
Bijeenkomst ´Aardgasvrij wonen en werken’ 
goed bezocht  

Afgelopen maandagavond organiseerde de gemeente Brummen de 
informatieavond ´Aardgasvrij wonen en werken’. Tijdens deze avond 
kregen inwoners toelichting op de plannen voor aardgasvrij verwarmen in 
de gemeente. En kregen ze tips over hoe zij zich hierop kunnen voorberei-
den. U kunt de informatieavond terugkijken op onze website 
www.brummen.nl/duurzaamheid.

Terugblik
De informatieavond is goed 
bezocht; alle 33 plaatsen zaten vol. 
Na de opening door Wethouder 
Pouwel Inberg volgde een toelich-
ting op het onderzoek naar alterna-
tieve verwarmingsbronnen door 
Michiel Berntsen van adviesbureau 
DWA. De aanwezige inwoners 
hadden zich goed ingelezen en 
stelden kritische vragen. Velen 
bleken al bezig met het verduurza-
men van hun woning. Anke van 
Hal, hoogleraar duurzaam bouwen 
aan Nyenrode Business Universiteit, 
vertelde hoe inwoners gemotiveerd 
kunnen worden om te verduurza-
men. Gemmeke Caron van Brum-
menEnergie vertelde vervolgens 
over hoe zij inwoners helpen om 

stappen te zetten in verduurzaming. 
Dat doen zij bijvoorbeeld door 
energiecoaches in te zetten. Via een 
interactief onderdeel werd de 
mening van de aanwezigen gepeild. 
Inwoners gaven aan dat er behoefte 
is aan onafhankelijke informatie. 
Deze geeft Milieu Centraal op hun 
website www.milieucentraal.nl. Ook 
staan daar tips en vindt u er een 
recent overzicht van alle leningen en 
subsidies die beschikbaar zijn op dit 
moment. 

Bijeenkomst bekijken
Kortom, een geslaagde avond. Bent 
u benieuwd naar wat er verteld is? 
U kunt de bijeenkomst terugkijken 
op onze website 
www.brummen.nl/duurzaamheid.

Conceptbegroting 
maakt financiële positie robuuster 
Burgemeester en wethouders hebben een sluitende begroting opgesteld. 
Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden overhandigde gistermid-
dag het eerste exemplaar vandaag symbolisch aan de nestor van de 
gemeenteraad, het raadslid Douma. De begroting draagt bij aan de wens 
om de financiële situatie van de gemeente Brummen robuuster te maken. 
Alle vier jaren van de begroting sluiten positief. De lokale lasten stijgen 
beperkt met gemiddeld 2,8 procent en de algemene reserve wordt de 
komende jaren versterkt.  

Het gemeentebestuur is vorig jaar 
een traject gestart om de begroting 
robuuster te maken. Een belangrijke 
stap hierin vond voor de zomer 
plaats met de vaststelling van een 
financieel herstelplan. De provincie 
Gelderland heeft positief gerea-
geerd op dit herstelplan. De 
begroting die nu is opgesteld door 
het college bouwt dan ook voort op 
dit herstelplan.

Oog voor urgente opgaven
Naast een verbetering van de 
algemene reserve blijft er voldoende 
budget over voor verschillende 
grote opgaven waar de gemeente 
aan werkt. Zo is er in de begroting 
extra budget opgenomen voor het 
programma Klimaat en Duurzaam-
heid en voor Jeugdzorg. Ook blijft 
de gemeente bijdragen aan het 
programma Eerbeek Loenen 2030. 

Wethouder Van Burgsteden: “We 
werken stapsgewijs en zorgvuldig 
aan verbetering van de financiële 
positie, waarbij we oog houden 
voor de urgente opgaven van deze 
tijd. Met een solide begroting 
kunnen we ons beter richten op de 
gevraagde opgave in Brummen en 
haar inwoners.”
Het college heeft er voor gekozen 
om beperkt nieuwe ambities op te 
nemen. “We zitten aan het einde 
van een bestuursperiode, volgend 
jaar maart kiezen onze inwoners 
een nieuwe volksvertegenwoordi-
ging. In zo’n situatie past het niet 
om allerlei nieuwe zaken in gang te 
zetten, aldus wethouder Van 
Burgsteden: “We leggen met deze 
begroting juist een fundament waar 
een nieuw gemeentebestuur 
volgend jaar op kan voortbouwen.”

Gemeenteraad stelt begroting vast
De raad bespreekt de door het 
college aangeboden begroting in 
het openbare forum van 7 oktober. 
In de openbare begrotingsvergade-
ring op donderdag 28 oktober 
neemt de gemeenteraad een 
besluit. Op een speciale pagina op 
de gemeentelijke website is 
informatie te vinden over de 
conceptbegroting en de wijze 
waarop het politieke debat, inbreng 
van de samenleving en de besluit-
vorming gaat plaatsvinden.
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Agrariërs, die nu of binnenkort weer met grote landbouwmachines op de 
weg rijden, moeten extra goed op fietsers letten. Die dringende oproep 
doet onze burgemeester Alex van Hedel. “In dit jaargetijde is het op het 
land erg druk en wordt er dus veel met grote landbouwmachines gereden. 
Tegelijk zijn er ook veel fietsers, onder andere schoolgaande jeugd. En dat 
betekent extra goed oppassen.” 

Verkeersveiligheid is ook voor het landbouwverkeer erg belangrijk. Sommi-
ge machines zijn ruim 3 meter breed. Verschillende wegen in het buitenge-
bied zijn soms nauwelijks een meter breder.” Daarnaast benadrukt Van 
Hedel dat de mais op dit moment hoog is, waardoor het uitzicht voor 
weggebruikers beperkt is. “Iedereen moet dus extra alert zijn op onver-
wachte verkeerssituaties.”
 
Verontreinigd wegdek
In sommige gevallen ligt er modder, zand en afvallende maïs op de weg. 
Voeg hierbij nog regen, vallend blad en vroeg invallende duisternis aan toe 
en de toestand van het wegdek kan veranderen in een glijbaan. “Hierdoor 
kunnen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan voor het overige verkeer. 
Vandaar bij deze ook de oproep aan de betrokken ondernemers om ervoor 
te zorgen dat het wegdek ook weer schoongemaakt wordt. Dit in het 
belang van de veiligheid voor alle weggebruikers”, aldus Van Hedel.

Maisoogst weer volop gaande: 
oproep aan agrariërs

Gemeentehuis gesloten
Op dinsdag 21 september is het gemeentehuis vanaf 
14.30 uur gesloten vanwege een online personeelsac-
tiviteit. 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.

Start jaarlijks Cliëntervaringsonderzoek Wmo  
Eind september starten we met het jaarlijkse cliëntervaringonderzoek 
(afgekort: CEO). Dit onderzoek gaat over de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is een jaarlijks terugkerend 
onderzoek dat wij als gemeente wettelijk verplicht moeten uitvoeren.

De gemeente verstuurt eind september een anonieme vragenlijst aan 
Wmo-cliënten. Met deze vragenlijst onderzoeken we hoe Wmo-cliënten de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de voorzieningen ervaren. En welk 
effect dit had in hun zelfredzaamheid.

Cultuurcaravan peilt uw mening over cultuur
Draagt u het culturele aanbod in de gemeente Brummen een warm hart toe? Vindt u dat in het cultuuraanbod 
iets ontbreekt? En moet de gemeente cultuurbeleving juist stimuleren of is dat iets waar een overheid zich juist 
niet mee moet bemoeien? 

Over deze en andere stellingen kunt u in gesprek bij de 
‘cultuurcaravan’. Een opvallende rode caravan bezoekt 
de komende weken diverse kernen in onze gemeente. U 
bent van harte welkom om bij die caravan het gesprek 
over cultuur in onze gemeente te voeren. Medewerkers 
van de gemeente, de combinatiefunctionarissen Cultuur 
en vertegenwoordigers van de Culturele Stichting heten 
u van harte welkom met een kopje koffie of thee! De 
cultuur caravan bezoekt in de periode van 14 tot en met 
30 september de dorpen Hall, Eerbeek, Brummen, 
Empe, Oeken/Broek en Leuvenheim. Bij elk bezoek is er 
tussen 12 en 14 uur een gastheer of -vrouw waarmee u 
in gesprek kunt gaan over cultuur. Ook is het mogelijk 
om te plekke met behulp van een laptop een vragenlijst 
in te vullen waarmee u uw mening kunt laten weten 
over het cultuuraanbod en de manier waarop uw cultuur 
beleeft in onze gemeente. Uw ideeën hierover kunt u 
natuurlijk ook mondeling toelichten. 

Uw mening is van belang
Uw informatie is namelijk belangrijk omdat de gemeente 
Brummen uw informatie wil betrekken bij de cultuurvisie 
die de gemeente gaat schrijven. Deze visie moet er voor 
gaan zorgen dat alle inspanningen die worden gedaan 
op het gebied van cultuur, zoveel mogelijk bijdragen aan 
een waardevolle en levendige gemeente. Daarom staat 
de maand september in het teken om met zoveel 
mogelijk inwoners het gesprek te voeren over dit 
onderwerp. Zo is een vragenlijst opgesteld om zoveel 
informatie op halen. U kunt deze vragenlijst invullen via 
de website www.moventem.nl/brummen. Of door de 
QR-code te scannen die is te vinden op de posters die 
op veel plekken in de gemeente hangen. 

Bezoek de cultuurcaravan
De opvallende cultuurcaravan, met daarop herkenbaar 
de poster met QR-code, gaat de komende drie weken 
de gemeente door. Deze week was de caravan al te 
vinden in Hall en Eerbeek. Op woensdag 22 september 
is de caravan op het Marktplein in Brummen en op 
donderdag 23 september bij de J.H. Isingsschool in 
Empe. Een week later staat de caravan bij de Vroolijke 
Frans in Broek (woensdag 29 september) en bij basis-
school De Rietgors in Leuvenheim (donderdag 30 
september). 



Ruimtelijke plannen
-  Vastgesteld bestemmingsplan 

Kampweg 31
-  Vastgesteld bestemmingsplan 

Plagweg 20 en IJsselstraat 6 Empe
-  Vastgesteld wijzigingsplan 

Knoevenoordstraat 37 
-  Ontwerpbestemmingsplan 

Hallsedijk 48-50 Empe

Omgevingsvergunning
-  Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, plaatsen 
dakkapel, Poelkampstraat 39 in 
Eerbeek 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, wijzigen 
zijgevel, Engelenburgerlaan 1 in 
Brummen 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, vervangen 
kozijnen, Primulastraat 8 in 
Brummen 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, interne 
verbouwing met energetische 
upgrade, Burgemeester de 
Wijslaan 35 in Brummen 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, plaatsen 
erfafscheiding, Offenbachstraat 
90 in Eerbeek 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, bouwen 
werktuigenberging, Brummense-
weg 10A in Eerbeek 

-  Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, brandvei-
lig gebruiken gebouw, Burge-
meester de Wijslaan 35 in 
Brummen 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, vervangen lichtrecla-
me, Stuijvenburchstraat 38 
Eerbeek 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, plaatsen erfafschei-
ding, De Hilde 42 in Brummen

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, plaatsen geluidwe-
rende voorziening Coldenhoven-
seweg 67 in Eerbeek 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, plaatsen chalet 
Buurtweg 3 in Brummen

-  Verleende evenementenvergun-

ning, Brocante markt, Knoeven-
oordstraat 51 in Brummen 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, bouwen 12 wonin-
gen, Maalrol kavels 113 t/m 124 
in plan Lombok Zuid in Eerbeek 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, bouwen van werktui-
genberging, Hoevesteeg 2 in 
Tonden 

-  Verleende evenementenvergun-
ning, Veldtoertocht Eerbeek, start 
Händelstraat 49 in Eerbeek 

-  Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, plaatsen schutting, 
Kloosterstraat 118 in Eerbeek 

-  Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, plaatsen dakkapel, 
Hallseweg 9 in Eerbeek 

-  Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, interne 
verbouwing met energetische 
upgrade, Burgemeester de 
Wijslaan 35 in Brummen 

-  Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, plaatsen dakkapel 
Offenbachstraat 14 in Eerbeek

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. 

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

Informatie en prik zonder afspraak  
Zaterdag is de regionale GGD de hele dag aanwezig op het Burgemeester 
Dekkerplein. Iedereen die dat wil kan daar (zonder afspraak) extra 
informatie en voorlichting krijgen over het coronavirus én de coronavacci-
natie. Ook is het mogelijk dat u zich bij de GGD-pop-up tent laat vaccine-
ren. Een afspraak maken is niet nodig, wel een identiteitskaart. Burge-
meester Alex van Hedel hoopt dat veel inwoners van deze laagdrempelige 
mogelijkheid gebruik maken. 

“Duidelijk is dat als iedereen zich 
laat vaccineren, het coronavirus zich 
minder makkelijk kan verspreiden,” 
legt Van Hedel uit. “Een vaccinatie 
beschermt niet alleen jezelf, maar 
ook de mensen om je heen. Als veel 
mensen een prik nemen, kan er 
steeds meer en komen er minder 
coronaregels. Het geeft uiteindelijk 
meer vrijheid. Daarom willen we 
iedereen in onze gemeente 
gelegenheid bieden om zich te 
informeren en laten vaccineren. Dat 
kan komende zaterdag in Brummen 
en op zaterdag 25 september in 
Eerbeek.” 

Open en eerlijke informatie
De burgemeester benadrukt dat 
vaccineren niet verplicht is. ”Je kiest 
natuurlijk zelf of je een prik wil of 
niet. Maar je goed informeren helpt 
wel bij het maken van een keuze.” 

In de pop-up locatie geven deskun-
dige artsen van de GGD alle 
noodzakelijke informatie en kun je 
vragen stellen. Om zeker te weten 
dat je een keuze maakt die bij jou 
past, zorgen zij dat je dit kan doen 
op basis van goede, open en eerlijke 
informatie.” Inwoners die uiteinde-
lijk er niet voor kiezen om zich te 
laten vaccineren, hebben volgens 
Van Hedel wel een extra grote 
verantwoordelijkheid ten opzichte 

van anderen in hun omgeving. 
“Het coronavirus blijft gevaarlijk, 
zeker voor onze kwetsbare mede-
mens. Maar ook legt het extra druk 
op onze gezondheidszorg.”

Waar en wanneer?
De pop-up locatie van de GGD is 
zaterdag 18 september van 9 tot 17 
uur op het Burgemeester Dekker-
plein in Brummen. En een week later 
in het dorpscentrum van Eerbeek. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
Maar kiest u er ter plekke voor om 
te kiezen voor een prik, dan is het 
tonen van een identiteitsbewijs wel 
verplicht. Meer (praktische) informa-
tie is te vinden op de website 
www.ggdnog.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.

Nieuwe gemeentegids in de bus 
Vanaf volgende week valt bij de meeste huishoudens in de gemeente 
Brummen de nieuwe gemeentegids in de bus. De gemeentegids wordt 
huis-aan-huis verspreid. Heeft u eind oktober nog geen gemeentegids 
ontvangen? Dan kunt u een gratis exemplaar afhalen bij het gemeente-
huis in Brummen. 

De gemeentegids 2021-2022 is de twintigste editie die is gemaakt door 
uitgever Akse Media uit Den Helder. De gemeentegids staat boordevol 
informatie, maar is natuurlijk wel een momentopname. Tussentijdse 
veranderingen kunnen alleen in de internetversie direct worden aangepast. 
Kijk hiervoor op www.brummen.nl of op www.brummen.smartmap.nl. 
Wijzigingen kunt u doorgeven met de bon achterin de gids. Stuur die in een 
gefrankeerde envelop aan Akse Media, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. 
U kunt wijzigingen ook melden via het mutatieformulier op 
www.brummen.smartmap.nl.

Kort nieuws
Gemeenteraad besloot
Op donderdag 16 september nam de gemeenteraad weer een aantal 
belangrijke besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze 
website. Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de 
vergadering te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Subsidie Groene Opgave verlengd
Het college heeft besloten de looptijd van de Nadere subsidieregels Groene 
Opgave IJsselsprong te verlengen tot 1 januari 2026. De subsidieregeling 
hangt samen met de subsidie die door de Provincie aan de gemeente is 
verstrekt. De provincie heeft ingestemd met een verlenging van de uitvoe-
ringsperiode. Dit houdt in dat partijen die zich nog niet hebben aangemeld 
nu een langere periode hebben om zich aan te melden. 

Gratis energieconciërge of energiecoach 
helpt u energie besparen 

Gratis hulp, tips en energiebesparende middelen voor alle inwoners van 
de gemeente Brummen. Maak nu uw (huur)huis energiezuiniger met hulp 
van de speciale energieconciërge of -coach. Een vrijblijvende afspraak 
maakt u snel op www.brummenenergie.nl.

Energieconciërge
De energieconciërge komt graag bij u thuis 
langs. Hij gaat gelijk voor u aan het werk 
en installeert kleine energiebesparende 
middelen. U kunt kiezen uit: een dou-
che-zandloper, radiatorfolie, handdouche, 
brievenbus met tochtstrip, LED lampen of 
een waterbesparend ventiel. Hij neemt de 
spullen voor u mee. U hoeft dus zelf niets 
te doen. En… helemaal gratis! (tot een 
bedrag van €50,-).

Energiecoach
De energiecoach komt ook thuis langs. Samen met hem loopt u door uw 
huis en dan krijgt u tips over hoe u energie kunt besparen. Hij denkt ook 
met u mee over hoe u dit kunt aanpakken.

Gratis afspraak maken
De energieconciërge, de energiecoach en de energiebesparende middelen 
zijn helemaal gratis en voor alle inwoners van de gemeente Brummen. 
Maak daarom snel een afspraak op www.brummenenergie.nl.

Waarom deze actie?
De gemeente Brummen, BrummenEnergie en woningcorporatie Veluwonen 
helpen in 2021 en 2022 inwoners bij het besparen van energie in hun huis. 
Het gaat om kleine maatregelen bij koop- en huurhuizen. Meer informatie 
staat op www.brummenenergie.nl of www.veluwewonen.nl/energiebesparen.
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