
Fashioncheques voor kinderen minima  
Wij hebben deze week 114 brieven verstuurd naar gezinnen met kinderen 
die het financieel lastig hebben. Dit als uitvoering van het gemeentelijk 
minimabeleid. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om juist voor 
kinderen in minimagezinnen wat extra te doen. 

Jaarlijks verstuurt de gemeente deze kinderen een fashioncheque. Zo’n 
cheque sluit heel goed aan bij de behoefte van jongeren, zo bleek uit een 
bijeenkomst met jongeren in 2017. Hiermee kunnen de kinderen kleding 
kopen in het dorp, de stad of via internet. Ook lokale kledingverkopers zijn 
aangesloten bij Fashioncheque Nederland.

Kinderen uit minimagezinnen die basisonderwijs volgen (dus de 4 tot 
12-jarigen) ontvangen een fashioncheque ter waarde van 50 euro. Ook 
ontvangen de ouders een voucher die ze kunnen inleveren bij de basisschool 
(alleen binnen de gemeente Brummen). Doen zij dit, dan betaalt de 
gemeente de vrijwillige ouderbijdrage voor het kind. De kinderen van 13 tot 
18 jaar die het voortgezet- of beroepsonderwijs volgen ontvangen een 
fashioncheque ter waarde van 75 euro. 

Nieuw beleid moet afval scheiden 
in Brummen stimuleren
Minder afval en meer grondstoffen inzamelen: dat is het doel van het 
college van burgemeester en wethouders van Brummen. Hoe de gemeente 
dit doel wil behalen staat uitgelegd in het Grondstoffenplan 2021-2025 
dat het college voor besluitvorming naar de gemeenteraad stuurt. 

Beter afval scheiden
Sinds de invoering van het Dif-
tar-principe (‘de vervuiler betaalt’) 
in 2002 zijn bewoners in Brummen 
hun afval steeds beter gaan 
scheiden. In 2020 was 71% van het 
ingezamelde afval dan ook her te 
gebruiken als grondstof. Maar het 
kan beter. Grondstoffen raken 
wereldwijd op, waardoor het 
opnieuw gebruik maken van 
materialen zoals papier, metaal en 
stof steeds belangrijker wordt. Op 
dit moment blijft er nog 117 kilo per 
inwoner per jaar over als restafval. 
Het doel is dit terug te brengen naar 
80 kilo in 2025. 

Afval scheiden loont
Niet alleen sparen we met beter 
scheiden kostbare grondstoffen, ook 
financieel is dit belangrijk. Het 
verwerken van restafval is namelijk 
veel duurder dan grondstoffen klaar 
te maken voor hergebruik. Wethou-
der Cathy Sjerps: ‘Afval scheiden 
loont, dat is een ding dat zeker is. 
Schaarste zorgt ervoor dat onze 
grondstoffen steeds duurder 
worden, net als het verwerken van 
restafval. Besparen op de verwer-
king van restafval en beter herge-
bruik van grondstoffen is niet alleen 

gunstig voor het milieu, maar 
scheelt uiteindelijk ook in de kosten.’

Extra maatregelen
Het college stelt een aantal 
maatregelen voor om de inzameling 
van grondstoffen te verbeteren. Zo 
worden er 10 extra brenglocaties 
voor restafval aangelegd. Onder-
zoekt toont namelijk aan dat het 
zelf wegbrengen van restafval het 
afval scheiden stimuleert. 
Uit het inwonerspanel ‘Brummen 
Spreekt’ blijkt dat inwoners 
eenvoudiger willen inzamelen. 
Daarom wordt het voor bewoners 

van appartementen, die nu gebruik 
maken van ondergrondse verzamel-
containers, straks ook mogelijk om 
hun groente- en fruitafval geschei-
den aan te bieden. Daarnaast 
komen er meer mogelijkheden voor 
het ophalen van tuinafval en mag 
iedereen 250 kilo groenafval gratis 
aanbieden. Deze maatregelen 
worden, bij goedkeuring van het 
voorstel door de gemeenteraad, 
uitgewerkt in een plan en gecom-
municeerd.

Behandeling in de raad
De behandeling van het Grondstof-
fenplan 2021-2025 vindt naar 
verwachting plaats in het forum 
van 30 september en de besluitvor-
mende raadsvergadering van 
14 oktober.
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Sinds kort staat er een bloembak met prachtige geraniums in de tuin van 
het gemeentehuis aan de Engelenburgerlaan. Het is een bijzondere soort 
geranium, afkomstig van stekken van de afgelopen december overleden 
heer Bessel Vrijhof.

Kort voor de Kerst 2020 is Bessel 
Vrijhof overleden op ruim 100-jarige 
leeftijd. Hij is in onze gemeente met 
name bekend vanwege onze 
vriendschapsrelatie met Koriyama in 
Japan. Destijds was hij directeur 
begraafplaatsen in Amsterdam en 
heeft het graf van J.C. van Doorn 
weten te vinden. Van Doorn was 
een waterbouwkundige uit Hall die 
de vlakten rondom Koriyama heeft 
weten te irrigeren. Daardoor 
groeide de stad uit van 5000 tot 
350.000 inwoners. De stad 
Koriyama heeft het graf van Van 
Doorn gerestaureerd en zelfs 
verplaatst om er een praalgraf van 
te maken. Het heeft geleid tot onze 
jumelage. Meneer Vrijhof heeft ook 
een boek geschreven over deze 
historie. Bij toeval is hij na zijn 
pensionering in Eerbeek komen 
wonen. Hij is ook prominent lid van 
het CDA in de gemeente Brummen 
geweest.

Destijds heeft de heer Vrijhof vanuit 
hobby een speciale geranium 
gekweekt/ontwikkeld. Deze 
geranium, een klimop-type in een 
plantenbak met raster, staat ook in 

Den Haag in de tuin van het 
Vredespaleis.
 
Toen het overlijden van Bessel 
Vrijhof in het college bekend werd, 
is de suggestie gedaan om ‘zijn 
geranium’ ook ergens in de 
gemeente toe te passen. Na overleg 
met de familie zijn we in het bezit 
gekomen van een aantal stekjes. 
Een medewerker van de buiten-
dienst met groene vingers heeft ze 
vol passie verzorgd tot ze uiteindelijk 
prachtig rood gingen bloeien. Ze 
staan nu te pronken in onze tuin. 
Een mooie en blijvende herinnering 
aan deze bijzondere man. 

Een bloeiende herinnering aan Bessel Vrijhof

Let op bij online aanbieders van diensten
Regelmatig ontvangen wij vragen van bureaus om afgifte van een product 
of om een afspraak te maken. Dat doen zij namens een inwoner van 
Brummen, tegen betaling. Maar u kunt zelf heel simpel in contact met ons 
komen en u betaalt niks om een afspraak met ons te maken.

Gemeentehuis gesloten
Op dinsdag 21 september is het gemeentehuis vanaf 14.30 uur gesloten 
vanwege een online personeelsactiviteit. We blijven telefonisch wel 
bereikbaar. En u kunt ook terecht op www.brummen.nl voor informatie 
over de gemeentelijke producten en diensten of om een afspraak te 
maken.

Bureaus bieden zich op internet aan 
om inwoners te helpen bij het 
maken van een afspraak en het 
opvragen van een uittreksel uit de 
Basisregistratie Personen. Ook 
bieden zij hun bemiddeling aan bij 
het aanvragen van een Verklaring 
omtrent gedrag bij Dienst Justis. 
Hiervoor vragen zij wel een extra 
vergoeding van €10,- tot € 20,-, 
Belangrijk is dat u weet dat u zelf 
heel simpel met ons in contact kunt 
komen en een afspraak kunt maken 
voor onze diensten en producten. Bij 
ons betaalt u natuurlijk geen kosten 

voor het maken van de afspraak. U 
betaalt alleen de kosten voor het 
product dat u nodig heeft. Maak 
simpel een afspraak via de afspraak-
module op onze website: www.
brummen.nl . Of bel ons via ons 
telefoonnummer (0575) 56 82 33 of 
mail gemeente@brummen.nl. 
Komt u liever niet naar het gemeen-
tehuis? U kunt een aantal producten 
snel, veilig en gemakkelijk  in één 
keer bij ons digitaal aanvragen via 
onze website www.brummen.nl. U 
betaalt dan alleen de kosten voor 
het product en de portokosten. 

Let op bij online of telefonische vragen

Regelmatig krijgen wij signalen van inwoners dat zij worden benaderd 
door de gemeente met een bijzondere of meer indringende vraag. Dan 
blijkt dat iemand zich voordoet als iemand van de gemeente en zo 
probeert inbreuk te maken op iemands privacy of persoonlijke gege-
vens. Wees hier altijd alert op! En heeft u twijfel? Beëindig dan direct 
het contact. Controleer bij ons of er inderdaad iemand bij de gemeente 
is die met u dit contact heeft gehad. 

Storing openbare 
verlichting
Er is op dit moment een grote 
storing aan de openbare verlich-
ting. Het gaat om de omgeving 
Kolenbranderserf, Papiermakerserf, 
Houtakkerserf, Rentmeesterhof, 
Derickxkamp en Illinckstraat in 
Eerbeek. 

Het probleem is bij Liander gemeld. 
Zij starten hier uiterlijk 20 september 
mee, wegens een volle planning. 
We doen er alles aan om dit zo snel 
mogelijk opgelost te krijgen. Helaas 
ligt dit buiten ons bereik en zijn wij 
afhankelijk van Liander. De storing is 

bij ons bekend, u hoeft hierover dus 
geen melding meer door te geven 
via Fixi. In Fixi ziet u ook alle 
meldingen die al eerder zijn gedaan 
door andere inwoners. 

16 september bijeenkomst voorkeursalter-
natief Mayr-Melnhof

Donderdag 16 september 2021 vindt er een bijeenkomst plaats over het 

voorkeursalternatief Mayr-Melnhof. Afgelopen tijd zijn er onderzoeken 

uitgevoerd naar de effecten op milieu en omgeving. We vragen u om 

mee te denken en inbreng te leveren. Lees meer over deze bijeenkomst 

op www.eerbeekloenen2030.nl en meld u aan!



Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, de 
gevelwijziging van het bijgebouw, 
Heerweg 1, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een nieuwe uitrit, 
Julianalaan 36, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
wijzigen van de lichtreclame, 
Stuijvenburchstraat 38, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning, Tullekenweg 10, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schuur en veranda, Jan Mankes-
straat 93, Eerbeek

• Melding Activiteitenbesluit milieu-
beheer, voor het realiseren van 
een foliebassin aan de Boeren-
staat 37, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen van 

een oprit op de locatie Engelen-
burgerlaan 18F, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het tijdelijk plaatsen, 
voor een periode van 6 maanden, 
van een woonunit op de locatie 
Knoevenoordstraat 49, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
zonnepanelen op de locatie 
Knoevenoordstraat 77, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 1 
woning type “Hofwachter” 
locatie Papiermolen kavel 160 in 
het plan Lombok-Zuid in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 2 
woningen type “Tweelinck” 
locatie Papiermolen kavels 158 
t/m 159 in het plan Lombok Zuid 
in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 2 
woningen type “Veldblick”, 
locatie Weverweg kavels 162 en 

163 in het plan Lombok Zuid in 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 3 
woningen type “Hofwachters”, 
locatie Weverweg kavels 161, 
164 en 165 in het plan Lombok 
Zuid in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 5 
woningen type “Hoge Heren” 
locatie Papiermolen, kavels 153 
t/m 157 in het plan Lombok-Zuid 
in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het vervangen van 
kozijnen en gevelbekleding op de 
locatie Talmastraat 2, Brummen

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 16 september 2021
Verkeersbesluit- of mededeling
• Verkeersbesluit instellen verbod 

parkeren Stuijvenburchstraat 30 
en 48 te Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl

10 september 2021

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 vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Werkzaamheden Kikvorsenstraat 
en Slatweg Hall  
In opdracht van Gemeente Brummen voert Dostal Wegenbouw asfalton-
derhoud uit aan de Kikvorsstraat en Slatweg in Hall. De werkzaamheden 
beginnen op vrijdag 10 september. Tot en met donderdag 16 september 
2021 wordt er gewerkt aan de asfaltdeklaag aan de Kikorsenstraat. De 
werkzaamheden aan de Slatweg duren tot en met vrijdag 17 september.  

Het wegdek wordt hersteld; daarvoor wordt asfalt weggefreesd en opnieuw 
aangebracht. Aansluitend worden bermen en bestratingen hersteld. 

Tijdens de werkzaamheden zijn de Kikvorsenstraat en de Slatweg afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Op maandag 13 september 2021 wordt er 
gefreesd en is de weg afgesloten voor autoverkeer. Op woensdag 15 
september 2021 wordt er geasfal-
teerd. De weg is afgesloten voor 
alle verkeer. Naar verwachting is de 
weg op zaterdag 18 september 
2021 weer open voor alle verkeer.

Nieuwe openstelling SDE++ subsidie dit najaar
Ondernemers met plannen voor 
zon op dak opgelet! Vanaf 5 
oktober 2021 is de jaarlijkse 
openstelling van de SDE++ subsidie, 
o.a. voor zonnepanelen op bedrijfs-
daken. Doelgroep is ondernemers 

met een grootverbruikersaansluiting 
(>3x80A). Met de SDE++ subsidie 
heeft uw zonne-energieproject een 
hoog financieel rendement en 
bespaart u direct op de energiereke-
ning. Let op: de subsidiepot is vaak 

binnen 2 weken leeg, dus bereid de 
aanvraag op tijd voor. 
Meer informatie over de subsidie 
vindt u op onze website 
www.brummen.nl/sde 

Grenscorrectie
In juni dit jaar is in de raad het voorstel voor een grenscorrectie en 
woningbouwontwikkeling op het terrein van het voormalig tuincentrum 
bij Laag-Soeren besproken. Tijdens de behandeling van dit onderwerp zijn 
diverse vragen gesteld aan het college. Deze zijn nu beantwoord. 

Het college heeft daarom besloten 
om het voorstel voor de kaders van 
de herontwikkeling van het voorma-
lige tuincentrum in Laag-Soeren, de 
ontwikkeling van 24 woningen 
inclusief grenscorrectie, opnieuw aan 
de raad voor te leggen.
Het voormalige tuincentrum in Laag-Soeren is een tijd geleden verkocht aan 
ontwikkelaar Van de Kolk. De gemeente Brummen heeft gemeente Rheden 
benaderd om samen over deze ontwikkeling na te denken. De locatie ligt 
namelijk tegen de grens van Rheden en Brummen. Voordat de procedure 
voor zowel het bestemmingsplan als de grenscorrectie begint, wordt de 
gemeenteraad gevraagd of zij zich kan vinden in de uitgangspunten die het 
college van Brummen samen met het college van Rheden heeft opgesteld.

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.

Start zonnepanelenactie in gemeente Brummen
Deze week start de gemeente Brummen met een zonnepanelenactie voor 
haar inwoners. Met deze actie wil de gemeente duurzame energieopwek-
king stimuleren. Door de aankoop te bundelen kunnen bewoners zonne-
panelen aanschaffen tegen een scherpe prijs en goede service. 

De actie is opgezet in samenwer-
king met het Regionaal Energieloket 
en BrummenEnergie. Op basis van 
prijs, kwaliteit en ervaring is een 
regionale installateur gekozen die 
de installaties gaat uitvoeren.

Online informatiebijeenkomst 
donderdagavond 16 september
Op donderdagavond 16 september 
19.30 uur is er een online informa-
tiebijeenkomst als voorbereiding op 
de actie. Inwoners kunnen zich via 

hun computer, tablet of telefoon 
aanmelden voor de bijeenkomst. 
Op de website www.regionaalener-
gieloket.nl kunnen inwoners hun 
postcode invullen en zich aanmel-
den. Tijdens deze informatiebijeen-
komst wordt de zonnepanelenactie 
verder toegelicht. 
Ook kunnen bewoners vragen 
stellen aan de gemeente en de 
installateur.

Inschrijven voor de 
zonnepanelenactie
Inwoners kunnen zich tot eind 
november inschrijven voor de 
zonnepanelenactie via de website 
van het Regionaal Energieloket. 
Bewoners die zich hebben inge-
schreven ontvangen een uitnodiging 
voor een woningopname. Tijdens 
deze woningopname geeft de 
installateur advies over het aantal 

zonnepanelen en geschiktheid van 
het dak. Kort na de woningopname 
ontvangen bewoners een persoon-
lijke offerte. Hierna kunnen 
bewoners besluiten of ze meedoen 
met de actie. 

Inschrijven kan via 
www.regionaalenergieloket.nl
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