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De kortste keten van kers naar klant

Je kunt nog zulke lekkere kersen 
hebben, of verrukkelijk ijs maken of 
goeie aardappels telen. Dat wil nog 
niet zeggen dat alle lokale klanten dat 
product weten te vinden. Daar wil het 
Landschapsnetwerk Brummen en de 
gemeente verandering in brengen. 
Voedselcoördinator Marijn Struik van 
het bedrijf Happyland helpt de 
gemeente om de kortste weg te vinden 
van product naar lokale klant. 

Het bewonersinitiatief Landschapsnet-
werk Brummen en de gemeente willen 

lokale producenten helpen om de 
afzetmarkt voor lokale producten te 
vergroten. De voedselcoördinator helpt 
daarbij om bestaande projecten in de 
gemeente Brummen te verbinden en 
om nieuwe samenwerkingsverbanden 
op te zetten. Dit wordt mogelijk 
gemaakt met subsidie van de provincie 
en van de EU. 

Lokale voedselnetwerk versterken
De komende maanden brengt Marijn 
Struik de situatie in kaart. Hij licht toe: 
“Allereerst moet je goed overzicht 

hebben van wat er in een regio speelt. 
Welke producten kunnen er in de 
streek worden besteld? Wie verkoopt 
lokaal fruit, melk of bijvoorbeeld 
honing? Het is belangrijk hiervan een 
goed overzicht te hebben voor 
iedereen die erbij betrokken is. Met 
elkaar kunnen we dan kiezen hoe we 
gezamenlijk het voedselnetwerk in 
Brummen verder kunnen versterken. 
Want lokaal producten verkopen is 
beter voor het milieu. Er wordt minder 
energie verbruikt en minder verpak-
kingsmaterialen. En het product is 
natuurlijk heel vers.”

Meer weten? 
Happyland is goed op de hoogte van 
initiatieven in de regio, die voor de 
producenten aantrekkelijk kunnen zijn. 
Als mede-eigenaar van bureau 
Happyland werkt Marijn Struik alweer 
een aantal jaren voor overheden en 
bedrijven in Gelderland en andere 
provincies ten behoeve van de korte 
keten. Mail voor vragen of mogelijke 
aanknopingspunten naar struik@
happyland.nl
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website van de VVV: www.vvvbrummen.nl 
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Heeft u ondersteuning nodig voor het 
keukentafelgesprek met een mede-
werker van Team voor Elkaar? Of voor 
een gesprek over een WSW-baan? 
Gaat u een uitkering aanvragen bij 
het UWV of Activerium in Apeldoorn? 
Dan kunt u kosteloos gebruik maken 
van een onafhankelijke cliëntonder-
steuner! Uit onderzoek is gebleken 
dat driekwart van de mensen die 
gebruik maakt van een onafhankelijk 
cliëntondersteuner daar zeer tevreden 
over is. 

Hulp van iemand die met u meedenkt 
en samen met u het gesprek voorbe-
reidt, kan prettig voor u zijn. Dat kan 
een familielid of een goede bekende 
van u zijn, Maar ook kunt u vragen 
om een cliëntondersteuner van 
Adviespunt Zorgbelang Gelderland. 
De cliëntondersteuner is onafhankelijk 
en handelt alleen in uw belang. Hij of 
zij kan u (geheel gratis) informeren, 

adviseren en bijstaan bij het krijgen 
van de juiste ondersteuning. Wilt u 
gebruik maken van een onafhankelijke 
deskundige met wie u het gesprek 
voorbereidt of die als ondersteuner 
aanwezig kan zijn bij het gesprek? 
Laat dit dan tijdig vooraf weten aan 
de medewerkers van Team voor 
Elkaar. Zij geven uw naam door aan 
Adviespunt Zorgbelang Gelderland. 
Een cliëntondersteuner van Zorgbe-
lang Gelderland neemt dan zelf 
contact met u op. U kunt uiteraard 
ook zelf rechtstreeks met het Advies-
punt contact opnemen. Bel hiervoor 
026-384 28 26.

Onafhankelijk en deskundig
Het recht op onafhankelijke cliënton-
dersteuning is stevig verankerd in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Deze vorm van hulp en 
ondersteuning van een inwoner sluit 
naadloos aan bij de gemeentelijke visie 
waarbij de vraag en situatie van een 
inwoner centraal staat. Niet voor niets 
gebruiken we in onze gemeente de 
slogan ‘samen goed voor elkaar’. Met 
Zorgbelang Gelderland heeft de 
gemeente een organisatie ingescha-
keld met ruime ervaring als het gaat 
om onafhankelijke ondersteuning aan 
cliënten. Deskundigen die u helpen uw 
situatie en uw mogelijkheden in kaart 
te brengen. Met u meedenken over 
wat u nodig heeft om verder te 
kunnen. Samen met u bekijken wat 
het beste bij u en uw situatie past. 
Maar u ook bij staan als u het lastig 
vindt de juiste woorden te vinden. En 
dit geheel gratis.

Tijdens de Nationale Sportweek kan 
iedereen in de gemeente Brummen, 
jong én oud, deelnemen aan uiteenlo-
pende activiteiten. De stichting 
Sportkompas heeft samen met een 
groot aantal (sport)organisaties en 
verenigingen een uitgebreid en 
gevarieerd programma tot stand 
gebracht. Een uitstekende gelegenheid 
om vrijblijvend een sport of activiteit 
uit te proberen en te onderzoeken of 
deze bij u past. 

De vijftiende Nationale Sportweek 
vindt plaats van 15 tot en met 29 
september. De Nationale Sportweek is 
een initiatief van NOC*NSF met als 

doel sporten en 
bewegen te promo-
ten. De gemeente 
Brummen doet 
daaraan actief mee. 
Diverse verenigingen 
hebben enthousiast 
gereageerd op de 
oproep van Stichting 
Sportkompas om een 
activiteit tijdens de Nationale Sport-
week te organiseren. Alle deelnemers 
en activiteiten zijn overigens te vinden 
op de website www.stichtingsportkom-
pas.nl. Stichting Sportkompas heeft een 
schema samengesteld van alle activitei-
ten die bij u in de buurt plaatsvinden. 

Kijk op de website  
www.stichtingsportkompas.nl voor 
meer informatie zoals locatie en exacte 
omschrijving van de activiteiten. 

Opgeven voor de activiteiten via 
sportservice@stichtingsportkompas.nl.

Maak gebruik van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning 

Kom in beweging: sportweek

Op donderdag 20 september staan 
zeven raadsvoorstellen op de agenda 
van de besluitvormende raadsverga-
dering. Deze vindt plaats in de 
raadszaal van het gemeentehuis en is 
zoals gebruikelijk openbaar. Aan-
vangstijdstip is 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze besluitvor-
mende vergadering bij te wonen. 
Raadpleeg de vergaderstukken op 
onze website of bekijk ze bij de 
receptie in het gemeentehuis en het 
Servicepunt in Eerbeek. Ook kunt u 
terecht bij de overheidsinformatie-
punten in de bibliotheken in Brum-
men en Eerbeek. 

Eén van de onderwerpen op de 
agenda van de raadsvergadering is het 
raadsvoorstel om een ontwerpverkla-
ring van geen bezwaar af te geven 
voor het mogelijk maken van een 
zonnepark aan de Oude Zutphense-
weg/Lendeweg. Het besluit is nodig 
omdat er sprake is van een afwijking 
van het bestemmingsplan. In het 
voorstel stelt het college dat dit 
initiatief past binnen de gemeentelijke 
(duurzaamheids)ambities en beleids-
kaders. Een tweede raadsvoorstel 

waarover de raad nog wil debatteren 
voordat het een besluit neemt betreft 
de te wijzigen tarieventabel 2018. De 
wijziging betreft het invoeren van een 
maximumbedrag voor bouwleges 
voor grootschalige zonneparken. 

Andere onderwerpen 
Tijdens de raadsfora van 6 september 
bleek dat de gemeenteraad ook met 
elkaar in gesprek wil over het indienen 
van een zienswijze bij de regio over de 
Agenda voor de Cleantechregio voor 
de periode 2019-2023. Ook het 
voorstel om een pand op bedrijventer-
rein De Kollergang in Eerbeek aan te 
kopen, met het oog op het huisvesten 
van een arbeidsontwikkelcentrum, 
staat als bespreekstuk op de raads-
agenda van 20 september. Dit geldt 
eveneens voor het voorstel om in te 
stemmen met de woonbestemming 
voor woningen aan de Tullekenweg in 
Eerbeek en de benoeming van een 
nieuwe raadsgriffier. Tot slot neemt de 
raad ook een besluit over de vaststel-
ling van  het bestemmingsplan voor 
de herontwikkeling van het gebied 
Empermolen 3-10 aan de rand van de 
kern Empe. 

Zeven voorstellen op raadsagenda 

Unanieme steun raad aanpak  
‘personen met verward gedrag’
Samen met regio-gemeenten en ketenpartners heeft de gemeente Brum-
men een aanpak opgesteld over de omgang met mensen met verward 
gedrag. Donderdag 6 september liet de Brummense raad unaniem weten 
de notitie met de titel ‘Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag’ te 
ondersteunen. Eerder dit jaar werd de notitie al voor inspraak vrij gegeven. 
De regiogemeenten hebben de inspraakreacties in de eindversie van de 
notitie verwerkt.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor personen met 
verward gedrag. Dit komt ook door verschillende incidenten die landelijk 
veel (media)aandacht hebben gekregen. Doordat mensen langer zelfstandig 
wonen, doen zich vaker crises voor rond personen met verward gedrag dan 
vroeger. Dit kost vooral de politie extra tijd. Reden om oplossingen te 
bedenken om deze ontwikkeling tegen te gaan. De drie belangrijkste 
speerpunten in de sluitende aanpak zijn het vervoer van personen met 
verward gedrag, de mogelijkheden om te melden en het regelen van 
voldoende plekken om mensen met spoed op te kunnen vangen als dat 
nodig is. De politie heeft landelijk aangegeven dat zij dit najaar stoppen met 
het vervoer van personen met verward gedrag als er geen strafbaar feit is 
gepleegd. In onze regio wordt een proef gestart om het vervoer van 
personen met verward gedrag goed te regelen. 

Op basis van de notitie ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’ 
komt er regionaal ook een meldpunt dat toegankelijk is voor cliënten, 
hulpverleners, familie, naasten en wijkbewoners. Dit met het doel om 
zorgen over mogelijk verward gedrag tijdig en goed te kunnen bespreken. 
Het meldpunt wordt straks 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. 
Binnen dit meldpunt werken de beschikbare telefonische bereikbaarheids-
diensten van onder andere zorgaanbieders samen. Tot slot zet de gemeente 
Brummen vooral in op het voortzetten van preventieve voorzieningen. Dan 
gaat het bijvoorbeeld om het opzetten van een opstapregeling voor mensen 
die vanuit beschermd wonen uitstromen naar een reguliere woning, om het 
organiseren van (arbeidsmatige) dagbesteding en het stimuleren van 
ontmoetingsactiviteiten.

nationale sportweek
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Kijk voor het volledige programma op www.stichtingsportkompas.nl
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Raad besloot
Op donderdagavond 6 september nam de raad zes besluiten. Zo werd een 

nieuwe verordening voor de bezwaarschriftencommissie vastgesteld en 

besloot de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan voor enkele locaties 

aan de Weg door het Plas. Eveneens was de raad het unaniem eens met het 

voorstel om diverse wegvakken in onze gemeente te onttrekken aan de 

openbaarheid en de aanwijzing van vertegenwoordigers in het bestuur van 

de Regio Stedendriehoek. De raad stemde ook in met de zogenoemde 

‘Sluitende Aanpak’ voor personen met verward gedrag. Tot slot besloot de 

gemeenteraad haar vergaderschema voor volgend jaar (2019) vast te stellen.

Panel ‘NOG beter weten’
GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) zet zich in om de gezondheid van 

inwoners te beschermen en bevorderen. Dat kunnen zij niet zonder uw hulp. 

Daarom horen zij graag uw mening over belangrijke onderwerpen die met 

gezondheid te maken hebben! Helpt u mee? Om te weten wat er speelt in 

Noord- en Oost-Gelderland, is ook uw mening belangrijk. Meld u aan voor 

het panel ‘NOG beter weten’. Meedoen wordt beloond! Meer weten en 

aanmelden? http://www.ggdnog.nl/panel.

Kandidaat bestuursleden St. Sportkompas
Het college van B&W is geraadpleegd door het bestuur van de Stichting 

Sportkompas vanwege hun voornemen het stichtingsbestuur uit te breiden. 

Het college van B&W heeft positief gereageerd na de constatering dat de 

kandidaat-bestuursleden voldoen aan het vereiste dat zij ingezetenen van de 

gemeente Brummen zijn en over passende expertise en/of ervaring beschik-

ken. De verwachting is dat het stichtingsbestuur op korte termijn besluit tot 

het benoemen van de bestuursleden en dit bekend maken.

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
• Ingediende aanvraag uitgebreide 

omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van een vleeskalverenbe-
drijf, Boerenstraat 37 in Hall (12-09-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een nieuw kozijn, De 
Hilde 32 in Brummen (12-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een erfafscheiding en 
kappen van 1 boom, perceel naast 
Enkweg 21 in Eerbeek (Hall E 4517 
ged.) (12-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
splitsen van de woning met bijbeho-
rende percelen, Juliana van Stolber-
glaan 3 in Eerbeek (12-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 5 dennen en 3 berken, 
Juliana van Stolberglaan 12 in 
Eerbeek (12-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

kappen van 3 sparren (picea abies), 
Louise de Colignylaan 30 in Eerbeek 
(12-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een cederboom, Oude 
Eerbeekseweg 1C in Brummen 
(12-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
hoge grove den op de locatie Juliana 
van Stolberglaan 3 in Eerbeek 
(12-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het renoveren van de 
kap en het plaatsen van dakkapellen 
op de locatie Weg door de Plas 20 in 
Brummen (12-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
tamme kastanjeboom op de locatie 
Wolverlei 13 in Eerbeek (12-09-2018)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning aan de 
Engelenburgerlaan 18B te Brummen 
perceel Brummen G 6045 (12-09-
2018)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 5 meerstammige 
beuken, 3 beuken, 1 meerstammige 
eik en 2 eiken op de locatie Rhien-
derstein 1 in Brummen (12-09-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesthoudende toepassin-
gen, Beethovenstraat, Händelstraat 
en de Mendelssohnstraat in Eerbeek 
(12-09-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locaties Jan Somerstraat 8 t/ 13, 15 
17 en 22 t/m 28 en Maarten 
Munnikplein 9 t/m 14 te Brummen 
(12-09-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
een asbesthoudende buis uit een 
woning, Thorbeckestraat 55 te 
Brummen (12-09-2018)

• Sloopmelding, voor het slopen van 3 
schuren, ’t Zaaibroek 5 te Hall 
(12-09-2018)

Overige overheidsinformatie
• Openbare raadsvergadering 20 

september (13 september)

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

GESLOTEN

Op woensdagavond 19 september 
vindt de vierde Energietafel Brum-
men plaats. Het thema van deze 
avond is mkb en het bedrijfsleven. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
van Brummense en Eerbeekse 
ondernemers wordt ingegaan op hoe 
je als ondernemer je bedrijf kunt 
verduurzamen en energiebesparende 
maatregelen kunt nemen en wat die 
het bedrijf opleveren. Hoe kun je als 
ondernemer voldoen aan de wettelij-
ke richtlijnen zonder dat het de 
bedrijfsvoering stoort of in gevaar 
brengt? Kan het ook zo zijn, dat je 
bedrijfsvoering er zelfs voordeel van 
heeft? 

Deze en andere vragen staan centraal 
tijdens deze Energietafel. Nando Klein 
Gunnewiek van Bilan BV, specialist in 
energiebesparing binnen bedrijfsgebou-
wen, laat in een korte pitch zien wat er 
mogelijk is. Voorafgaand aan de 
energietafel heeft hij bij een aantal 
Brummense en Eerbeekse bedrijven een 
energiescan uitgevoerd. De resultaten 
van die scans laten zien wat er mogelijk 
is en wat dit de desbetreffende bedrijven 
oplevert. Ook komen de ervaringen van 
andere ondernemers uit de regio aan 
bod. Deze Energietafel is praktisch 
ingestoken en is helemaal gericht op 
ondernemers in het mkb en het 
middelgrote bedrijfsleven in onze 

gemeente. Er worden handreikingen 
gegeven om concreet met duurzaamheid 
aan de slag te gaan. 

Ook wordt gekeken naar de randvoor-
waarden en zaken die ondernemers 
nodig hebben om hun bedrijf te verduur-
zamen. Wat zijn hobbels en drempels die 
genomen moeten worden? Hoe zit het 
met vergunningen en zijn er problemen 
rondom de financiering van deze 
maatregelen? Wat heb je als ondernemer 
nodig om energiebesparende maatrege-
len te kunnen treffen in je bedrijf? Samen 
met de deelnemers aan de tafel gaan we 
op zoek naar antwoorden. 

Aanmelden
Deelname aan de Energietafel Brummen 
is gratis. Iedere ondernemer en iedere 
andere geïnteresseerde in de gemeente 
Brummen is van harte welkom om de 
tafel op woensdagavond 19 september 
bij te wonen. Vanaf 19.00 uur staat in 
de hal van het gemeentehuis de koffie 
klaar en vanaf 19.15 uur start het 
inhoudelijke programma. De Energietafel 
Brummen is een gesprekstafel over 
duurzame energie binnen de gemeente 
Brummen en is een initiatief van de 
gemeente Brummen en de lokale 
energiecoöperatie BrummenEnergie. 
Komt u ook? Meld u zich dan wel even 
vooraf aan via www.brummenenergie.
nl/energietafel.

Energietafel Mkb en bedrijfsleven

Komende week wordt op diverse 
plekken in de gemeente asfalt gerepa-
reerd. De werkzaamheden duren tot en 
met donderdag 21 september. De 
planning is uiteraard afhankelijk van 
de weersomstandigheden.

Plaatselijk repareren asfalt
Op diverse plekken worden plaatselijk 
stukken asfalt vervangen. Deze zijn op 
de rijbaan gemarkeerd. Op maandag 
17 september wordt er op de volgende 
locaties gewerkt:
•  Engelenburgerlaan; het verkeer 

wordt door verkeersregelaars langs 
het werk geleid. 

•  Burgemeester de Wijslaan; de weg 
wordt afgesloten voor verkeer.  

•  Pothof; de weg wordt afgesloten en 
er geldt een omleidingsroute. De 
bewoners van de Pothof hebben 
een brief ontvangen. Hun woning 
blijft gedurende het werk bereik-
baar. Bewoners wordt verzocht niet 
op de rijbaan te parkeren. Voor 
bewoners van aanliggende straten 
blijft hun woning ook bereikbaar.

Op dinsdag 18 september wordt 
gewerkt bij de volgende straten:
• Loenenseweg
• Dorpsstraat 
• omgeving Lendeweg.

Deze werkzaamheden worden in het 
verkeer gerealiseerd. Verkeer wordt 
door verkeersregelaars langs het werk 
geleid. 

Groot onderhoud
Op de Van Hogendorpstraat, Troelstra-
laan en de Patrijsstraat wordt de 
gehele bovenlaag vervangen door 
nieuw asfalt. Ook voeren we dan wat 
kleine wegwerkzaamheden uit. Op 17 
en 18 september gaat de aannemer de 
oude bovenlaag wegfrezen. Op 19 en 
20 september wordt de nieuwe 
asfaltlaag aangebracht. Deze wegen 
worden gedurende het asfalteren 
afgesloten voor het verkeer. 

De aannemer heeft de omwonenden 
via een brief ingelicht over de planning 
van de uitvoering.

Repareren asfalt


