
Knooppunt Mantelzorg is er voor u!
Zorgen voor een naaste met bijvoorbeeld 
een handicap of ziekte kan moeilijk zijn. Het 
Knooppunt Mantelzorg biedt ondersteuning. 
In juni staan er weer diverse activiteiten op 
de agenda. Daarnaast kunt u mantelzorg-
coach Monique Steunenberg op verschillen-
de plaatsen treffen onder de noemer 
Buurtpunt Mantelzorg of via m.steunenberg@humanitas.nl.

Agenda september 2018

3-9 mantelzorggespreksgroep 13:30-14:30 uur Plein Vijf Brummen 

19-9 Buurtpunt Mantelzorg 10.30 uur Jumbo Brummen

20-9 mantelzorggespreksgroep 13:30-14:30 uur Bibliotheek Eerbeek

26-9 Buurtpunt Mantelzorg 10.30 uur Jumbo Eerbeek

27-9  Lezing over tiltechnieken 19.00 uur FysioBrummen

Meer informatie: www.samengoedvoorelkaar.nl. 
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Donderdagavond: na fora direct besluitvorming door raad 

De beide raadsfora in de maand 
september beginnen eenmalig één 
uur eerder. Komende donderdag bent 
u namelijk vanaf 19.00 uur van harte 
welkom in het gemeentehuis in 
Brummen. Aansluitend op beide 
raadsfora is er een kleine schorsing 
voor fractieberaad en start vervolgens 
omstreeks 21.00 uur een besluitvor-
mende raadsvergadering. 

Over welke onderwerpen er op 6 
september concreet een besluit 
genomen wordt hangt mede af van 
de uitkomsten van de fora van eerder 
die avond. Onderwerpen waarover in 
de raad bespreking is gewenst, 
worden op de agenda gezet van de 
reguliere besluitvormende raadsverga-
dering op 20 september 2018. 
Onderwerpen waarvoor dit niet het 
geval is, worden direct op 6 septem-
ber als hamerstuk behandeld en beslo-
ten. Op onze website leest u welke 

onderwerpen aan bod komen tijdens 
de beide raadsfora. Wilt u meepraten 
tijdens de fora? Dan kan dit over 
onderwerpen of voorstellen die op de 
agenda staan. Maar ook kunt u een 
onderwerp aan de orde stellen dat 
niet op de agenda van het forum 
staat. Wilt u gebruik maken van de 
mogelijkheid om mee te praten? Meld 
dit dan vooraf bij de raadsgriffie. Deze 
is bereikbaar via mailadres griffie@
brummen.nl en telefoonnummer 
(0575) 56 82 33.

Forum Ruimte
De vaste agendapunten zoals de 
vragenronde, ingekomen post en ter 
kennisname stukken staan op de 
agenda. Ook is er gelegenheid voor 
inwoners om het woord te voeren 
over onderwerpen die niet op de 
agenda staan. Een ander vast onder-
deel van een forumagenda is de 
actieve informatievoorzieningen door 

de wethouders. Op eigen initiatief 
praten zij de raadsleden en aanwezige 
bezoekers bij over actuele ontwikke-
lingen uit hun portefeuille. Op de 
agenda van het forum Ruimte staan 
vijf inhoudelijke voorstellen, waaron-
der twee vast te stellen bestemmings-
plannen (‘Weg door de Plas’ en 
‘Kleine Kernen, Empermolen 3-10’) en 
het voorstel om in te stemmen met de 
woonbestemming voor woningen aan 
de Tullekenweg in Eerbeek. Ook buigt 
de raad zich over het voorstel voor 
een verklaring van geen bedenkingen 
voor het zonnepark aan de Oude 
Zutphenseweg. Tot slot bespreekt de 
raad het voorstel om diverse wegvak-
ken te onttrekken aan openbaarheid. 

Forum Samenleving/Bestuur/
Financiën
Naast de vaste agendapunten staan er 
in dit gecombineerde forum zes 
raadsvoorstellen op de agenda. Zo 
bespreekt de raad het voorstel voor 
het aanwijzen van leden voor het 
bestuur van de Regio Stedendriehoek 
en de inhoudelijke Agenda van de 
cleantechregio voor de periode 
2019-2023. Ook een nieuwe verorde-
ning voor de bezwaarschriftencom-
missie en de tarieventabel 2018 (met 
de toevoeging van leges voor zonne-
parken) staan op de agenda. Verder 
bespreekt de raad de nota voor een 
sluitende aanpak van personen met 
verward gedrag. Het zesde onderwerp 
op de agenda is de aankoop van het 
pand aan de Kollergang 14 in Eer-
beek, als beoogd locatie voor een 
arbeidsontwikkelcentrum. 

Vanaf 1 september 2018 regelt de 
gemeente Brummen de aanvragen 
voor leerlingenvervoer weer zelf. 
Voorheen deed de gemeente Zutphen 
dat voor ons.

Om uw kind via PlusOV te kunnen 
vervoeren, heeft u onze toestemming 
nodig als het kind in onze gemeente 
staat ingeschreven. Zodra het kind die 
toestemming heeft, krijgt PlusOV 
opdracht om het vervoer van uw kind 
te regelen. 

Aanvragen/wijzigingen in het 
leerlingenvervoer
Alle aanvragen of wijzigingen in het 
leerlingenvervoer, zoals een ander 
instap- of uitstapadres door een 
verhuizing of gewijzigde schoolda-
gen/-tijden kunnen vanaf 1 september 
alleen online worden doorgegeven 
aan de gemeente. Op de website van 
de gemeente Brummen onder 
leerlingenvervoer treft u de link aan 
naar het online aanvraagsysteem. 
Daar vindt u ook meer informatie over 
leerlingenvervoer in zijn algemeenheid 

en termijnen die gelden voor het 
aanvragen.

Wijzigingen in het dagelijks vervoer 
vanwege ziekte of om andere reden
Kan uw kind een keer een dag niet 
meerijden door bijvoorbeeld ziekte of 
omdat de school uw kind een onver-
wachte vrije dag heeft gegeven? Dan 
moet u dit rechtstreeks bij PlusOV 
blijven melden. 
Dit kan via www.plusov.nl of telefo-
nisch: 088 - 758 76 55 (dagelijks van 
6.30-22.00 uur).

Meer informatie
Voor meer informatie over het 
aanvragen van leerlingenvervoer, 
verhuizing van uw kind of wijziging 
van school kunt u vanaf 1 september 
terecht bij het Team voor Elkaar 
Leerlingenvervoer. Zij zijn dagelijks 
telefonisch bereikbaar tussen 9-12 uur 
via telefoonnummer 0575-568 568. 
U kunt vragen naar Liane Koenders of 
Petra Wiersma. U kunt ook schriftelijk 
uw vragen stellen via  
leerlingenvervoer@brummen.nl.

Naar school met leerlingenvervoer

De scholen zijn weer begonnen en diverse leerlingen uit onze gemeente 
worden met behulp van PlusOV naar school en naar huis gebracht. Gelukkig 
verloopt de opstart van dit vervoer aanzienlijk beter dan vorig jaar. Maar 
mochten er toch klachten zijn, dan kunt u dit melden bij PlusOV via telefoon-
nummer 088 – 758 76 66 of via het formulier op www.plusov.nl.

PlusOV is de regionale vervoerscentrale van negen gemeenten in onze regio. 
PlusOV vervoert mensen volgens vaste routes, op vaste dagen en tijdstippen. 
Denk bijvoorbeeld naast het leerlingenvervoer ook aan het vervoer naar 
instellingen voor dagbesteding en dagbehandeling. Ook vervoert de vervoers-
cenrale mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of open-
baar vervoer. Meer informatie is te vinden op www.plusov.nl.

Vervoer via PlusOV 

De scholen zijn deze week weer van 
start gegaan. Veel leerlingen uit onze 
dorpen fietsen vanaf nu 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. Evenals vorig jaar zijn er vijf 
‘honken’. Dat is minder dan in het 
verleden. Uit onderzoek is (gelukkig) 
gebleken dat kinderen er niet vaak 
gebruik van hoeven te maken.

Veel leerlingen fietsen 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 fiets, of misschien val je ongelukkig. 

Daarom heeft de gemeente Brummen 
een aantal Veilig Honk-routes, met 
betrouwbare adressen waar je terecht 
kunt voor een fietspomp, een reserve-
fiets, pleisters en een luisterend oor. 
De vijf Veilige Honken vind je bij de 
volgende adressen: Arnhemsestraat 
129, Cortenoeverseweg 101, Zutp-
hensestraat 370 en 203 en Oude 
Kanonsdijk 1a.

De gemeente kiest er voor om deze vijf 
honken in stand te laten, ondanks dat 
het gebruik van de honken de laatste 
jaren beperkt is geweest. Dat heeft te 
maken met de komst van mobiele 
telefoons, waarmee je als schoolgaande 
jongere snel zelf hulp kunt inschakelen. 
Maar uit een raadpleging onder het 
inwonerspanel Brummen Spreekt, 
scholen en andere betrokken organisa-
ties, blijkt dat mensen het wel een 
prettig idee vinden dat de honken er 
zijn. Daarom zijn er ook dit jaar weer 
vijf adressen, die onder andere ook via 
de scholen bekend gemaakt worden. 
De gemeente voorziet de honken van 
de nodige materialen, zoals een 
bandenplakset en EHBO-trommel. Je 
herkent de adressen aan het Veilig 
Honk bord in de tuin of voor het raam.

Hoe kun je je bedrijf verduurzamen 
en wat levert dat op? Hoe kun je als 
ondernemer voldoen aan wettelijke 
richtlijnen zonder dat het de be-
drijfsvoering stoort of in gevaar 
brengt? Deze en andere vragen 
staan centraal tijdens de vierde 
Energietafel Brummen op woensdag 
19 september.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
van Brummense en Eerbeekse onderne-
mers wordt ingegaan op hoe je als 
ondernemer je bedrijf kunt verduurza-
men en energiebesparende maatrege-
len kunt nemen en wat die het bedrijf 
opleveren. Nando Klein Gunnewiek van 
Bilan BV, specialist in energiebesparing 
binnen bedrijfsgebouwen, laat in een 

korte pitch zien wat er mogelijk is.
Deelname aan de Energietafel Brum-
men op 19 september is gratis. Vanaf 
19.00 uur staat in de hal van het 
gemeentehuis de koffie klaar. Om 
19.15 uur start het programma. 

Graag vooraf aanmelden via 
www.brummenenergie.nl/energietafel.

Veilig Honk op weg naar school

Energietafel over Mkb en bedrijfsleven

Door omstandigheden kunnen 
verkeerssituaties tijdelijk veranderen. 
Neem als voorbeeld een evenement: 
daarvoor kan dan een wegafsluiting 
gelden. Het verkeer wordt dan in 
sommige gevallen omgeleid en bij 
deze omleiding kan een parkeerver-
bod gelden. Ook op plaatsen waar u 
dat niet gewend bent. Een tijdelijke 
verkeersmaatregel (TVM) is ervoor om 
de veiligheid van de weggebruikers te 
garanderen en de doorstroming van 
het verkeer te stimuleren.

Bij deze tijdelijke verkeerssituaties 
staan parkeerverboden zodat het 
verkeer zich niet vast rijdt op de 
omleiding. Op locaties waar je in 
normale situaties wel mag staan en/of 
parkeren, kan dat dan tijdelijk niet 
meer. Let dus extra goed op als de 
situatie gewijzigd is (bijvoorbeeld bij 
een evenement) en u ergens wilt 
parkeren. Komende tijd schenken wij 
hier extra aandacht aan en kan er 
door de gemeente en politie handha-
vend opgetreden worden.

Tijdelijk wijzigen verkeerssituaties
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Voorstel aankoop pand
Vanaf 1 januari 2019 voert de gemeente alle werkzaamheden die de ge-
meenschappelijke regeling Delta nu verricht, zelf uit. Om dit mogelijk te 
maken heeft de gemeenteraad in maart van dit jaar besloten om binnen onze 
gemeentegrenzen een leerwerkcentrum op- en in te richten. Binnen dit 
centrum werken Wsw-medewerkers die vanaf 1 januari 2019 geen plek 
hebben bij een reguliere werkgever, op een passende beschermde werkplek. 
Daarnaast kunnen mensen met een Participatiewet-uitkering daar (weer) 
werkfit worden om vervolgens bij reguliere werkgevers te gaan werken. 
Hierdoor zijn zij niet langer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het college 
stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de 
aankoop van een pand op het bedrijventerrein De Kollergang. Wanneer de 
raad met dit voorstel instemt wordt binnen dit pand het leerwerkcentrum 

vormgegeven.

Gemeentepolis
Inwoners die dit jaar gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering zijn in 
een brief bijgepraat over de toekomst van deze polis. Daarin wordt aangege-
ven dat de samenwerking met Menzis ook in 2019 wordt voorgezet. 
Uiteraard is het aan inwoners zelf om weer eind dit jaar te kiezen of ze van 
de collectieve zorgverzekering via Menzis gebruikmaken. Vanaf 2020 biedt 
Menzis deze polis niet meer aan. Of en op welke wijze de gemeente Brum-
men een gemeentepolis aanbiedt vanaf 2020 is op dit moment nog niet 
bekend. Vragen over de huidige zorgpolis? Bel dan met 055 – 580 20 00. 

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
• Verleende uitgebreide omgevings-

vergunning, voor het bouwen van 
een woning op de locatie Dorps-
straat 14 in Hall (29-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Hallsedijk 29 
in Tonden (29-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 3 
eiken op de locatie Loenenseweg 
116 in Eerbeek (29-08-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
medicijnkluis op de locatie Oranje 
Nassauplein 28 in Eerbeek. (29-08-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanbrengen van 

stalen balken in de woning op de 
locatie Rozenstraat 19 in Eerbeek 
(29-08-2018)

• Sloopmelding, voor de Tuinstraat 
55 en 57 te Brummen (29-08-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verwijderen van een coniferenhaag 
en 1 grove den op de locatie 
Charlotte van Bourbonlaan 5 in 
Eerbeek (29-08-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van windschermen bij het 
terras, Oranje Nassauplein 26 in 
Eerbeek (29-08-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbreden van de bestaande inrit, 

Ruijgenbosweg 27 in Eerbeek 
(29-08-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
renoveren van de kap van een 
woonhuis en het plaatsen van twee 
dakkapellen, Weg door de Plas 20 
in Brummen (29-08-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Oostfeest Trekkertrek, Hoevesteeg 
3 in Tonden (29-08-2018)

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte op donderdag 6 

september (31-08-2018)
• Forum Samenleving/Bestuur/

Financiën 6 september (31-08-
2018)

• Besluitvormende raadsvergadering 
6 september (31-08-2018)

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

GESLOTEN

Afgelopen woensdagavond is het 
sportcafé in sporthal De Bhoele in 
Eerbeek op een feestelijke manier 
heropend. Hierbij kregen Stichting 
Sportkompas en nieuwe exploitant 
Harriët Garagoski en haar partner 
Tommy ter Hove ondersteuning van 
enkele bestuursleden van Eerbeekse 

zaalsportverenigingen. Gezamenlijk 
werd de nieuwe bestikkering 
onthuld die het café een warme 
uitstraling geeft. 

Stichting Sportkompas heeft dit jaar 
de verantwoordelijkheid gekregen 
over onder andere sportaccommoda-

tie De Bhoele. Bij de wijze waarop 
invulling wordt gegeven heeft de 
stichting goed geluisterd naar de 
wensen van de gebruikers van de 
sporthal. Het behoud van het 
sportcafé was een wens van veel 
sportverenigingen. Nu  het beheer 
van het complex door Stichting 
Sportkompas is overgenomen is de 
samenwerking gezocht met Harriët 
Garagoski  en in haar een geschikte 
persoon gevonden die samen met 
haar partner Tommy ter Hove het 
sportcafé gaat exploiteren.

Stichting Sportkompas is sinds 1 
februari dit jaar actief en heeft als 
belangrijkste taak sport, bewegen en 
gezondheid te stimuleren. Denk 
hierbij ook aan de inzet van een 
buurtsportcoach en JOGG-regisseur. 
Ook het aanbieden van goede 
sportaccommodaties in onze gemeen-
te Brummen speelt daarbij een 
ondersteunende rol. 

Vanaf 10 september beginnen 
reparatiewerkzaamheden aan de 
riolering. Het grootste deel van de 
reparaties wordt uitgevoerd in de 
wijk Wilhelminapark. Ook worden er 
reparaties uitgevoerd in de Lombok 
en Elzenbos. Naar verwachting duren 
de werkzaamheden twee tot drie 
weken.

Op zo’n 100 plaatsen in de gemeente 
worden rioolbuizen gerepareerd. Op 
slechte delen, gescheurde buizen of 
bij wortel ingroei wordt aan de 
binnenzijde een kunststof bekleding 

aangebracht. Er zijn geen graaf- of 
breekwerkzaamheden nodig. De te 

repareren buizen zijn via de rioolput-
ten bereikbaar. Bij de rioolputten 
staan dan enige tijd voertuigen en dat 
kan wat hinder opleveren. Het kan 
ook zijn dat een straat voor een aantal 
uren afgezet wordt. In principe blijven 
woningen en bedrijven bereikbaar.

Deksel toiletpot dicht 
Mogelijk zijn er tijdens de werkzaam-
heden geluiden via het toilet of 
wasbakken waarneembaar. Als er in 
uw straat gewerkt wordt, adviseren 
we u om de deksel van de toiletpot 
dicht te houden. 

Sportcafé De Bhoele feestelijk heropend

Reparatie riolering

Land- en Tuinbouworganisatie LTO en 
de brandweer waarschuwen boeren 
om uit te kijken voor extreem giftige 
gassen uit de maiskuil.
  
Door de extreme droogte van de 
afgelopen maanden zit er veel meer 
stikstof in de mais. Na de oogst kan dit 
in de kuil naar boven komen. Volgens 
de brandweer kunnen de gassen zeer 
giftig en gevaarlijk zijn. Bij contact met 
het gas kunnen brandblaren ontstaan 
en het hoornvlies van de ogen kan 

beschadigen. Bij inademing kan er 
irritatie van de luchtwegen ontstaan, 
benauwdheid en duizeligheid. In 
extreme gevallen zouden mensen zelfs 
bewusteloos kunnen raken en zou het 
gas zelfs dodelijk kunnen zijn. 

Voor inwoners geldt: heeft u het 
vermoeden dat dit bij een agrarisch 
bedrijf in uw omgeving aan de hand is, 
blijf dan uit de buurt van de stofwolk 
(blijf bovenwinds) en alarmeer eventu-
eel de brandweer. 

Giftige gassen in maiskuil: blijf uit de buurt
en waarschuw eventueel brandweer

Op zaterdag 15 september kunnen alle 
inwoners in de leeftijd van 65 tot 75 
jaar gratis een fittest doen. Zij hebben 
hiervoor speciaal een uitnodigingsbrief 
van de gemeente ontvangen. De fittest 
vindt plaats in sporthal De Bhoele en 
vindt plaats onder deskundige begelei-
ding van lokale fysiotherapeuten. 

Het gemeentebestuur vindt het 
belangrijk dat ouderen lang gezond 
blijven en goed kunnen meedoen in 
onze samenleving. Regelmatige 
lichaamsbeweging heeft een gunstig 

effect en verlaagt het risico op chroni-
sche ziekten. Denk daarbij aan hart- en 
vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk 
en depressieve symptomen. Door 
regelmatig te bewegen neemt bij 
oudere mensen ook het risico op 
botbreuken af en verbetert de spier-
kracht. De genodigde senioren krijgen 
op vertoon van de brief na afloop van 
de fittest een toepasselijke attentie.

Sportweek
De fittest is onderdeel van de Nationale 
Sportweek, waaraan ook onze gemeen-
te deelneemt. Deze sportweek is van 15 
tot 29 september. In samenwerking met 
Stichting Sportkompas is een uitgebreid 
en gevarieerd programma opgesteld 
waaraan iedereen, jong of oud, kan 
deelnemen. Lees meer hierover op de 
website www.stichtingsportkompas.nl.

Gratis fittest voor 65 tot 75-jarigen 


