
Op donderdagavond 5 september 
bent u vanaf 20.00 uur van harte 
welkom in het gemeentehuis om de 
raadsfora van de gemeenteraad bij te 
wonen. Aansluitend op beide 
raadsfora is er een kleine schorsing 
voor fractieberaad en start vervolgens 
een korte besluitvormende raadsver-
gadering. Over welke onderwerpen er 
op dat moment concreet een besluit 
wordt genomen hangt af van de 
uitkomsten van de fora van eerder die 
avond. Onderwerpen waarover de 
gemeenteraad nog verder met elkaar 
in debat wil, worden op de agenda 
gezet van de reguliere besluitvormen-
de raadsvergadering op 19 september. 
Onderwerpen waarvoor dit niet het 
geval is, worden direct op donderdag-
avond 5 september als hamerstuk 
behandeld en besloten.

Wilt u meepraten tijdens een forum? 
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. Meld dit dan 
vooraf bij de raadsgriffie via mailadres  
griffie@brummen.nl of telefoonnum
mer (0575) 56 82 33.

Forum Ruimte
Er staan zes inhoudelijke raadsvoorstel
len op de agenda van het forum 
Ruimte. Zo komt de overdracht van 
dierenweide Park ’t Goor aan bod, 
evenals de startnotitie voor de regiona
le energiestrategie (RES). Ook buigt de 
raad zich over het voorstel om energie
coaches in te gaan zetten. Aan bod 
komen ook de gewijzigde vaststelling 
van het bestemmingsplan Brummen 
voor zover het gaat om het parkeer
terrein Koppelenburg en de grond
exploitaties voor woningbouw voor de 

voormalige schoollocaties Krullevaar en 
Oecumenische school in Brummen. 
Tot slot bespreekt de raad het voorstel 
voor een nieuwe woon agenda voor de 
periode 20192023. 

Forum Samenleving/Bestuur/Financiën
Dit gecombineerde forum heeft vijf 
inhoudelijke raadsvoorstellen op de 
agenda staan. Zo bespreekt de raad 
de verordening voor tegemoetkoming 
in de kosten van kinderopvang als één 
van beide ouders op basis van sociaal 
medische indicatie tijdelijk niet op de 
kinderen kan passen. Ook het 
communicatiebeleidsplan en de 
verordening die de rechtspositie van 
raads en commissieleden regelt, 
komt aan bod. Verder bespreekt de 
raad het verzoek om een lening voor 
BrummenEnergie. Het vijfde onder

werp op de agenda is het vergader
schema van de gemeenteraad voor 
volgend jaar. 

Besluitvorming
Aansluitend aan de beide raadsfora 
neemt de gemeenteraad besluiten over 
maximaal twaalf onderwerpen. Elf 
hiervan zijn de raadsvoorstellen die op 
de agenda van de beide fora staan. 
Deze onderwerpen komen echter te 
vervallen wanneer in het forum wordt 
aangegeven dat besluitvorming wordt 
doorgeschoven naar 19 september 
2019. Daarnaast staan er nog twee 
moties op de agenda van de raad. Het 
zijn moties uit de perspectiefnotaver
gadering van juni dit jaar, waarbij de 
stemmen staakten. Dit betekent dat 
deze moties nu opnieuw in stemming 
worden gebracht.

Belangrijke vergaderavond op 5 september
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Begeleiding en advies over  
(passend) onderwijs en leerplicht
Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst.  
Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar 
school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, 
totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor 
leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 
jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt 
toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken 
bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of 
jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in 
het recht op onderwijs.

Heeft u vragen over verlof, vrijstellingen, (passend) onderwijs of het leerrecht? 
Neem dan gerust contact op met Peter Graaff, leerplichtambtenaar voor de 
gemeente Brummen. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 
055580 2135. Per email is hij bereikbaar via p.graaff@apeldoorn.nl.

Meer informatie
Op de websites www.brummen.nl/leerplicht en www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/leerplicht vindt u ook meer algemene informatie over de 
leerplicht en uitzonderingen op de kwalificatieplicht.

Fietsinformatiedag senioren 
Prettig blijven fietsen! Daar gaat het 
om bij de Fietsinformatiedag op 
donderdag 26 september in Brummen. 
De dag is bedoeld voor alle  
60-plussers, ook voor wie buiten de 
gemeente woont. Voor slechts 5 euro 
kunt u deelnemen. U krijgt niet alleen 
een gezellige en informatieve dag, 
maar ook koffie/thee en een lunch. 

De dag bestaat uit een combinatie 
van informatie en praktisch oefenen 
op uw eigen fiets. Dat kan een 
gewone fiets zijn, een elektrische 
fiets of een drie wieler. Na deze dag 
bent u weer helemaal op de hoogte 
van verkeersborden en regels, weet 

u meer over goed gebruik van de 
fiets, heeft u fietsvaardigheid 
geoefend op een rustig parcours en 
met de hele groep een korte 
fietstocht gemaakt. 

Waar en wanneer 
• donderdag 26 september 2019
• 9.30 tot 15.30 uur
•  Rhienderoord in Brummen  

(L.R. Beijnenlaan 20)

Aanmelden 
Aanmelden kan bij de Fietsschool van 
de Fietsersbond: www.fietsersbond.nl/
fietsinformatiedagen of telefoon  
030 291 81 71.

Ook in 2020: Advies- en Meldpunt Veilig Thuis NOG
Ook volgend jaar kunnen inwoners en 
organisaties in onze gemeente weer 
terecht bij Veilig Thuis. Dit is het advies- 
en meldpunt bij vermoedens van huiselijk 
geweld. B&W hebben deze week 
besloten ook voor 2020 een subsidiebe-
drag beschikbaar te stellen. Het gaat om 
een bijdrage van maximaal 88.271 euro. 
Dit overigens wel onder voorwaarde dat 
de gemeenteraad later dit jaar ook dit 
geld beschikbaar stelt via de programma-
begroting 2020. B&W besloten verder 
om de subsidieregels Sociale Leefomge-
ving 2016 aan te passen.

Meer informatie over Veilig Thuis  
is te vinden op de website  
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.  

Ook kunt u voor 
informatie bellen 
naar 08002000. 
Is er echter direct 
gevaar? Aarzel 
dan niet en bel 
112.

Geweld stopt niet vanzelf
Veilig Thuis is hét advies en 
meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling. U kunt hier 
terecht als u hulp zoekt of u zorgen 
maakt om een ander. Het kan gaan 
om een duidelijk probleem dat al 
langer bestaat. Maar u kunt ook 
bellen als u een vermoeden heeft dat 
er ergens iets aan de hand is thuis. 

Iemand moet die eerste stap zetten 
naar hulp. Want geweld stopt niet 
vanzelf.

Bel: 0800-2000
Voor informatie kunt u bellen naar 
08002000. 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. De 
hulpverlener geeft advies en bekijkt 
samen met u of en welke professio
nele 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.

Iedere week op de hoogte van het laatste gemeentenieuws? Meld 
je aan voor de digitale nieuwsbrief: www.brummen.nl/nieuwsbrief

Lange Termijn Agenda
Er is weer een actuele versie van de Lange Termijn Agenda. Deze biedt 
inzicht in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover 
de gemeenteraad zich dit najaar en in 2020 gaat buigen. De meest actuele 
versie is van 21 augustus 2019 en te lezen op onze website. Voor meer 
informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de griffie van de 
raad. Dit kan via mailadres griffie@brummen.nl of telefoonnummer  
0575  568 597.

Jaarverslag RAZ/ECZ
B&W hebben in de collegevergadering van 27 augustus het jaarverslag 
2018 van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ), nu Erfgoed Centrum 
Zutphen (ECZ), voor kennisgeving aangenomen. Bij het RAZ zijn de 
archieven van de gemeente Brummen ondergebracht. Het Regionaal 
Archief adviseert de gemeente Brummen onder andere op het gebied van 
het vernietigen dan wel blijvend bewaren van de archieven van Brummen. 
Het betreft hierbij zowel de oudere papieren archieven als digitale archie
ven. In dit kader werden in 2018 onder andere de vernietigingslijsten 
beoordeeld en goedgekeurd. Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de 
raad voorgelegd.

Volmolenweg afgesloten
Op maandag 9 september is de Volmolenweg in Eerbeek tussen huisnummer 
30 en 40 vanaf 07.00 uur volledig afgesloten. Er staat een bouwkraan op de 
weg die werkzaamheden uitvoert bij nieuwbouwwoningen. Naar verwach
ting duurt de afsluiting tot 16.00 uur.

Kort nieuws
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GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

Email: 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. 0575568 568 (09.0012.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.3012.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.0012.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.0017.00 uur

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

Colofon
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Beschikkingen | afhandeling 
• Sloopmelding, voor het saneren van 

asbesthoudende golfplaten en 
dakbeschot uit schuur D en de sloop 
van deze schuur tot het maaiveld, 
Boerenstraat 24, 6961 KC Eerbeek 
(21082019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
de asbesthoudende dakbeplating uit 
de kapschuur, Hallsedijk 53, 7399 RP 
Empe (21082019

• Sloopmelding, voor de interne 
verbouwing van het restaurant met 
bovenwoning, Kloosterstraat 1, 6961 
WN Eerbeek (21082019)

• Sloopmelding, voor saneren van 
diverse asbesthoudende toepassingen 
uit een middenspanningsruimte, J.D. 
van der Waalsstraat 35A, Eerbeek 
(21082019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
de asbesthoudende golfplaten uit een 
woning en restanten asbesthoudende 
golfplaten op het maaiveld en in de 
dakgoot, Zutphensestraat 177, 6971 
JR Brummen (21082019)

• Ingetrokken reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van zonnepa

nelen, Vosstraat 5, Brummen 
(21082019)

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van zonnepa
nelen, Vosstraat 5, Brummen 
(21082019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Bronkhorsterweg, Brummen (2108
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Engelenburgerlaan 1, Brummen 
(21082019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Oogst/oranjefeest en Trekkertrek, 
Hoevesteeg 3 in Tonden. (2808
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Culinair Open 2019, Rhienderstein 4, 
Brummen (28082019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Stuijvenburchstraat, Eerbeek (2808
2019)

• Melding Besluit mobiel breken 
bouw en sloopafval, voor de 
Boerenstraat 37, Hall (21082019)

• Geweigerde reguliere omgevingsver
gunning, voor het kappen van een 
eik op de locatie Arnhemsestraat 151, 

Leuvenheim (28082019)
• Geweigerde reguliere omgevingsver

gunning, voor het kappen van 33 
eiken op de locatie Cortenoeverse
weg 139, Brummen (28082019)

Beschikkingen | aanvraag 
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 fijnsparren, Charlotte van 
Bourbonlaan 4, Eerbeek (2108
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 grove dennen, Louise de 
Colignylaan 6, Eerbeek (21082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 4 sparren, Gravin van Burenlaan 
18, Eerbeek (28082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het herstellen 
en verstevigen van de oude construc
tie, Hommelstraat 1, Empe (2808
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit, Hommel

straat 1, Empe (28082019)
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van 1 eik op de locatie Knoevenoord
straat 63B, Brummen (21082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een uitbouw, Kolenbranderserf 
73, Eerbeek (28082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning en aanleggen van 
een uitrit, kavel 6, LombokZuid fase 
2 (28082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 eiken, Narcisstraat 49, Brum
men (28082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vervangen 
van de handelsreclame van de 
geldautomaat, Stuijvenburchstraat 
50, Eerbeek (28082019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanbou
wen van een garage/schuur, Zutp
hensestraat 91, Brummen (2808
2019)

Verkeersbesluiten
• Aanwijzen parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen  J.D. van der 
Waalsstraat Eerbeek (28082019)

• Aanwijzen parkeerplaats opladen 
elektrische voertuigen  Oranje 
Nassauplein Eerbeek (28082019)

• Reserveren parkeerplaats opladen 
elektrische voertuigen  Brunheim 
Brummen (28082019)

• Reserveren parkeerplaats voor 
opladen elektrische voertuigen  L.R. 
Beijnenlaan in Brummen (28082019)

• Overige besluiten van algemene 
strekking 

• Vastgesteld wijziging regeling 
melding misstanden van de gemeente 
Brummen (16082019)

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte op donderdag 5 

september 2019 (29082019)
• Forum Samenleving/Bestuur/

Financiën op donderdag 5 september 
2019 (29082019)

• Openbare raadsvergadering op 
donderdag 5 september 2019 
(29082019)

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 zomer
vakantie,  volgende week in onze 
gemeente de scholen weer beginnen. 
En een week later beginnen de 
leerlingen van het voortgezet onder
wijs ook weer. Dit betekent dat er 
vanaf maandag 2 september 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 spandoe
ken opgehangen van Veilig Verkeer 
Nederland. Daarnaast monitoren we 
regelmatig de snelheid van het verkeer 

op verschillende wegen binnen en 
buiten de bebouwde kom. Zo werken 

we samen aan de verkeersveiligheid 
van de kinderen.

Veilig Honk op weg naar school
De scholen gaan komende week van start. Veel leerlingen uit onze dorpen 
fietsen 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. 
Evenals voorgaande jaren zijn er vijf ‘honken’. Uit onderzoek is (gelukkig) 
gebleken dat dit aantal voldoet omdat 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 Honkroutes, met betrouwbare adressen waar 
je terecht kunt voor een fietspomp, een reservefiets, pleisters en een 
luisterend oor. De vijf Veilige Honken vind je bij de volgende adressen: 
Arnhemse straat 129, Cortenoeverseweg 101, Zutphensestraat 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 organisaties, blijkt dat mensen het wel een prettig idee vinden 
dat de honken er zijn. De gemeente voorziet de honken van de nodige 
materialen, zoals een bandenplakset en EHBOtrommel. Je herkent de 
adressen aan het Veilig Honk bord in de tuin of voor het raam.

Melding openbare ruimte? Meld het via Fixi
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. 
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Samen stap voor stap naar schone energie dichtbij
• Donderdag 12 september eerste werksessie Regionale Energie Strategie (RES)
In 2015 hebben (bijna) alle landen van de wereld in Parijs afspraken 
gemaakt om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Dat is 
nodig. Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat 
om er te wonen en te werken. Er moet veel minder CO2 in de lucht 
komen. In Nederland zijn daarvoor afspraken gemaakt in het 
Klimaat akkoord. Dat heeft ook gevolgen voor onze gemeente. 
Nederland is opgedeeld in 30 verschillende energieregio`s  en die 
regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid energie 
opwekken.  We staan als 1 van de 7 gemeenten binnen de Cleantech 
Regio dus voor een uitdaging. Want 2030 lijkt misschien ver weg, 
maar het is al dichterbij dan u denkt.

Om de landelijke doelstellingen 
te halen, wordt vanuit het rijk 
gekeken naar de regio’s en 
gemeenten. Dáár moet het 
immers uiteindelijk gebeuren. 
Dat werkt als volgt: om de 
landelijke klimaatdoelen te 
halen heeft het rijk aan alle 
regio’s gevraagd om aan te 
geven hoeveel energie er kan 
worden opgewekt binnen de 
regio. Dit noemen ze een bod. 
Hier kan het rijk dan mee 
akkoord gaan, of ze verplichten 
ons met een hoger bod te 
komen (dat we dus meer 
energie moeten opwekken). 
Samen met de provincie, 
waterschappen, netbeheerders 
en andere regiogemeenten 
bepalen we een bod dat voor 
ons haalbaar is.

Denken in het groot
Zelfs al zouden we alle daken in 
de gemeente volleggen met 
zonnepanelen, dan nog wekken 
we maar een klein gedeelte van 
onze energievraag op. Daarom 
moeten we in het groot den
ken. Waar kunnen wij duurza
me energie opwekken met 
zonnevelden en windmolens? 
Hoe geven we een passende 
plek in ons landschap aan het 
opwekken, opslaan en verdelen 
van energie? Welke beperkin
gen, maar vooral ook kansen 
liggen er? Om antwoord te 
geven op deze vragen, gaan wij 
aan de slag met de Regionale 
Energie Strategie (RES). Dit is 
een stappenplan, dat helpt om 
keuzes te maken bij de over
gang naar onze eigen schone 

energie. Binnen de RES ligt de 
focus op de opwek van duurza
me energie en niet op energie
besparing. Dit doen wij regio
naal omdat we op die manier 
veel meer voor elkaar kunnen 
krijgen. Bovendien kunnen we 
niet alles als Brummen alleen 
bepalen. 

Stap voor stap
De overgang maken naar 
schone energie is een grote 
verandering. Die gaan we stap 
voor stap met elkaar afleggen. 
Kenners van bijvoorbeeld 
waterschappen, gemeenten, 
provincies, elektriciteitsnetbe
heerders, landschapsbeheerders, 
energiecoöperaties en beleids
medewerkers hebben voorbereid 
op welke manieren we keuzes 
kunnen maken. Nu is het de 
beurt aan partijen uit onze eigen 
gemeente, om na te denken 
over het opwekken van schone 
energie op ons grondgebied. Dit 
gaat gebeuren in de eerste 
werksessie op donderdag 
12 september. 

Om de beurt
Aan de bijeenkomst van donder
dag 12 september doen verte
genwoordigers vanuit dorpsra
den, landbouw, industrie, 
toerisme en natuur en landschap 
mee. Daar blijft het niet bij want 
iedereen binnen onze gemeente 
krijgt later in het stappenplan de 

gelegenheid om hun ideeën te 
delen. Hierover krijgt u te zijner 
tijd bericht. Zo kunt u ons straks 
helpen om de plannen voor 
energieopwekking in ons land
schap te verrijken en verder aan 
te scherpen. 

Eerste schetsen
De eerste werksessie leidt tot 
een aantal kaarten van ons 
gemeentelijke grondgebied. 
Deze kaarten tonen verschillen
de scenario`s met grofweg 
mogelijke gebieden waar er 
potentie ligt om energie op te 
wekken met zonnevelden of 
windmolens. Verfijning van de 
kaarten vindt gaandeweg het 
komende jaar plaats. Hierbij 
betrekken we inwoners, onder
nemers, maatschappelijke 
organisaties, energiecoöperaties 
en netbeheerders. 

Tijdspad
Het hele stappenplan om te 
komen tot de definitieve RES 
duurt volgens planning tot 
voorjaar 2021. De gemeente 
Brummen maakt in de Clean
tech Regio een RES met 
Apeldoorn, Epe, Heerde, 
 Lochem, Voorst, Zutphen, 
Waterschap Rijn en IJssel, 
Waterschap Vallei en Veluwe, 
provincie Gelderland en de 
board van de Cleantech Regio. 
Onze gemeenteraad beslist 
mee over het RESproces. Zo 
wordt de startnotitie van de 
RES op donderdag 5 september 
door de raadsleden behandeld. 
De definitieve RES is straks 
uitgangs punt voor het omge
vingsbeleid van provincie en 
gemeenten en voor de plannen 
van waterschappen en de 
netbeheerders. 

Inwoners voor eerste 
werksessie gezocht
We vinden het belangrijk dat er ook inwoners deelnemen 
aan de eerste werksessie die niet betrokken zijn bij dorps
raden en/of andere organisaties. Hierbij gaat het in het 
bijzonder om mensen die wonen in het buitengebied. Hier
voor zoeken wij 10 mensen die op donderdag 12 september 
aanwezig willen zijn. De sessie duurt van 16:30 tot 21.00 uur 
en vindt plaats in het gemeentehuis in Brummen. Bij de 
aanmeldingen die binnen komen wordt er gekeken naar het 
woonadres om zo een goede vertegenwoordiging te krijgen 
van ons hele grondgebied. Mocht u interesse hebben om 
deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via 
voorlichting@brummen.nl. Aanmelden kan tot en met zon
dag 8 september. Vermeld daarbij uw naam en woonadres. 
Wij zorgen dat u tijdig bericht krijgt of u mee kunt doen. 
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