
Agenda raadsvergadering 17 september 
Op donderdagavond 17 september bespreekt de gemeenteraad nog 2 
raadsvoorstellen. Deze vergadering vindt vanwege de coronamaatrege
len digitaal plaats. Via onze website of het televisiekanaal van RTV 
Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen. 

Op de agenda van deze vergadering staan  2 onderwerpen waarover 
raadsleden met elkaar in debat willen gaan voordat zij hierover een 
besluit nemen. Eén daarvan betreft de Regionale Energie Strategie 
(afgekort RES). Samen met andere gemeenten in de Cleantechregio 
heeft de gemeente Brummen een conceptversie van de RES opgesteld. 
De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid hierover wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. Duidelijk is dat alle fracties in de 
gemeenteraad dit onderwerp erg belangrijk vinden. De raad vindt het 
cruciaal om op zorgvuldige wijze inbreng te leveren die meegenomen 
kan worden in het vervolgtraject. 
Het tweede raadsvoorstel dat op de agenda staat is de vaststelling van 
het Beeldkwaliteitsplan voor fase 2 van het uitbreidingsplan voor de 
Eerbeekse woonwijk Lombok Zuid. Het beeldkwaliteitsplan biedt 
spelregels om een goede en samenhangende visuele uitwerking van dit 
bouwplan na te streven. Het plan biedt zowel het ontwerpkader van de 
projectontwikkelaar als het toetsingskader van de Commissie Ruimtelij
ke Kwaliteit. 

Vergaderstukken 
U kunt de vergaderstukken raadplegen en downloaden via onze 
website www.brummen.nl/gemeenteraad. Beschikt u niet over een 
computer, dan kunt u een gratis exemplaar van de agenda en bijbeho
rende voorstellen afhalen bij het Brummense gemeentehuis.

Gemeenteraad neemt voortvarend besluiten
De gemeenteraad heeft unaniem 
besloten met een reparatie van 
het bestemmingsplan van 
Eerbeek in te stemmen. Het gaat 
om 8 concrete onderdelen van 
het bestemmingsplan. Het plan 
wordt binnenkort in z’n geheel 
gepubliceerd. Voor de onderdelen 
van het bedrijventerrein Mayr 
Melnhof en het Logistiek 
Centrum Eerbeek wordt onder 
regie van de provincie Gelderland 
nog een inpassingsplan opge
steld. Het besluit over het 
bestemmingsplan was één van de 
9 besluiten die de gemeenteraad 
vorige week donderdag zonder 
inhoudelijk debat (dus als 
hamerstuk) direct na het raads
forum heeft genomen. 

De gemeenteraad besloot ook om 
het eerder genomen voorberei
dingsbesluit voor enkele centrumlo
caties in het dorp Brummen in te 
trekken. Met dit besluit worden 
belemmeringen voor enkele 
grondeigenaren opgeheven zodat 
enkele openliggende gaten in het 
centrumgebied op goede wijze 
ingevuld kunnen worden. De 
raadsleden namen verder kennis 
van het regionaal risicoprofiel van 
de Veiligheidsregio en stemde in 

met de prioriteiten die daarin zijn 
opgenomen. Gelijktijdig besloot de 
raad geen wensen in te dienen op 
het concept regionaal beleidsplan 
van de Veiligheidsregio.

Tot slot waren er nog 6 meer 
technische of formele raadvoor
stellen waarover de raad unaniem 
positief besloot. Zo werd de 
mandaatregeling en het bijhorende 
mandaatregister vastgesteld en 
stelde de raad een nieuwe verorde
ning voor de werkgeverscommissie 
vast. Een andere verordening die 
werd vastgesteld heeft betrekking 
op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning van raads
leden. Mevrouw M. Langelaan uit 
Empe werd door de raad benoemd 
als lid voor de Raad van Toezicht 
van Stichting Archipel Onderwijs 
en ook stelde de raad het eigen 
vergaderschema voor volgend jaar 
vast. Tot slot heeft de gemeente
raad leden voor de regioraad van 
de Regio Stedendriehoek aan
gewezen. Door het vertrek van de 
heer Van Ooijen als wethouder, 
heeft de raad wethouder Van 
Burgsteden aangewezen als lid van 
de regio raad, wethouder Sjerps 
werd aangewezen als tweede lid in 
de regioraad.

Tegemoetkoming coronaschade voor amateursportorganisaties 
Amateursportorganisaties die financieel schade hebben geleden door de 
coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming bij de Rijksoverheid aan
vragen. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 19,5 miljoen euro beschik
baar. Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze 
éénmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4 
oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via de website van DUSI.

Voor de aanvraag maakt het 
Ministerie van VWS gebruik van 

een vastgesteld formulier dat vanaf 
1 september 2020 op www.dusi.nl 

te vinden is. U ontvangt uiterlijk 1 
december 2020 de uitslag op uw 
aanvraag.

Nadere informatie
Alle informatie over de TASOrege
ling kunt u nalezen in de regeling 
zoals gepubliceerd in de Staatscou
rant en via www.dusi.nl. 

Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen
Voor amateursportverenigingen die 
als gevolg van de coronamaatrege
len in liquiditeitsproblemen 
komen, is er een mogelijkheid om 
een bancaire lening af te sluiten 
tegen een lage rente.

De Borgstelling MKBkredieten en 
de Garantie Ondernemingsfinancie
ring zijn voor sportverenigingen 
vaak niet toegankelijk. Dit omdat 
sportverenigingen in veel gevallen 

niet aangemerkt worden als 
onderneming. Om ook sportvereni
gingen toegang te geven tot een 
kortlopend krediet is het borgstel
lingskapitaal van Stichting Waar
borgfonds Sport (SWS) door het 
Kabinet met € 10 miljoen euro 
verhoogd. Hiermee is Stichting 
Waarborgfonds Sport in staat om 
sportverenigingen te helpen die als 
gevolg van de coronamaatregelen 
een kortlopend krediet ter over

brugging nodig hebben.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunnen 
sportverenigingen terecht bij 
Stichting Waarborgfonds Sport via 
www.sws.nl. Stefan de Wit is vanuit 
het Waarborgfonds Sport adviseur 
voor sportverenigingen uit de 
gemeente Brummen. Hij is telefo
nisch bereikbaar via: 06 53 56 84 
83 of per email via: s.dewit@sws.nl 
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Peiling GGD over impact corona op welzijn
Wat zijn de gevolgen van de 
coronacrisis voor uw gezondheid en 
welzijn? Hoe beleeft u de maatrege
len? Zien we een toename in 
eenzaamheid? Hoe staat het met de 
veerkracht onder de bevolking? 
Ervaart u meer saamhorigheid? Is er 
behoefte aan extra hulp of onder
steuning? Dit wil GGD in onze regio 
in kaart brengen. Dit aan de hand 
van vragenlijstonderzoek onder 
leden van ons panel ‘NOG Beter 

Weten’. Iedereen die in de regio 
Noord en OostGelderland woont 
en 18 jaar of ouder is kan meedoen. 
Het onderzoek is gestart in maart 
2020 en wordt regelmatig herhaald. 
De vierde peiling wordt nu gehou
den. De resultaten van dit onderzoek 
zijn ook voor de gemeente belangrijk 
om te weten wat we voor onze 
inwoners kunnen betekenen. Meer 
weten over dit onderzoek? Lees dan 
het bericht op onze website.

Fashioncheques voor kinderen minima
Wij hebben deze week 172 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 kleding
verkopers zijn aangesloten bij 
Fashioncheque Nederland.
Kinderen uit minimagezinnen die 
het basisonderwijs volgen (dus de 4 

tot 12jarigen) ontvangen een 
fashioncheque ter waarde van 
50 euro. Ook ontvangen de ouders 
een voucher die ze kunnen 
inleveren bij de basisschool.  
Doen zij dit, dan betaalt de 
gemeente de vrijwillige ouder
bijdrage voor het kind. De kinderen 
van 13 tot 18 jaar die het voort
gezet of beroepsonderwijs volgen 
ontvangen een fashioncheque ter 
waarde van 75 euro. 

Geef uw mening over  
communicatie en omgevingswet
Bijna 500 mensen hebben al de vragenlijst ingevuld die via het 
inwoners panel ‘Brummen Spreekt’ aan alle deelnemers is voorgelegd. 
De vragen gaan over de informatie van en communicatie met de 
gemeente  Brummen. Maar ook worden er enkele vragen gesteld over 
wat u weet over en hoe u betrokken wilt worden bij de invoering van 
de nieuwe Omgevingswet. 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. U krijgt 
na aanmelding de vragenlijst toegestuurd. Let op: het onderzoek 
loopt nog tot en met vrijdag 18 september.



Wees alert bij vragen online of telefonisch
Met enige regelmaat krijgen wij signalen van inwoners dat zij worden 
benaderd door de gemeente met een bijzondere of meer indringende 
vraag. Regelmatig blijkt dat er dan sprake is van iemand die zich 
voordoet als iemand van de gemeente en zo probeert inbreuk te maken 
op iemands privacy of persoonlijke gegevens. Wees hier altijd alert op. 
En heeft u twijfel, beëindig dan direct het contact en check bij ons of er 
inderdaad iemand van de gemeente is die met u dit contact heeft gehad. 

Zo werd recent een inwoner uit onze gemeente gebeld door iemand die 
aangaf namens de gemeente thuis een enquête af te nemen vanwege 
een ouderenonderzoek. Deze inwoonster belde echter de gemeente en 
kreeg te horen dat er op dit moment geen onderzoek onder ouderen 
plaatsvindt. En ook Stichting Welzijn Brummen, die wel jaarlijks een groep 
ouderen bezoekt, doet dat vanwege corona op dit moment nog niet. 
Een andere inwoner wilde met de gemeente een afspraak maken om 
het rijbewijs te verlengen en stuitte op internet op de website af
spraakloket.nl. Het is een voorbeeld van een website die helpt om een 
afspraak bij de gemeente te maken. Dit wel tegen een vergoeding van 
20 euro. Belangrijk dat u weet dat u zelf op zeer eenvoudige wijze 
met ons in contact kunt komen en een afspraak kunt maken. En 
natuurlijk zonder kosten. Bel ons via ons algemene telefoonnummer 
0575 568 233 of mail gemeente@brummen.nl. Vanwege de corona
maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om een afspraak te maken via 
de afspraakmodule op onze website.

Senioren en veiligheid: babbeltrucs
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is per 
1 september vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwer
king met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. 
Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden 
en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak 
het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht 
besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, 
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. 
Deze week aandacht voor babbeltrucs.

Oplichters komen vaak betrouwbaar 
over. Ze bellen bij je aan, spreken je 
op straat aan of bellen je op. 
Zogenaamd namens de bank, de 
thuiszorg of zelfs om een toilet
bezoek voor hun kind. Eenmaal 
binnen worden op die manier elk 
jaar vele mensen van hun bezittin
gen beroofd. Ook proberen 
oplichters mensen aan de deur te 
laten pinnen. Als ze de pincode af 
kunnen kijken en je vervolgens van 
je pas kunnen beroven, halen ze 
zoveel mogelijk geld van je rekening.

Waar moet je op letten?
• Doe niet zomaar de deur open 

voor een onbekende. Of gebruik 
bijvoorbeeld een kierstandhouder 
om de deur op een kier te 
kunnen zetten;

• Laat nooit een onbekende binnen 
en sluit de deur als je binnen iets 
gaat halen;

• Pin nooit zomaar aan de deur als 
je niet zelf iets hebt besteld 
waarvan je weet dat je het moet 
afrekenen;

• Geef je pinpas nooit uit handen. 
Ook niet als iemand je op die 
manier aanbiedt om te helpen bij 
het pinnen. Pin ook niet wanneer 
iemand anders de betaalauto
maat wil vasthouden. Op die 
manier kan iemand mogelijk 
meekijken met je pincode.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen 
oplichters mensen, bijvoorbeeld om 
een bezoek aan te kondigen. Of ze 
doen zich voor als de bank en 
proberen je te overtuigen om 

overboekingen te maken, in te 
loggen of je gegevens, pincodes of 
beveiligingscodes te geven. Soms 
wordt zelfs gevraagd om direct 
toegang te geven tot je computer. 
Banken vragen dit nooit.

Waar moet je op letten?
• Vertrouw je het niet helemaal? 

Bel de organisatie die het betreft 
zelf om het te controleren. Zoek 
zelf het telefoonnummer op;

• Banken vragen nooit via de 
telefoon of SMS om je gegevens, 
pin of beveiligingscode of om 
overboekingen te doen. Ook 
vragen banken je niet om directe 
toegang tot je computer te krijgen.

Ben je toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie 

via 09008844;
• Meld het direct bij je bank en laat 

je pas blokkeren;
• Is de oplichter nog in de buurt? 

Bel direct 112.

Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt 
gratis emotionele ondersteuning of 
praktische hulp. Kijk voor meer 
informatie op de website van 
Slachtofferhulp Nederland. Kijk voor 
meer informatie over de campagne 
op maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Brummense Bikkel dit jaar niet uitgereikt
Er wordt dit jaar geen Brummense Bikkel uitgereikt. Dat heeft de jury 
onder voorzitterschap van wethouder Ingrid Timmer afgelopen maandag 
besloten. Er waren 3 nominaties ingezonden, maar de jury achtte die 
helaas niet bikkelwaardig. De jury hoopt voor volgend jaar nieuwe 
nominaties te ontvangen en de Bikkel wel uit te kunnen reiken. Dan 
bestaat het Brummense jeugdlintje 10 jaar. 

Met de Brummense Bikkel zet de 
gemeente Brummen kinderen en 
jongeren in het zonnetje die een 
bijzondere prestatie hebben 
verricht. Bijvoorbeeld voor hun 
familie, buren of een vereniging. 
Iedereen kan aanmeldingen voor de 
Brummense Bikkel insturen. Een 
vakkundige jury beoordeelt de 
voordrachten. 
Wethouder Ingrid Timmer:  
“We hebben tot nu toe 3 nomi
naties ontvangen en beoordeeld. 
Die waren mooi, maar ze voldeden 
helaas niet aan de criteria of ze 
waren op een andere manier al 
beloond.” 

Andere jaren werd de Brummense 
Bikkel in april uitgereikt, rond de tijd 

van de Koninklijke onderscheidin
gen voor volwassenen. Maar dat 
lukte dit jaar door corona niet. 
Wethouder Timmer: “Ik hoop dat 
we in het voorjaar van 2021 weer 
een uitreiking kunnen organiseren. 
Er zijn genoeg initiatieven van 
jongeren die bijzonder zijn. En 
bijzondere prestaties verdienen het 
om in het zonnetje gezet te worden. 
Met name in deze coronatijd. Dus 
roep ik iedereen op om een jongere 
aan te melden voor dit Brummense 
jeugdlintje.” 

Aanmelden
Stichting Welzijn Brummen (SWB) 
coördineert de aanvragen voor de 
Brummense Bikkel. Via hun website 
www.welzijnbrummen.org/

brummensebikkel kunnen mensen 
het hele jaar door het nominatiefor
mulier downloaden en invullen en 
zo hun favoriete kandidaat aanmel
den. Je kunt je aanmelding ook 
insturen per email: bikkel@
welzijnbrummen.nl. Of stuur een 
brief naar Nominatie Brummense 
Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC  
BRUMMEN.  De jury beoordeelt in 
maart 2021 alle inzendingen. 
Er zijn twee categorieën: van 4 tot 
en met 12 jaar en van 13 tot en met 
17 jaar. Meld in de voordracht 
duidelijk wie de genomineerde is, 
zijn of haar adres en telefoonnum
mer. Geef ook duidelijk aan waarom 
deze persoon de Brummense Bikkel 
zou moeten winnen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op 
met Hennita Benjamins van SWB. 
Zij is bereikbaar via emailadres h.
benjamins@welzijnbrummen.nl of 
bel naar 0575–561 988

Eerbekenaren reageren op ‘NRD’documenten
Op 9 september organiseerde de 
Provincie Gelderland samen met de 
gemeente Brummen en de IKEL een 
informatiebijeenkomst. Doel was 
om geïnteresseerden een toelich
ting te geven op de Notities 
Reikwijdte en Detailniveau. Ook 
was er gelegenheid om vragen te 
stellen en met elkaar in gesprek te 
gaan. De gesprekken gingen vooral 
over de hoofdonderwerpen uit de 
notities: onderzoeken we de juiste 
varianten of ontbreken er nog 
varianten? En is de lijst met uit te 
voeren onderzoeken volledig? 
Vanwege de COVID19 maatrege
len was de opzet anders dan 
gewend. In kleine groepjes konden 
geïnteresseerden deelnemen aan 
verschillende informatierondes van 
45 minuten. In totaal hebben ruim 
70 mensen deelgenomen aan de 
informatierondes.

De Notities Reikwijdte en 
Detailniveau zijn de startdocu
menten voor de onderzoeken die 
nodig zijn voor de reparatie van 
het bestemmingsplan Eerbeek 
voor de bedrijfslocatie MayrMel
nhof en het voormalig Burgerster
rein. De Notities Reikwijdte en 
Detailniveau liggen nog tot en 
met 21 september ter inzage en 

tot die datum is het mogelijk om 
een zienswijze in te dienen. Alle 
informatie daarover vindt u op de 
website www.eerbeekloe
nen2030.nl. Bent u niet in de 
gelegenheid geweest om naar de 
informatiebijeenkomst te komen? 
Op deze site staat ook een 
ingesproken presentatie zodat u 
geen informatie hoeft te missen.
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Aanleg glasvezel in buitengebied begonnen
Net na de vakantie is aannemer Van Gelder Telecom in opdracht van 
DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) begonnen met de 
aanleg van glasvezel internet in het buitengebied van onze gemeente. 
Hierdoor krijgt een groot deel van de woningen in het buitengebied een 
goede en snelle internetverbinding die klaar is voor de toekomst. 

De graafwerkzaamheden duren 
ongeveer tot eind dit jaar. Daarna 
worden de aansluitingen gerealiseerd 
in de woningen zelf, geheel op 
afspraak tussen de aannemer en de 
woningeigenaar.
Er wordt in totaal 175 kilometer kabel 
gegraven, waarvan ongeveer 130 
kilometer geulen in de berm, 25 km 
door tuinen en opritten en nog eens 
30 kilometer via gestuurde boring. 

Vragen?
Glasvezel graven gaat niet zonder 
risico. Ervaart u overlast? Meld het 
op www.fixi.nl. en wij brengen 
dan uw melding bij de aannemer 
onder de aandacht. Heeft u verder 
vragen over (de aanleg van) 
glasvezel of wilt u meer informa
tie? Neem dan contact op met 
DELTA Fiber Netwerk via  
www.glasvezelbuitenaf.nl.



Doe mee met de Nationale Sportweek 2020
‘Sport doet iets met je’, dat is het 
thema van de Nationale Sport
week 2020. Van vrijdag 18 
september tot en met zondag 27 
september vindt deze landelijke 
actieweek rondom sport, 
bewegen en gezondheid weer 
plaats. En uiteraard doet ook 
onze gemeente mee. Samen met 
veel verenigingen heeft Stichting 
Sportkompas een mooi program
ma samengesteld, waarbij 
iedereen (van jong tot oud) gratis 
aan allerlei sport en beweegacti
viteiten kan meedoen.

Volgende week wordt er huis
aanhuis een speciale Nationale 
Sportweekkrant verspreid, waarin 
Sportkompas het volledige 
programma presenteert. Nu al 
nieuwsgierig naar het program
ma? Kijk dan op de website van 
Sportkompas. Van kleutergym tot 
Zumba, van het bijwonen van 

open trainingen tot deelname aan 
de Brummense dijkloop. Het kan 
allemaal. Doe mee en ontdek wat 
sport met jou doet.

In de speciale krant benadrukt 
wethouder Cathy Sjerps het 
belang van deze week: “Sporten 
en bewegen is erg belangrijk, 
mede met het oog op een goede 
gezondheid.” Het gemeentebe
stuur hoopt dat ook dit jaar weer 
veel inwoners geïnspireerd worden 
om in beweging te komen.

Meer weten over de sportweek? Kijk 
op www.stichtingsportkompas.nl  
of stel je vraag via  
mindy@stichtingsportkompas.nl. 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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van 24 woningen, Hall B 
1521, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 4 geschakelde 
bergingen, T.M.C. Asserstraat 28, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
veranderen en vergroten van de 
woning, Boerhaavelaan 92, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een koekoek, 
Charlotte van Bourbonlaan 4, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

verlengen van de bestaande 
uitrit, Mendelssohnstraat 28, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Beschikking intrekking omge

vingsvergunning (uitgebreide 
procedure), het houden van 
vleesvarkens, Lendeweg 2A, Hall

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevings
vergunning, het plaatsen van een 
schutting, De Egge 16, Brummen

• Melding Besluit mobiel breken 
bouw en sloopafval, voor 
Boerenstraat 37, Hall

• Sloopmelding, voor het saneren 
van een asbesthoudende 
branddeur uit een gedeelte van 
een bedrijfspand, Coldenhoven
seweg 122, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 

van asbesthoudend materiaal, 
Voorsterweg 81, Brummen

• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het realiseren van 
een dakkapel, Gravenstraat 27, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het plaatsen van 
zonnepanelen op een framewerk, 
Gravin van Burenlaan 27, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 6 
vliegdennen, 2 berken en 4 
coniferen, Juliana van Stolber
glaan 30, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het realiseren van 
een erker, Weverweg 24, Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 17 september 2020

Bekendmakingen op overheid.nl
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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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.0016.30 uur

Colofon

Gemeente steunt kleurrijk sinterklaasfeest
Het lijkt nog ver weg, maar scholen, ondernemersverenigingen en 
anderen zijn al bezig met voorbereidingen voor het sinterklaasfeest later 
dit jaar. Zij lopen hierbij aan tegen vragen over de coronamaatregelen en 
de kleur van Piet. Daarbij is ook gevraagd wat het standpunt van het 
gemeentebestuur hierin is. In een brief hebben burgemeester en wethou
der dit deze week aan scholen en ondernemersverenigingen laten weten. 

Het vieren van het sinterklaasfeest is 
géén gemeentelijke taak, maar iets 
van de samenleving zelf. Wel toetst 
de gemeente activiteiten in de 
openbare ruimte (denk aan de 
intocht van de goedheiligman) aan 
de geldende wet en regelgeving, 
vooral gezondheid en openbare 
orde en veiligheid. Evenals in het 
verleden vertrouwt het college 
daarbij ook op de inzet en creativi
teit van onze verenigingen en 
inwoners. Wel adviseert het college 
organisatoren van dergelijke 
initiatieven vroegtijdig contact op te 
nemen met de gemeente. “Het 

coronavirus zal nog langere tijd 
onder ons zijn. Deskundigen van 
het RIVM waarschuwen voor het 
actiever worden van het virus dit 
najaar”, schrijf het college in haar 
brief. De gemeente neemt daarom 
nu al het initiatief om met de bij de 
gemeente bekende organisatoren 
van de sinterklaasintochten in 
gesprek te gaan om goede afspra
ken te gaan maken. Voor de 
gemeente zijn de RIVMrichtlijnen, 
de kabinetsbesluiten en de noodver
ordening hierbij het uitgangspunt. 
In de brief gaan burgemeester en 
wethouders ook in op het ‘zwarte 

piet’vraagstuk. Niet alleen inwoners 
en verenigingen worstelen met dit 
vraagstuk, ook het college ziet in de 
afgelopen tijd een duidelijke 
ontwikkeling in de samenleving. 
“Het is een landelijke ontwikkeling: 
het sinterklaasfeest kent steeds meer 
roetveeg en kleurenpieten. Dit is 
een ontwikkeling die het gemeente
bestuur ondersteunt. De keus voor 
de kleur van Piet ligt bij de organisa
tie van het betreffende sinterklaas
feest. Toch speekt het college uit dat 
ze hopen dat de organisaties zoveel 
mogelijk aansluiting zoeken bij de 
maatschappelijke trend. Burgemees
ter Van Hedel heeft dan ook laten 
weten dat hij hoopt in november en 
december ook pieten in onze 
gemeente te mogen begroeten die 
het toonbeeld zijn van onze 
inclusieve samenleving, zoals ook in 
de gemeente Brummen.

Schoonmaakdag op 19 september 
Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day: de grootste wereld
wijde opruimactie van het jaar met ruim 180 landen die de planeet een grote 
schoonmaakbeurt geven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland 
georganiseerd door Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon.

Eerbeek Schoon doet mee met 
deze actie. Eerbeek Schoon zet 
haar energie in om het centrum 
van Eerbeek weer te ontdoen 
van zwerfafval. Ben jij ook trots 
op het centrum en wil je dat het 

er schoon uitziet? Kom dan 
helpen! We verzamelen om 10 
uur bij het station van Eerbeek. 
Doe mee en houdt Eerbeek 
schoon! Je kunt je aanmelden via 
de Facebookpagina van Eerbeek 

Schoon of stuur een mail naar 
eerbeek_schoon@outlook.com 

De gemeente Brummen zorgt 
voor zakken, een prikstok, 
handschoenen en een ring om de 
vuilniszak in te hangen. Vanwege 
corona geldt ook hier dat er in 
kleine groepjes wordt opgeruimd 
en 1,5 meter afstand tot elkaar 
gehouden wordt.
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