
Tot en met dinsdag 15 oktober dit jaar 
kan iedereen een reactie geven op een 
beleidsplan dat gericht is op ondersteu-
ning van mensen met een laag inkomen 
of mensen met financiële problemen. 
Deze week heeft het college het concept 
voor een geactualiseerd plan vastgesteld. 
Voordat de gemeenteraad hierover een 
besluit neemt, kunt ook u uw mening 
geven over dit plan! Het college heeft 
ook de Maatschappelijke Adviesraad om 
een reactie gevraagd. Op onze website is 
het concept-beleidsplan te lezen. 

Betere zorg met minder middelen. Dat 
is een belangrijk uitgangspunt van de 
gemeente bij de hulp en ondersteuning 
aan inwoners die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. De nieuwe nota sluit 
aan bij recente ontwikkelingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de inzet van de 
Voorzieningenwijzer. Hiermee worden 
inwoners concreet geholpen om geld te 
besparen en het financiële huishoud-
boekje te verbeteren. De hoop is dat 
allerlei bestaande (ook gemeentelijke) 
regelingen beter worden benut. Deze 
ontwikkeling draagt bij aan de verster-
king van de keuzevrijheid en zelfred-
zaamheid.

Het nieuwe beleidsplan is ook nodig om 
te voldoen aan wettelijke eisen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de schuldhulp-
verlening. Ook zijn de ervaringen van 
de organisaties die deze taken uitvoeren 
verwekt in het nieuwe plan. Dit 
betekent dat het nieuwe beleidsplan 
ervoor gaat zorgen dat de uitvoering 
beter wordt. Betrokken inwoners 
merken dit doordat ze sneller antwoord 
krijgen op hun financiële hulpvraag. 

Beleidswijziging 
Om als gemeente weer een financieel 
gezonde gemeente te worden, heeft de 

gemeenteraad eerder dit jaar besloten 
dat er ook 100.000 euro bezuinigd 
moet worden op het minimabeleid. 

Tijdens de bespreking van de perspec-
tiefnota 2020-2023 heeft de raad 
aangegeven hoe dit bereikt kan 
worden. Het gaat om een beleidswijzi-
ging waarbij het bieden van ondersteu-
ning meer centraal staat. En dus niet 
meer het direct verstrekken van geld via 
allerlei regelingen. Dit uitgangspunt is 
nu verwerkt in het nieuwe beleidsplan. 

Hoewel er veel regelingen blijven 
bestaan, verdwijnen er ook enkele. 
Denk hierbij aan de gemeentelijke 
collectieve zorgverzekering en het 
participatiebudget (de 180-euro 
regeling). Met de invoering van de 
Voorzieningenwijzer verwacht de 
gemeente dat inwoners aanzienlijke 
besparingen realiseren en bestaande 
regelingen beter gaan benutten. 

Reageer
De concept-beleidsnota is te vinden op 
www.brummen.nl. Ook kunt u het 
document inzien bij het Servicepunt in 
Eerbeek en het gemeentehuis in 
Brummen. Wilt u een reactie geven? Dan 
kan schriftelijk tot en met 15 oktober 
2019. Stuur deze naar het college van 
B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. 
Doe dit met vermelding van ‘inspraakre-
actie minimabeleid/schuldhulpverle-
ning’. Ook heeft u de mogelijkheid een 
reactie per e-mail in te sturen. Richt deze 
dan aan mevrouw S. Jongbloed via het 
mailadres s.jongbloed@brummen.nl. 

Alle reacties die het college ontvangt 
worden bestudeerd en meegenomen in 
het definitieve voorstel aan de gemeen-
teraad. Het is de verwachting dat de 
gemeenteraad nog dit jaar een besluit 
kan nemen over dit onderwerp. Dit met 
het doel dat de nieuwe afspraken en 
werkwijze vanaf 1 januari 2020 in gaan. 

Sport doet iets met je!
De gemeente Brummen doet ook dit 
jaar weer mee met de Nationale 
Sportweek. De Nationale Sportweek is 
een initiatief van NOC*NSF met als 
doel sporten en bewegen te promoten. 
Dit jaar is het landelijke thema van de 
sportweek ‘sport doet iets met je’. In 

onze gemeente heeft Stichting Sport-
kompas weer een uitgebreid en 
gevarieerd programma gemaakt 
waaraan iedereen, jong of oud, kan 
deelnemen. 

Van 20 tot 28 september zetten veel 
verenigingen in onze gemeente hun 
deuren open om te laten zien hoe mooi 
hun sport is en hoe welkom u bent. 
Welke activiteiten en evenementen er 
bij u in de buurt plaatsvinden leest u op 
de website van Stichting Sportkompas 

(www.stichtingsportkompas.nl). In de 
agenda op deze website vindt u 
verschillende mogelijkheden om een 
sport/activiteit (gratis) uit te proberen. 
Voor kinderen én volwassenen. In 
Brummen, Eerbeek en in andere dorpen 
van onze gemeente. 

Voor meer informatie over de 
Nationale Sportweek kunt u contact 
opnemen met de medewerkers van 
afdeling Sportservice van Stichting 
Sportkompas. 

Avondwandeling Cortenoever
Na de succesvolle eerste wandeling in 
mei, organiseren het projectteam 
Cortenoever en medewerkers van 
Staatsbosbeheer wederom een avond-
wandeling in het projectgebied 
Cortenoever. Omdat het broedseizoen 
voorbij is kunnen we deze keer 
daadwerkelijk het gebied in. Tijdens het 
wandelen vertellen we over de prachti-

ge natuur in het gebied en de maatre-
gelen in het project. Aan het einde van 
de wandeling staat een kopje koffie of 
thee voor u klaar.

Datum: dinsdag 17 september van 18.30 
tot uiterlijk 20.00 uur Start en eindpunt: 
Aan het einde van de Weg naar Het 
Ganzenei, Cortenoever/Brummen

Aanmelden
In verband met beperkte parkeer-
mogelijkheden verzoeken wij u indien 
mogelijk met de fiets te komen. 
Er is plek voor maximaal 30 personen. 

Aanmelden kan via cortenoever@rws.nl. 

Geef uw mening over beleidsplan minimaondersteuning
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             Kom in 
beweging

Dinsdagmiddag 17 september gesloten

Op dinsdagmiddag 17 september zijn het gemeentehuis in Brummen en het 
Service punt in Eerbeek vanaf 12.30 uur gesloten vanwege een personeels-
bijeenkomst. 

Natuurlijk kunt u wel terecht op onze website voor informatie over de 
 gemeentelijke producten en diensten of om een afspraak te maken. 

Aanmelden glasvezel in het buitengebied 
Veluwe Oost, fase 2 
Na het succesvol afronden van de 
vraagbundeling in Veluwe Oost is 
glasvezel ook binnen handbereik voor 
bewoners en bedrijventerreinen in de 
tweede fase, Veluwe Oost fase 2. Als 
35% van de inwoners per geclusterd 
deelgebied zich aanmeldt, dan komt er 
daadwerkelijk glasvezel.

Helaas is de 35% nog niet behaald. U 
kunt zich daarom nog tot 30 september 
2019 aanmelden voor een glasvezela-
bonnement. Het gebied is opgedeeld in 

zeven geclusterde deelgebieden. 
• Beemte Broekland, de Vecht en Teuge
• Terwolde, Steenenkamer en Nijbroek
• Twello Zuid en Voorst
• Eerbeek, Hall en Oeken
• Laag Soeren, Dieren en Brummen
• Loenen
• Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen

Benieuwd of u in aanmerking komt 
voor glasvezel? Doe de postcodecheck 
op www.glasvezelbuitenaf.nl. Daar 
vindt u ook meer informatie.

Weginspectie 
Vanaf 2 september voert Antea 
Group uit Deventer in opdracht van 
de gemeente Brummen weginspec-
ties uit op alle wegen binnen de 
gemeente. Bij de inspecties wordt 
aanwezige schade van de wegen in 
kaart gebracht, zodat de gemeente 
daar haar onderhoudsplan op kan 
baseren.

Tijdens de weginspectie rijdt een 
voertuig van Antea Group rond over de 
wegen en de fietspaden binnen de 
gemeente. De auto  is voorzien van een 
zwaailamp voor de veiligheid. De 
inspectiewerkzaamheden nemen 
afhankelijk van het weer ongeveer 
3 weken in beslag. Wij vragen uw 
begrip bij mogelijke overlast. 

Inwoners voor eerste werksessie 
Regionale Energie Strategie gezocht 

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. Dat heeft ook gevolgen 
voor onze gemeente. Nederland is 
opgedeeld in 30 verschillende energie-
regio`s en die regio`s moeten allemaal 
in 2030 een bepaalde hoeveelheid 
energie opwekken. 

De overgang maken naar schone 
energie is een grote verandering. Zelfs 
al zouden we alle daken in de gemeen-
te volleggen met zonnepanelen, dan 
nog wekken we maar een klein 
gedeelte van onze energievraag op. 
Daarom moeten we in het groot 
denken. Dit gaat gebeuren in de eerste 
werksessie op donderdag 12 september. 
Aan de bijeenkomst doen vertegen-
woordigers vanuit dorpsraden, land-
bouw, industrie, toerisme en natuur en 
landschap mee.

Denkt u mee?
We vinden het belangrijk dat er ook 
inwoners deelnemen aan de eerste 

werksessie die niet betrokken zijn bij 
dorpsraden en/of andere organisaties. 
Hierbij gaat het in het bijzonder om 
mensen die wonen in het buitengebied. 
Hiervoor 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 zondag 8 september. 
Vermeld daarbij uw naam en woon-
adres. Wij zorgen dat u tijdig bericht 
krijgt of u mee kunt doen.

Om de beurt 
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 energieop-
wekking in ons landschap te verrijken 
en verder aan te scherpen.

Vragen over afval? 
Kijk dan op www.circulus-berkel.nl



Restauratie kerktoren Pancratiuskerk in Brummen
Vanaf 9 september 2019 wordt het 
voegwerk van de toren van de Oude 
of Sint-Pancratiuskerk in Brummen 
hersteld. Geveltechniek Beltrum 
voert de klus uit. De gemeente heeft 
hier subsidie voor ontvangen van 
het Rijk.
 
De werkzaamheden beginnen op 9 
september. Rondom de toren worden 
steigers geplaatst. Dan wordt het 
voegwerk hersteld. Ook vinden wat 
kleine werkzaamheden plaats die vanaf 
de steiger makkelijker uit te voeren zijn. 
De steigers komen tegen het gebouw 

aan. Daardoor is er geen overlast voor 
het (voet)verkeer.

De Monumentenwacht Gelderland 
begeleidt de verschillende werkzaam-
heden. Heeft u vragen over de renova-
tie? Neem dan contact op met de 
Monumentenwacht via nummer 
026-3391707. Heeft u vragen over de 
monumentale torens zelf? Neem dan 
contact op met gebouwenbeheerder 
Serge de Beus van de gemeente 
Brummen. Hij is bereikbaar op 
06 21 46 30 85 of stuur een e-mail 
naar s.debeus@brummen.nl.

Stoptober (stoppen met roken)

Vanaf 6 september begint de landelijke 
campagne van Stoptober. Op 1 oktober 
begint de 28 dagen niet roken reis. 
Deelnemers aan Stoptober worden elke 
dag ondersteund en aangemoedigd om 
het vol te houden. 

Het initiatief Stoptober komt uit 
Engeland. Het heeft al honderd-
duizenden mensen gesteund om te 
stoppen met roken. Het doel is om 
ieder jaar in de maand oktober zoveel 
mogelijk mensen te laten stoppen met 
roken. Het evenement duurt 
28  dagen. In deze periode worden 
stoppers op allerlei manieren aan-
gemoedigd en ondersteund. Na deze 
28  dagen is de kans dat je altijd kunt 

stoppen met roken maar liefst vijfmaal 
hoger geworden. 

De Stoptober App
Bekijk de vernieuwde app met een hele 
leuke community functie. Dan kun je 
bijvoorbeeld steun krijgen van je 
voetbalteam, je straat of van je 
collega’s. Ook kun je bijvoorbeeld 
precies bijhouden hoe lang je al gestopt 
bent, wat je dat heeft opgeleverd aan 
geld en gezondheidswinst!
Stoptober is een initiatief van onder 
andere KWF Kankerbestrijding, de 
Hartstichting, het Longfonds en het 
ministerie van Volksgezondheid.

Kijk voor meer info op www.stoptober.nl

Bezoek de Ludgerus kerk in Hall tijdens de Open Monumentendag
In het weekend van 14 en 15 september 
is het weer Open Monumentendag. 
Tijdens dit weekend zijn er door heel 
Nederland vele monumenten kosteloos 
te bezoeken. Binnen de gemeente 
Brummen stelt de Ludgerus kerk in Hall 
haar deuren open.

Op zaterdag 14 september is de kerk 
open voor bezichtiging tussen 10.00 
en 16.00 uur. Op zondag 15 
september is het monument na de 
kerkdienst te bezoeken tussen 11.15 
en 16.00 uur. 

Concert
Op zondag geeft rond 11.30 uur het 
AMC kamerkoor uit Amsterdam een 
klein concert van enkele Duitstalige 
liederen, waaronder werken van 
Brahms, Schubert en Mendelssohn.

Principebesluit Domineeskamp in Hall
Woningstichting Veluwonen is voornemens om 4 bestaande sociale huurwo-
ningen aan de Domineeskamp 1 t/m 7 (oneven) in Hall te slopen en door 6 
nieuwbouwwoningen (sociale huur) te vervangen. Het college heeft besloten 
om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief. Hiermee kan 
Woningstichting Veluwonen verder met de voorbereidingen voor het aanleve-
ren van een (concept)ontwerpbestemmingsplan. De initiatiefnemers hebben 
de opdracht meegekregen om in overleg te gaan met de bewoners en 
omwonenden over haar plannen. 

Gemeenteraad besloot 
Gisteravond nam de gemeenteraad, aansluitend aan de beide raadsfora, 
enkele besluiten. Het ging om de raadsvoorstellen waarover de fracties in de 
Brummense raad geen meningsverschil hebben en dus zonder verdere 
bespreking akkoord konden gaan. Om welke besluiten het gaat leest u in het 
bericht op onze website en binnenkort ook in de besluitenlijst op de speciale 
raadspagina op brummen.nl.

Gemeenteraad vergadert 
Donderdagavond 19 september komt de gemeenteraad weer bijeen voor een 
besluitvormende raadsvergadering. De agenda bestaat uit de voorstellen die zijn 
besproken tijdens de twee raadsfora gisteravond en waarin de gemeenteraads-
leden zich nog verder willen verdiepen. Om welke onderwerpen het exact gaat, 
leest u in het bericht op onze website. Ook kunt u de agenda van deze vergade-
ring en de bijhorende stukken medio volgende week raadplegen op onze website.

Verplaatsing woning op erf  
Voorstondensestraat 14 in Hall

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan Voorstondensestraat 
14 in Hall gewijzigd vast te stellen. Dit plan maakt het mogelijk om de 
bestaande woning op het adres Voorstondensestraat 14 in Hall te verplaatsen 
door een nieuwe erfopzet. Om deze nieuwe erfopzet tot stand te laten komen 
is al een schuur gesloopt die niet terug gebouwd kan worden. Het ontwerpbe-
stemmingsplan heeft een periode van zes werken ter inzage gelegen. Als de 
raad het plan vaststelt dan wordt het plan wederom voor zes weken ter inzage 
gelegd. Indieners van een zienswijze kunnen dan eventueel in beroep bij de 
Raad van State.

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

Verkeersbesluiten
• Reserveren parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen - Prins 
Bernardlaan Brummen (04-09-2019)

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen van 
een 3 beuken op de locatie Elzenbos-
weg 20, Brummen (04-09-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 3 dennen, Gravin van Burenlaan 
12, Eerbeek (04-09-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van de schuur, Volmolenweg 30, 
Eerbeek (04-09-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Ingetrokken aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het uitbreiden 
van de woning, Hallseweg 5, Eerbeek 
(04-09-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanleggen 
van een inrit op de locatie Poelkamp-
straat 37, Eerbeek (04-09-2019)

• Geen sloopmelding nodig, voor het 
uitvoeren van sloopwerkzaamheden 
op perceel Voorsterweg 158a, 
Brummen (04-09-2019)

• Sloopmelding, het slopen van en 
schuur op de locatie Arnhemsestraat 
37, Brummen (04-09-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbestmateriaal van een woning op 
de locatie De Savornin Lohmanstraat 
11, Brummen (04-09-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de 
locatie Jan Mankesstraat 27, Eerbeek 
(04-09-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de 
locatie Steenbeekstraat 1, Eerbeek 
(04-09-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbestmateriaal van een woning op 
de locatie Stouwstraat 7, Brummen 
(04-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het gebruiken van een 
gedeelte van het perceel als tuin 
gelegen aan de Blake 18, Brummen 
(04-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
dakopbouw op een woning op de 
locatie Huygenslaan 25, Eerbeek 
(04-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het wijzigen en 
plaatsen van gevelreclame en 

vlaggenmasten op de locatie Loenen-
seweg 3, Eerbeek (04-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
bijgebouw op de locatie Loenense-
weg 116, Eerbeek (04-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het wijzigen van 
gebruik van de bedrijfshal gelegen 
aan de Sterrebosweg 1, Tonden 
(04-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
bijgebouw aan de Zutphensestraat 
378, Brummen (04-09-2019)

• Verleende terrasvergunning, Arnhem-
sestraat 13/15, Brummen (04-09-
2019)

• Verleende terrasvergunning, Colden-
hovenseweg 5A, Eerbeek (04-09-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Knoevenoordstraat 51, Brummen 
(04-09-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Slatweg, Hall (04-09-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Sporthal de Bhoele, Eerbeek (04-09-
2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Terug naar Toen, Stationstraat, 
Eerbeek (04-09-2019)

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