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Gemeenteraad vergadert digitaal op 3 september
Volgende week donderdag
3 september vindt vanaf 19.00
uur de eerste raadsvergadering na
het zomerreces plaats. De
vergadering is voor iedereen live
te volgen via onze website en het
televisiekanaal van RTV Veluwezoom. Gestart wordt met de
forumvergadering van de
gemeenteraad. Over welke
onderwerpen er op dat moment
concreet een besluit wordt
genomen hangt af van de uitkomsten van dit forum. Onderwerpen
waarover de gemeenteraad nog
verder met elkaar in debat wil,
worden op de agenda gezet van
de reguliere besluitvormende
raadsvergadering op 17 september. Onderwerpen waarvoor dit
niet het geval is, worden direct
op 3 september als hamerstuk
behandeld en besloten.
Naast vaste agendapunten zoals
de vragenronde, informatie van de
portefeuillehouders, ingekomen
post en ter kennisname stukken
staan er nog tien inhoudelijke
raadsvoorstellen op de agenda.
Zo worden de wensen en beden
kingen besproken over de con
ceptversie van de Regionale
Energie Strategie. Verder staan er
wat betreft Eerbeek de reparatie
van het bestemmingsplan op de

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 31 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. Zo werken we samen aan de verkeersveiligheid van de kinderen.
agenda en het Beeldkwaliteitsplan
voor Lombok Zuid fase 2. Aan de
raad wordt voorgesteld om het
eerder genomen voorbereidings
besluit centrumlocaties Brummen
in te trekken. De VNOG heeft een
Concept regionaal risicoprofiel en
concept regionaal beleidsplan
aangeleverd dat wordt behandeld.
De raad gaat in gesprek over het
vaststellen van de mandaatregeling
en mandaatregister. Ook wordt
gesproken over de benoeming van
een lid voor de Raad van Toezicht
van Stichting Archipel Onderwijs
en het aanwijzen van leden voor
de Regioraad Regio Stedendrie
hoek. Als laatste staan tevens twee
verordeningen op de agenda. Dit
zijn de verordening ambtelijke
bijstand en fractie-ondersteuning
en een wijzigingsvoorstel voor de
verordening werkgeverscommissie.

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
uiterlijk 1 september 2020 contact op
met de griffie. Dit kan via het centrale
telefoonnummer (0575) 568 233 of
mailadres griffie@brummen.nl.
Vermeldt daarbij uw telefoonnum
mer, zodat de raadsgriffier met u kan
overleggen.
Op onze website kunt u de stukken
bekijken die bij de verschillende
agendapunten horen. Beschikt u
niet over een computer, dan kunt u
binnenkort een gratis exemplaar
van de agenda en bijbehorende
voorstellen afhalen bij het Brum
mense gemeentehuis.

Zoektocht om te komen tot sluitende conceptbegroting
De gemeente Brummen staat voor een stevige opgave om voor de komende
vier jaar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dat constateert
het college van burgemeester en wethouders. B&W bereiden op dit moment
de conceptbegroting voor, die in de loop van september aan de gemeenteraad wordt overhandigd. Deze week heeft het college alvast de raadsleden
geïnformeerd over de meest actuele financiële inzichten en mogelijke keuzes
om dit najaar een sluitende begroting te kunnen vaststellen.
Het in een vroegtijdig stadium de
raadsleden bijpraten over de
gemeentelijke financiën was een
afspraak die college en raad in juni
met elkaar hebben gemaakt. Toen
bespraken zij de perspectiefnota en
werd duidelijk dat ook dit jaar de
gemeente ingrijpende keuzes moet
maken. Concludeerde het gemeen
tebestuur in juni nog dat er een
bedrag van ruim 5 ton gevonden
moest worden om de begroting
sluitend te krijgen, inmiddels is dat
bedrag door diverse ontwikkelingen
gestegen naar ruim 9 ton. Daarbij
stelt het college vast dat het cruciaal
is om de gemeentelijke inkomsten
en uitgaven voor langere tijd in
evenwicht te hebben. De basis moet
daarbij op orde zijn en dat vraagt
realistisch begroten.
Maar tegelijk spreekt het college
ook uit dat het zo min mogelijk
water bij de wijn wil doen waar het
gaat om de ambities voor deze
bestuursperiode. Juist omdat deze
belangrijk zijn voor onze inwoners.
Denk daarbij aan het sociaal
domein, duurzaamheid en de centra
van Eerbeek en Brummen. Een

Schoolkinderen weer op weg:
let op uw snelheid en verleen voorrang!

andere belangrijke opgave die aan
de orde is, heeft te maken met de
algemene reserve. Die moet beter
gevuld zijn om mogelijke risico’s op
te kunnen vangen. Door de
komende jaren extra geld hiervoor
te reserveren, wil de gemeente
toegroeien naar een weerstandsver
mogen dat voldoende is om de
risico’s af te kunnen dekken.
Uitgangspunten
Het gemeentebestuur is bezig met
een zoektocht om te komen tot een
goede balans tussen de gemeente
lijke taken en ambities enerzijds en
de financiële middelen anderzijds.
Daarbij hebben college en raad
eerder dit jaar afgesproken vier
uitgangspunten te hanteren. Deze
zijn verwoord in de perspectiefnota
en komen kernachtig hier op neer:
- Wat de samenleving zelf kan,
nemen we niet uit handen
- We gaan maatschappelijke
opdrachten samen te lijf en
denken hierbij buiten de gebaande
paden
- We willen onze basis op orde
hebben

- Ambities beschrijven we alleen als
er geld is om ze te kunnen
uitvoeren
Onzekere factoren
In de komende weken verzamelt
het college nog allerlei noodzakelij
ke informatie om een realistische en
sluitende conceptbegroting te
kunnen presenteren. Om beter grip
te krijgen op het sociaal domein
(met 26 miljoen de grootste
uitgavenpost voor de gemeente)
wordt op dit moment een externe
scan uitgevoerd door het bureau
Berenschot. De resultaten en
adviezen van dit onderzoek worden
in september verwacht, zodat de
belangrijkste uitkomsten kunnen
worden meegenomen in de
begroting.
De concept-begroting zal een mix
bevatten van zowel bezuinigingen
(het verlagen van de gemeentelijke
uitgaven) als verhogingen van de
gemeentelijke inkomsten. Hoe dit er
uiteindelijk concreet uit gaat zien,
wordt in de loop van september
duidelijk. Dan heeft het college de
conceptbegroting klaar en wordt
deze aan de gemeenteraad
aangeboden. Het is de gemeente
raad die uiteindelijk de begroting
eind oktober zal vaststellen.
Meer weten?
Bekijk dan de pagina ‘op weg naar
de begroting 2021’ op onze website.

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 Honk-routes, 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: Arnhemsestraat 129,
Cortenoeverseweg 101, Zutphense
straat 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 inscha
kelen. Maar uit een raadpleging
onder het inwonerspanel Brummen
Spreekt, scholen en andere betrok
ken 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 EHBO-trommel. Je herkent de
adressen aan het Veilig Honk bord
in de tuin of voor het raam.

Ontwikkeling centrum Brummen
Door de verwachte ontwikkelingen op de brandlocatie (hoek MarktpleinArnhemsestraat) is het eerder genomen voorbereidingsbesluit centrumlocaties Brummen overbodig geworden. De raad wordt daarom voorgesteld om
dit besluit in te trekken. De bredere gesprekken met de samenleving over de
ontwikkeling van het centrum kunnen dan ook weer hervat worden.
In 2019 is de gemeente Brummen
gestart met het maken van plannen
voor de herinrichting van het
Marktplein en Ambachtsstaat.
De brand op de hoek MarktpleinArnhemsestraat zorgde echter voor
een onverwachte wending. Op
verzoek van de getroffen pandeige
naren is de planvorming destijds
stilgelegd. Dit gaf iedereen de
ruimte om eerst de kansen en
mogelijkheden te verkennen voor
(her)ontwikkeling van deze strategi
sche locatie aan het Marktplein.
De afgelopen maanden zijn verschil

lende constructieve gesprekken
gevoerd. Inmiddels is duidelijk dat op
korte termijn wordt (her)ontwikkeld
op de voormalige locatie van Bakkerij
de Winkel. Voor de overige kavels
vinden nog gesprekken plaats voor
mogelijke ruil/herverkaveling. Door
slim te herverkavelen kan een
verbeterde situatie ontstaan die een
meerwaarde kan opleveren voor het
Marktplein en het centrum als geheel.
De gemeente heeft de direct
betrokkenen (grondeigenaren) op de
hoogte gebracht van dit voorgeno
men besluit.
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Stukken ter inzage, geef uw reactie!
Voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein en
voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof is gestart met de reparatie van het
bestemmingsplan. Deze reparatie wordt door provincie Gelderland uitgewerkt in twee provinciale inpassingsplannen. Dit zijn bestemmingsplannen
van de Provincie. Voor beide projecten is het startdocument voor de onderzoeken opgesteld. Deze startdocumenten hebben de naam: Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notities liggen van 11 augustus tot en met 21
september 2020 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.
Wat is een Notitie Reikwijdte en
detailniveau (NRD)?
Om tot een goed afgewogen
bestemming te komen voor het LCE
op het voormalig Burgersterrein en
voor de bedrijfslocatie van Ma
yr-Melnhof worden onderzoeken
uitgevoerd. De onderzoeken geven
inzicht in de effecten op milieu en
omgeving en zijn een belangrijke
bouwsteen voor de definitieve
bestemming. De milieuonderzoeken
worden in samenhang met elkaar
onderzocht en beoordeeld. Deze
beoordeling wordt uitgewerkt in een
Milieueffectrapportage (MER).
De eerste stap om te komen tot een
MER is het opstellen van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In
deze notitie is aangegeven waarom
een MER wordt opgesteld, welke
varianten onderzocht worden en
welke onderzoeken worden uitge
voerd. De NRD wordt ter inzage

gelegd zodat iedereen aanvullingen
en ideeën kan meegeven.
Stukken inzien
U kunt de Notities Reikwijdte en
Detailniveau digitaal inzien via de
website: www.eerbeekloenen2030.
nl./ op de projectpagina’s van
Mayr-Melnhof en LCE.
Daarnaast liggen de stukken ter
inzage bij:
• Bibliotheek Eerbeek, Coldenhoven
seweg 13, 6961 EA in Eerbeek
• Gemeentehuis Brummen, Engelen
burgerlaan 31, 6971 BV in
Brummen
• Huis der Provincie, Markt 11,
6811 CG in Arnhem
Indienen van een zienswijze
Graag hoort de provincie van u of
het voorstel voor de varianten en de
onderzoeken volledig is. Tijdens de
terinzagelegging, van dinsdag 11

augustus 2020 tot en met maandag
21 september 2020, kunt u schrifte
lijk reageren op de beide Notities
Reikwijdte en Detailniveau. U kunt
uw zienswijze per brief richten aan:
Gedeputeerde Staten van Gelder
land, t.a.v. Programmering, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem of per
e-mail aan post@gelderland.nl.
Gaat uw zienswijze over het
Logistiek Centrum Eerbeek dan
graag vermelden ‘Notitie Reikwijdte
en Detailniveau Logistiek Centrum
Eerbeek’, zaaknummer 2020009955.
Voor zienswijzen over papier-/
kartonfabriek Mayr Melnhof graag
vermelding van ‘Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Mayr Melnhof’,
zaaknummer 2020-009957.
Informatiebijeenkomst
9 september 2020
Tijdens de terinzagelegging organi
seert provincie Gelderland een
informatiebijeenkomst op 9 septem
ber bij Grand Cafe De Korenmolen in
Eerbeek. U kunt dan in gesprek met
de projectteams van het Logistiek
Centrum Eerbeek en Mayr-Melnhof
over de Notities Reikwijdte en
Detailniveau. Deze stukken vindt u

op de website www.eerbeekloe
nen2030.nl. De informatiebijeen
komst is vanwege de COVID-19
maatregelen anders van opzet dan u
gewend bent. In kleine groepjes kunt
u deelnemen aan een informatieron
de van 45 min. In deze 45 minuten
deelt het projectteam informatie over
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
en is er ruimte om hierover door te
praten. U moet zich hiervoor vooraf
inschrijven. Na inschrijving ontvangt
u van ons een COVID-19 vragenlijst.
Op basis van deze vragenlijst kunt u
voor uzelf de afweging maken of u
deel kunt nemen aan de bijeenkomst.
Zo zorgen we er samen voor dat de
bijeenkomsten veilig en verantwoord
verlopen.
U kunt zich aanmelden via (https://
www.gelderland.nl/Evenementen/
Informatiebijeenkomst-EerbeekLoenen) en inschrijven voor een
specifiek tijdstip om in gesprek te
gaan met een of beide projectteams.
U kunt zich inschrijven voor één
tijdslot per project.
De bijeenkomst op 9 september
vindt plaats onder voorbehoud dat
het organiseren van een bijeenkomst
mogelijk is onder de dan geldende
COVID-19 maatregelen.

Planning en vervolg
Alle zienswijzen en adviezen worden
beoordeeld en voor zover mogelijk
verwerkt. Als indiener van een
zienswijze ontvangt u van provincie
Gelderland een ontvangstbevestiging
en een reactie op uw zienswijze.
De definitieve NRD’s zijn uitgangs
punt voor de uit te voeren onderzoe
ken. De uitkomsten van de onder
zoeken worden gebruikt voor het
vaststellen van de nieuwe bestem
ming voor het Logistiek Centrum
Eerbeek en de bedrijfslocatie van
Mayr-Melnhof. Op de website
Eerbeek-Loenen vindt u een actuele
planning van de projecten Logistiek
Centrum Eerbeek en Mayr-Melnhof
(https://www.eerbeekloenen2030.
nl/Logistiek-Centrum-Eerbeek en
https://www.eerbeekloenen2030.nl/
Mayr-Melnhof )

Mening gevraagd over communicatie en omgevingswet?

Wegwerkzaamheden

Tot en met vrijdag 17 september kunnen deelnemers van het inwoners
panel ‘Brummen Spreekt’ de vragen en stellingen invullen over twee
aansprekende onderwerpen. Allereerst worden er vragen gesteld over
het onderwerp ‘informatie van en communicatie met de gemeente
Brummen’. Aansluitend kunnen de panelleden enkele vragen beantwoorden over de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in
werking treedt. Bent u nog géén lid van dit panel maar wilt u wel uw
mening geven over dit onderwerp? Dan kunt u zich eenvoudig en gratis
aanmelden via www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de vragen toegestuurd.

In opdracht van de Gemeente gaat NTP Groep vanaf 31 augustus tot
2 oktober op diverse locaties in de gemeente Brummen wegwerkzaamheden uitvoeren. Aanwonenden ontvangen van de aannemer
een brief hierover met meer informatie, onder andere over de
bereikbaarheid van hun woning. Kijk voor meer informatie en
overzichtskaartjes per straat op www.brummen.nl.

De gemeente Brummen is
verantwoordelijk voor heel veel
taken. Of het nu gaat om het
beheer van de openbare ruimte,
het verlenen van subsidie,
ontheffingen en vergunningen of
het stimuleren van gewenste
sociaal-maatschappelijke ontwik
kelingen. Taken waarbij de

inbreng, samenwerking en
medewerking van inwoners,
ondernemers en andere partners
vaak cruciaal is. Goede informatie
en wederzijdse communicatie zijn
dan ook een belangrijke succes
factor. Om dit te bereiken verricht
de gemeente allerlei inspannin
gen. Denk bijvoorbeeld aan het
organiseren van informatie- en
inspraakavonden tot het versprei
den van nieuws via websites en
de gemeentelijke informatie
pagina’s GemeenteThuis.
Voldoen de communicatie
inspanningen van de gemeente?
Voelt u zich vertegenwoordigd
door de lokale bestuurders? Wat
vindt u van informatievoorziening
via sociale media en website?
Zomaar een aantal vragen
waarop het gemeentebestuur
graag de mening van haar
inwoners wil horen. Dit met het
doel om de informatievoorziening
nog beter op de wensen van
inwoners af te stemmen en de
wederzijdse communicatie tussen
gemeente en inwoners, onderne
mers en andere partners te
verbeteren.

Werken aan de omgevingswet
Net zoals andere gemeenten is
Brummen bezig met de voorbe
reidingen voor de Omgevings
wet. Een nieuwe (landelijke) wet
die in 2022 in werking treedt.
Deze nieuwe wet en vooral de
omgevingsvisie die daarbij hoort
vormt straks de basis voor
initiatieven en de uitvoering van
projecten. Dit heeft dus alles te
maken met hoe onze gemeente
er in de toekomst uitziet. Graag
hoort het gemeentebestuur via
Brummen Spreekt wat u op dit
moment al over de Omgevings
wet weet en hoe we inwoners
kunnen betrekken bij de
invoering hiervan.
Inwonerspanel
Iedereen van 16 jaar en ouder
die woont of werkt in de
gemeente Brummen kan gratis
lid worden van Brummen
Spreekt. Wilt u dus ook uw
mening geven over de impact
van de genomen maatregelen
op de lokale samenleving en uw
persoonlijke situatie? Ga dan
snel naar de website www.
brummenspreekt.nl en meld u
aan! U krijgt na uw aanmelding
de vragen dan binnen enkele
dagen toegestuurd. Ook
inwoners die niet beschikken
over een computer, kunnen zich
aanmelden om toch mee te
doen aan het panel. Zij krijgen
dan de vragenlijst per post
toegestuurd. Zij kunnen zich
aanmelden via telefoonnummer
(0575) 84 37 38.

Brummen
• Adelaarstraat, vervangen asfalt,
maandag 31 augustus t/m
vrijdag 2 oktober
• Knoevenoordsestraat bij de
Vroolijke Frans, deels vervan
gen asfalt, maandag 14
september t/m vrijdag 18
september
• Leuvenheimsestraat, overlagen
van asfaltverharding, maandag
31 augustus t/m vrijdag 18
september
• Om den Oldenhof, overlagen
van asfaltverharding, 1
september t/m vrijdag 11
september
• Rhienderensestraat, maandag
14 september t/m 15 septem
ber
• Tolzichtpad (fietspad), overla
gen van asfaltverharding,
maandag 21 september t/m
woensdag 7 oktober
• Saturnusweg, slecht asfalt
vervangen, dinsdag 22
september t/m dinsdag 29
september
• Schoolstraat, klinkersleuven
vervangen voor asfalt, woens
dag 23 en donderdag 24
september
• Stouwstraat, deels vervangen
asfalt, maandag 14 september
t/m 15 september

• Thorbeckestraat bij nr 8,
klinkersleuf vervangen voor
asfalt, dinsdag 29 & woensdag
30 september
• Voorsterweg bij Weg naar de
Wetten, klinkersleuf vervangen
voor asfalt, woensdag 30
september
• Voorstondensestraat (bij
bouwcenter), slecht asfalt
vervangen, dinsdag 22 septem
ber t/m vrijdag 2 oktober
Eerbeek
• Boshoffweg, klinkersleuf
vervangen voor asfalt, maan
dag 14 september t/m 15
september
• Coldenhovenseweg bij nr 38,
maandag 14 september t/m 15
september
• Koningin Emmalaan, slecht
asfalt vervangen, maandag 14
september t/m 15 september
• Maria Stuartlaan, slecht asfalt
vervangen, maandag 14
september t/m 15 september
• Molenbeekweg, overlagen van
asfaltverharding, donderdag 10
september t/m vrijdag 18
september
• Tullekenweg bij nr 15a en 18,
klinkersleuf vervangen voor
asfalt, maandag 14 september
t/m 15 september
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een schuilhut,
Eerbeekseweg 6, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
uitbreiden van de woning, Hallse
weg 5, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een beuk, Het
Hungeling 2B, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van handelsreclame
geldmaat, Marktplein 13,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanpassen van de gevels en het
dak, Stuijvenburchstraat 143,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een beuk, Wedinkerf
9A, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van van 2 Hollandse lindebomen,
Werfakkerweg 12, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een beuk, Zutphen
sestraat 152, Brummen
Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen
van asbesthoudend materiaal,
Beethovenstraat 24 in Eerbeek
• Sloopmelding, het slopen van een
inpandige tussenvloer t.b.v een
waterzuiveringsinstallatie,
Coldenhovenseweg 122, Eerbeek
• Sloopmelding, het saneren van
de asbesthoudende buis uit een
woning, Heemskerkstraat 10,
Brummen

• Sloopmelding, het saneren van
de restanten asbesthoudende
plaatmaterialen op het maaiveld,
Ringlaan 3A, Eerbeek
• Verleende evenementenvergun
ning, Marktplein, Brummen
• Ingediend en beëindiging
behandeling van aanvraag
omgevingsvergunning in verband
met vergunningvrij, het kappen
van 2 sparren en 1 atlasceder,
Loenenseweg 128, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevings
vergunning, het vervangen van
een houten bijkeuken door steen,
Léharstraat 27, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevings
vergunning, het realiseren van
een inrit voor bezoekers,
Mercuriusweg 10A, Brummen
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor de aanleg en
ingebruikname van 25 gesloten
bodemenergiesystemen, op de
hoek Debussystraat, Bachstraat,
Offenbachstraat.
• Melding besluit lozen buiten
inrichtingen, voor acht gesloten
bodemenergiesystemen, aan de
Nobelstraat en Boerhaavelaan te
Brummen.
• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 5
diverse bomen waarvan alleen de
kastanje vergunningplichtig is,
T.M.C. Asserstraat 28, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 14
diverse bomen waarvan er 5
vergunningsplichtig zijn, te weten
1 es, 1 iep en 3 haagbeuken,
Bachstraat 31, Eerbeek
• Gemeente Brummen - Verleende
reguliere omgevingsvergunning,
het tijdelijk plaatsen van woon
chalets, Empermolen 3 in Empe
• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het plaatsen van een

Kort nieuws
•

•

•

•

•

•

overkapping, Hazelworm 1 in
Eerbeek
Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 5
diverse bomen te weten, eik,
plataan, es, haagbeuk en
kastanje, Huygenslaan 59,
Eerbeek
Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 2
coniferen, Juliana van Stolber
glaan 8 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 4
grove dennen, Juliana van
Stolberglaan 48 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevings
vergunning, het uitbreiden en
interne verbouwing van de
woning, Kloosterstraat 8 in
Eerbeek
Verleende reguliere omgevings
vergunning, het realiseren van
een dakkapel op de woningen,
Papiermolen 50 en 52 in Eerbeek
Beschikking maatwerkvoorschrif
ten voor het aspect geluid,
Professor Weberlaan 1 te
Eerbeek.

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening Covid-19
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) 10
augustus 2020
• Noodverordening Covid-19
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) 21
augustus 2020
• Gecombineerd Forum op
donderdag 3 september 2020
• Besluitvormende raadsvergade
ring op donderdag 3 september
2020
Verkeersbesluiten
• Verkeersbesluit wegafsluiting
- Lombokweg te Eerbeek

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.

Beeldkwaliteitsplan Lombok Zuid fase 2
Sinds 2006 is de uitbreidingswijk Lombok Zuid in Eerbeek in ontwikke
ling. De eerste fase van de wijk is al geruime tijd opgeleverd en in
gebruik. Aangezien er geruime tijd is verstreken sinds de eerste
ontwikkelingen in de uitbreidingswijk, is naast het stedenbouwkundig
ontwerp voor de wijk nu ook de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan
geactualiseerd. In dit beeldkwaliteitsplan zijn spelregels opgenomen om
te zorgen voor een goede afstemming van onder andere het uiterlijk
van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het
beeldkwaliteitsplan Lombok Zuid fase 2 wordt nu voorgelegd aan de
raad voor vaststelling.

Archiefvervangingsbesluit
Door de overgang naar een nieuw zaaksysteem en de verdergaande
digitalisering van bestaande analoge informatie was het oude archief
vervangingsbesluit toe aan vervanging. Met het Archiefvervangingsbe
sluit is het gemeentelijk beleid voor archivering weer geactualiseerd.
Daardoor kan de gemeente Brummen overgaan tot vervanging
(vernietiging) van analoge informatie. Dit geldt voor informatie die
zowel routinematig (dagelijks) wordt gescand, maar ook retrospectief
(conversie van bestaande analoge informatie).

Nieuwsbrief WaardeVOL Brummen
Er is weer een nieuwsbrief verschenen over WaardeVOL Brummen.
Deze editie verschijnt om inwoners van het gebied attent te maken op
een regeling die er toe bijdraagt dat in het projectgebied droogte(scha
de) wordt tegen gegaan. Die het vasthouden van water bevordert en
die water toevoegt aan de grondwatervoorraad. Kijk op website www.
vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen of abonneert u zich op de
nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar waardevol
brummen@vallei-veluwe.nl.

Regionaal risicoprofiel en
concept regionaal beleidsplan VNOG
In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werken
brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisaties (GHOR), politie,
gemeenten (bevolkingszorg) en crisispartners samen om zich zo goed
mogelijk voor te bereiden op rampen en crises. Elke veiligheidsregio is
verplicht om een risicoprofiel op te stellen en vierjaarlijks te herzien. Ook
zijn zij wettelijk verplicht om vierjaarlijks een beleidsplan vast te stellen.
De Wet op de Veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veilig
heidsregio het risicoprofiel vaststelt ‘na overleg met de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten’. Daarnaast worden de gemeentera
den ‘verzocht hun wensen kenbaar te maken over het in het beleidsplan
op te nemen beleid’. Het concept van het vernieuwde risicoprofiel en
beleidsplan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Principeverzoek Sintelweg 4
Voorwerp op de weg? Vooraf melden!
Wilt u een bouwkeet, steiger, kraan
of container op de weg plaatsen?
Dan heeft u daarvoor toestemming
nodig.

3,5 meter) over op de weg;
• het voorwerp ook in het donker
goed te zien is voor het verkeer.
Het voorwerp heeft bijvoor
beeld markeringen. Of u plaatst
zelf markeringen en/of borden
op de weg;
• onderhoud aan de weg
mogelijk blijft;
• het voorwerp het straatbeeld
niet verstoort;

• de omgeving weinig of geen last
heeft van het voorwerp.

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

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

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

U krijgt toestemming als:
• het voorwerp de weg niet
beschadigt;
• de weg veilig te gebruiken blijft.
Zodra het voorwerp er staat, blijft
er voldoende ruimte (minimaal

Wat moet u doen?
Blijft het voorwerp korter dan
30 dagen staan? Dan is een melding
voldoende. Doe dit wel minimaal 10
werkdagen voordat u het voorwerp
plaatst. Kijk op www.brummen.nl
en zoek op Omgevingsvergunning
voor meer informatie.

Initiatiefnemer van Sintelweg 4 in Empe heeft een verzoek ingediend om
aan de Sintelweg 4 in Empe de bestaande kantoorfunctie in de bedrijfs
woning te behouden en ter compensatie van de sloop van alle opstallen
twee vrijstaande circulaire woningen te bouwen. Hiervoor is een eerste
stedenbouwkundige schets met voorgestelde inpassing aangeleverd. Het
college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen mits het
voorgestelde schetsplan in samenwerking met de ervenconsulent van
het Gelders Genootschap wordt uitgewerkt tot erfinrichting- en
beplantingsplan en er sprake is van een substantiële kwaliteitsbijdrage
voor de landschappelijke inpassing. Verder dient rekening gehouden te
worden met omliggende agrarische bedrijven en woningen en wordt
initiatiefnemer gevraagd ook bij de verdere uitwerking van zijn plannen
voor woningbouw zijn directe omgeving te informeren.

Colofon
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

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

