaar en is op 
woensdag aanwezig in het 

gemeentehuis van Brummen. Haar 
contactgegevens kunt u vinden op 
onze website: brummen.nl/
leerplicht.
eens per jaar een fashioncheque 
voor de kinderen. 
 
Voorzieningenwijzer
Betaalt u niet te veel voor gas en 
energie? En ontvangt u alle inkomsten 
waar u recht op heeft? De Voorzienin-
genwijzer helpt u deze vragen te 
beantwoorden. Als u zich aanmeldt, 
krijgt u een afspraak met een 
onafhankelijk adviseur. De gemeente 
betaalt de kosten voor het advies.

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen
Verder zijn er regelingen om u 
tegemoet te komen in de kosten 
van de gemeentelijke belastingen 
voor afvalinzameling en de rioolkos-
ten. Kijk voor meer informatie of om 
de regelingen aan te vragen op 
www.brummen.nl/geldzorgen.

Raad neemt besluiten… 

De maandelijkse besluitvormende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 september. Ook is er op 
2 september, direct aansluitend aan de beide forum, een korte besluitvormende raadsvergadering. Voor-
stellen waarover de raadsleden het eens zijn en niet verder met elkaar in debat gaan, worden direct op die 
avond als hamerstuk behandeld en besloten. Onderwerpen waarover de gemeenteraad wel verder met 
elkaar in debat wil, worden op de agenda gezet van raadsvergadering van 16 september. 

Let op: schoolkinderen weer op weg



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

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een beuk, Bronkhor-
sterweg 15 in Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 eiken, Soerense 
Zand Noord 12 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van diverse eiken en 
lindes, Stationsweg 12 in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van keerwanden, 
Voorstondensestraat 22/22A in 
Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een bijgebouw, 

Zutphensestraat 41 in Brummen
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het isoleren van de 
gevels en plaatsen van nieuwe 
kozijnen, Molenstraat 17 in 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het kappen van 3 
eiken, Soerense Zand Noord 12 
in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
es (Fraxinus excelsior), Coldenho-
venseweg 46 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een uitrit, Langedijk 10 in Hall

Omgevingsmelding
• Sloopmelding, het slopen van een 

carport en schuur op de locatie 
Jan Mankesstraat 93 in Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van losse asbestbeplating in de 
tuin op de locatie Maria Stuart-
laan 17 in Eerbeek

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Elzenbosweg 10 en Weg door 
de plas 14a”

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte op donderdag 2 

september 2021
• Forum Samenleving op donder-

dag 2 september 2021
• Besluitvormende raadsvergade-

ring op donderdag 2 september 
2021

• Forum op donderdag 9 septem-
ber 2021

Bekendmakingen op overheid.nl
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Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

Bent u 55+ en heeft u vragen over 
reizen met het OV? Maak dan 
gebruik van het telefonisch 
spreekuur en bel 038 – 303 70 10. 
OV-ambassadeurs geven er 
antwoord op uw vragen over het 
gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer 
is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend”, zeggen de OV-ambassa-
deurs. 
De provincies Gelderland, Flevoland 
en Overijssel vinden het belangrijk 
dat iedereen met het openbaar 
vervoer veilig en gemakkelijk kan 
reizen. Daarom geven OV-ambassa-
deurs, vrijwilligers en zelf ook op 

leeftijd, uitleg over reizen met trein 
en bus.   

Wilt u weten hoe u een OV-chip-
kaart aanvraagt of hoe de 40% 
korting voor samen reizen werkt? 
Wilt u meer weten over de Corona-
maatregelen in het    OV of juist 
informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of 
bent u (onverwacht) noodgedwon-
gen afhankelijk van het OV, maar u 
weet nog niet hoe het werkt? Bel 
dan met een OV-ambassadeur 
tijdens het telefonisch spreekuur. De 
OV-ambassadeur neemt met u het 
antwoord door. Telefoonnummer: 
038 - 303 70 10. 

• Maandag t/m vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur 

• Dinsdag en donderdag van 13.30 
tot 15.00 uur 

• Maandag en woensdag van 
18.30 tot 20.00 uur 

Tot en met 31 augustus 2021 is het 
telefonisch spreekuur alléén 
bereikbaar in de ochtenden 
vanwege de vakantie. 

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassa-
deur. De OV-ambassadeurs helpen 
u graag op weg!

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

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

Colofon

Veilig Honk op weg naar school 
De scholen gaan komende week van start. Veel 
leerlingen uit onze dorpen fi etsen dan weer 
dagelijks naar Zutphen, Apeldoorn of Dieren. 
Krijgen zij op weg naar school een lekke band of 
willen ze bijvoorbeeld schuilen voor onweer, dan 
kunnen de leerlingen weer terecht op een Veilig Honk. 

De afgelopen jaren is het gebruik van de Veilig Honk-adressen welis-
waar zeer minimaal, het gemeentebestuur vindt het toch belangrijk dat 
er ‘honken’ in onze gemeente zijn waar een scholier terecht kan als dat 
nodig is. Een Veilig Honk is te herkennen aan het Veilig Honk bord in de 
tuin of voor het raam.

Veel leerlingen fi etsen elke dag vanuit de dorpen in onze gemeente naar 
de middelbare school in buurgemeenten. Onderweg kun je weleens een 
lekke band krijgen. Of de ketting loopt van je fi ets, of misschien val je 
ongelukkig. Daarom heeft de gemeente Brummen een aantal Veilig 
Honk-routes, met betrouwbare adressen waar je terecht kunt voor een 
fi etspomp, een reservefi ets, pleisters en een luisterend oor. 

De vier Veilige Honken vind je bij de volgende adressen: 
- Arnhemsestraat 129
- Zutphensestraat 370
- Zutphensestraat 203
- Oude Kanonsdijk 1a. 

De leerlingen die naar Apeldoorn moeten fi etsen, kunnen gebruik 
maken van de ‘honken’ die Apeldoorn nog heeft op de routes naar de 
scholen.

Werkzaamheden 
Hallseweg-Dorpsstraat Hall 
In opdracht van Gemeente Brum-
men voert Dostal Wegenbouw 
asfaltonderhoud uit aan de 
Hallseweg/aansluiting Dorpsstraat 
in Hall. Van vrijdag 3 september tot 
en met maandag 13 september 
2021 wordt er gewerkt aan de 
asfaltdeklaag van de Hallseweg/
aansluiting Dorpsstraat. 

Het wegdek wordt hersteld; 
daarvoor wordt asfalt weggefreesd 
en opnieuw aangebracht. Aanslui-
tend worden bermen en bestratin-
gen hersteld. 
Tijdens de werkzaamheden zijn de 
Hallseweg en de zuidkant van de 

Dorpsstraat afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Op maandag 6 
september 2021 wordt er gefreesd 
en is de weg afgesloten voor 
autoverkeer. Op donderdag 9 
september 2021 wordt er geasfal-
teerd. De weg is afgesloten voor 
alle verkeer. Naar verwachting is de 
weg op dinsdag 14 september 2021 
weer open voor alle verkeer.

De leerlingen die naar Apeldoorn 
moeten fi etsen, kunnen gebruik 
maken van de ‘honken’ die 
Apeldoorn nog heeft op de routes 
naar de scholen.

Veilig Honk op weg naar school 


