
Nationale Sportweek 2020
Vandaag is het zover. 
De Nationale Sportweek 
is van start gegaan. Ook 
in onze gemeente kunt 
u tot en met zondag 
27 september (veelal 
geheel gratis) meedoen 
met allerlei activiteiten 
op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Samen met veel 
verenigingen heeft Stichting Sportkompas weer een mooi programma 
samengesteld. Kijk op de website www.stichtingsportkompas.nl voor 
het programma en meer informatie. Heeft u vragen? Mail ze naar het 
mailadres mindy@stichtingsportkompas.nl. 

Kwijtschelding huurkosten sportverenigingen 
Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Brummen 
en Stichting Sportkompas hebben besloten de huur van zowel de buiten-
sport- als de binnensportaccommodaties kwijt te schelden aan de 
verenigingen. Al eerder kondigde het Rijk hiervoor een speciale regeling 
aan. Dit wordt nu uitgevoerd.
 
Sportverenigingen hebben sinds het 
begin van de coronacrisis te maken 
met een aanzienlijke terugval van 
hun inkomsten. Competities zijn 
vroegtijdig beëindigd, clubhuizen en 
sportzalen zijn gesloten. Kantine
opbrengsten bleven uit, inkomsten 
uit activiteiten vielen weg en 
sommige vaste lasten liepen 
gewoon door. Voor veel sportver
enigingen is de huur van de 
accommodatie de grootste kosten
post op de begroting. Het ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport stelt geld beschikbaar aan 
verhuurders om juist in die huur een 
tegemoetkoming te kunnen doen 
aan amateursportorganisaties.

Behoud van vitale sportverenigingen
Sportwethouder Cathy Sjerps licht 
de keuze van het Brummense 

college toe: “We hebben gezien dat 
sportverenigingen zich enorm 
inzetten om het sporten en 
bewegen voor onze inwoners 
mogelijk te maken. Juist deze tijd 
laat zien hoe belangrijk het is dat 
we actief en gezond leven. Het 
kwijtschelden van de huur draagt bij 
aan het behoud van de sport voor 
de gemeente Brummen.” Concreet 
hoeven de buitensportverenigingen 
nu geen huur te betalen over de 
maanden maart, april en mei. Via 
een brief zijn de betreffende 
verenigingen hiervan op de hoogte 
gebracht. 

Sportkompas: ook kwijtschelding 
huur binnensport 
Als verhuurder van de binnen
sportaccommodaties in onze 
gemeente, scheldt ook Stichting 

Sportkompas de huren kwijt. Het 
gaat hierbij concreet vanaf het 
moment dat er niet meer binnen 
gesport kon worden. Binnensport
verenigingen die accommodatie 
huren van Stichting Sportkompas, 
worden via deze stichting over de 
kwijtschelding van de huur geïnfor
meerd. 

Er zijn wellicht ook amateursportor
ganisaties die niet van de gemeente 
of Stichting Sport kompas huren. 
Hen adviseert de gemeente om de 
verhuurder te vragen om óók 
gebruik te maken van de Tegemoet
koming Verhuurders Sportaccom
modaties COVID19. 

Jongeren gezocht:  
Speel mee en RESq your future 
Ben jij tussen de 16 en 26 jaar en wil je graag echt meepraten over klimaat-
verandering? Wil je weten hoe weilanden en daken in jouw gemeente er 
straks uitzien als we over zijn geschakeld op duurzame energie zoals 
zonnepanelen en windmolens? En wil je graag invloed uitoefenen? Meld je 
dan snel aan voor de ‘We Energy Game’ van Cleantech Regio!

Deze serious online game voor de 
ingewikkelde duurzame energieop
gave wordt gespeeld op woensdag
avond 7 oktober door wat ons 
betreft zoveel mogelijk jongeren 
tussen 16 en 26 jaar. Woon je in 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst of Zutphen? Geef je 
dan op en leer alles over winst, 
balans, mensen, planeet, wetgeving 
of productie van duurzame energie. 

Waarom organiseren we dit?
De Cleantech Regio is bezig met een 
regionale energiestrategie. Dit is jouw 
kans om mee te beslissen hoe jouw 
gemeente er over 20 jaar uit ziet. De 
uitkomsten van het spel gebruiken 
we in de uitvoeringsplannen van de 
Regionale Energie Strategie.

Aanmelden voor RESq your future
Opgeven kan door je gegevens in 
te vullen via deze www.cleantechre
gio.nl/res/nieuws/speelmeeen
resqyourfuture. De bevestiging 
van deelname en je inloggegevens 
ontvang je via de mail. Zet woens
dagavond 7 oktober alvast in je 
agenda. Het spel begint om 19.30 
en duurt 1.5 uur. Tip je ook even je 
vrienden? Hoe meer jongeren 
meedoen, hoe beter: RESq your 
future!

Bewoners welkom op startavond  
Klompenpad Eerbeek
Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meeden-
ken over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omgeving van 
Eerbeek? Kom dan naar de startavond op dinsdag 29 september. Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Brummen willen 
samen met bewoners en partijen in het gebied een wandelroute realiseren 
die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. 
De startavond vindt plaats om 20.00 uur in Grand café restaurant de 
Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek. Vanwege de coronamaatregelen 
vragen wij u zich voor de startavond aan te melden. Dat kan via het 
aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl. Er geldt een 
maximum van 20 deelnemers. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
 
Op de startavond wordt het project 
toegelicht. Tevens is de initiatief
groep aanwezig, die vorig jaar al 
met het idee kwam voor een 
Klompenpad rondom Eerbeek. De 
groep heeft een conceptroute 
ontwikkeld, die op de avond 
getoond zal worden. Alle aanwezi
gen krijgen de kans om hierop te 
reageren en hun kennis over oude 
wandelpaden, cultuurhistorisch 
interessante objecten en hun 
aanvullende ideeën voor de route 
aan te dragen. Alle input van de 
avond zal verzameld worden op een 

kaart. Het Klompenpad krijgt een 
naam die verwijst naar een element 
in het landschap waar doorheen 
wordt gewandeld, zoals een 
historische boerderij, veldnaam of 
buurtschap. Een werkgroep 
(waarvoor men zich ook op deze 
avond kan aanmelden) bestaande 
uit bewoners, ondernemers en 
betrokken partijen, gaat vervolgens 
aan de slag met de realisatie van het 
Klompenpad. Het Klompenpad 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Brummen en de 
provincie Gelderland.

Actuele regels om woonoverlast tegen te gaan
Woonoverlast is een lastig probleem. Overlast door geluid, huisdieren, 
drugshandel of bijvoorbeeld een verloederd pand kunnen ervoor zorgen 
dat buurtbewoners zich niet prettig of zelfs onveilig voelen. Als deze 
problemen zich voordoen en niet opgelost kunnen worden, dan heeft de 
burgemeester de mogelijkheid om een aanwijzing te geven. De lokale 
regels waarin is aangeven wanneer en wat de burgemeester dan kan doen, 
zijn recent aangepast. Reden voor het actualiseren van de regels is dat deze 
nu meer in lijn zijn met de regels die ook andere regiogemeenten hanteren.

Tot 2017 kon de burgemeester 
namens de gemeente de veroorza
ker van de overlast alleen een 
waarschuwing geven of uit huis 
plaatsen. Maar sinds 2017 is er 
nieuwe landelijke wetgeving van 
kracht, de Wet Aanpak Woonover
last. En ook hebben we in onze 
Algemene plaatselijke verordening 

(APV) afgesproken dat bewoners 
geen ernstige hinder mogen 
veroorzaken voor omwonenden. 
Doet iemand dat toch, dan mag de 
burgemeester dus een gedragsaan
wijzing opleggen. Zo kan hij eisen 
dat de overlast stopt. Gebeurt dat 
niet, dan neemt de burgemeester 
zelf maatregelen. Een voorbeeld is 

dat hij een maximum stelt aan het 
aantal huisdieren of bezoekers in de 
woning. Of eist dat het huis 
schoongemaakt wordt en ongedier
te wordt bestreden.

De Wet Aanpak Woonoverlast is 
overigens bedoeld voor overlast in 
de koopsector. De aanpak van 
woonoverlast in en rond huurwo
ningen ligt namelijk bij de wo
ningstichting. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? 
Stel ze dan aan mevrouw Grouw
stra. Zij is bereikbaar via telefoon
nummer (0575) 56 82 33 of 
mailadres i.grouwstra@brummen.nl.

Schilderwedstrijd Jan Mankes succes
In aanwezigheid van wethouder Van Burgsteden werd zaterdagmiddag 
bekend gemaakt welke deelnemers in de prijzen zijn gevallen bij de Jan 
Mankes schilderwedstrijd. “Bijzonder om te zien hoe velen zich hebben 
verdiept in het werk van Mankes en zijn leven. De gemaakte kunstwer-
ken laat de signatuur van Mankes in heel veel verschijningsvormen 
zien,” aldus de wethouder. 

Uit heel Nederland deden 
kunstenaars mee. In totaal 335 
mensen stuurden samen 655 
kunstwerken in. De 50 beste 
werken zijn geselecteerd door 
een jury van deskundigen en een 
publieksjury. De drie prijswinnen
de kunstwerken zijn gemaakt 
door Marije van den Berg (eerste 
prijs), Corina Blom (tweede prijs) 
en Brigit Jonkers (publieksprijs). 
In haar toespraak prees Van 
Burgsteden namens het gemeen
tebestuur de bevlogenheid en 
doorzettingsvermogen van de 
organiserende stichting 100 jaar 
Jan Mankes. De 50 kunstwerken 
zijn nu nog te bewonderen in de 
Kruiskerk in Eerbeek. 
Op welke momenten dit kan  
is te lezen op de website 
www.100jaarjanmankes.nl. 

Wethouder Van Burgsteden te 
midden van de drie prijswinnaars
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Gemeenteraad besloot
Op donderdag 17 september 2020 nam de gemeenteraad weer enkele 
besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze website. 
Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de vergade
ring te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Nieuwe Lange Termijn Agenda
Ook in de komende maanden neemt de Brummense gemeenteraad 
weer diverse belangrijke besluiten. Welke onderwerpen wanneer op de 
vergadertafel van de gemeenteraad belanden, is te lezen in de Lange 
Termijn Agenda (LTA). Deze week is er weer een actuele versie beschik
baar gekomen. Deze is te vinden op de pagina van de Brummense 
gemeenteraad. 

Raadsforum op 1 oktober 
Op donderdag 1 oktober vindt de maandelijkse besluitvormende 
raadsvergadering plaats. Het is de voorbereidende bijeenkomst op de 
besluitvormende raadsvergadering van twee weken later. De vergade
ring vindt digitaal plaats en is via onze website live te volgen. Agenda 
en bijhorende stukken voor het forum op 1 oktober leest u binnenkort 
op onze website.

Regio ontvangt subsidie voor  
stimuleren lokale producten
De Cleantech Regio gaat met behulp van subsidie van de provincie 
het gebruik van lokale producten stimuleren bij organisaties en 
bedrijven in onze regio. In de coronacrisis zijn veel nieuwe initiatie
ven ontstaan voor het leveren rechtstreeks aan de consument, via 
boerenboxen, bestel systemen, drivetrough en dergelijke. Het 
project Foodlab  speelt hier op in en ondersteunt ondernemers en 
organisaties om deze en andere initiatieven ook continuïteit te geven 
op langere termijn. Bent u een bedrijf of organisatie in de regio en 
zou u meer lokale producten willen gebruiken of wilt u meer weten 
van dit project neem dan contact op met Rene de Bruin van Streek
wijzer (rdbruin@streekwijzer.nl)

Verkoop bouwgrond bedrijventerrein 
Hazenberg 
Het bedrijventerrein Hazenberg wordt vergroot met de uitbreiding 
Hazenberg  Op den berg. Op dit moment zijn twee kavels verkocht en 
worden met meerdere partijen gesprekken gevoerd over verschillende 
kavels. Deze week is het college akkoord gegaan met de verkoop van 
kavel 8. Met de koper van kavel 8 zijn al geruime tijd gesprekken 
gevoerd wat heeft geresulteerd in een koopovereenkomst

Ontwerpbestemmingsplan  
wethouder Giermanstraat 9-57
De huidige bebouwing aan de wethouder Giermanstraat (9 tot en met 
57) voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Daarom bestaat 
het voornemen om deze woningen te slopen en hier in 25 nieuwe 
sociale huurwoningen te bouwen. De nieuwe woningen worden niet 
exact binnen de bestaande bouwvlakken gebouwd, waarmee het plan 
niet binnen het geldende bestemmingplan past. In nauw overleg met 
Veluwonen is de afgelopen periode de stedenbouwkundige opzet 
afgestemd en een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
onderzoeken opgesteld. Deze stukken ligt nu voor zes weken ter 
inzage. Tijdens deze periode is er voor iedereen de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen. 

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 
plaatsen van 20 zonnepanelen in 
de wei, ’t Zaaibroek 3 in Hall 

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende evenementenvergun

ning, Knoevenoordstraat 51 in 
Brummen 

Ruimtelijke plannen
• Rectificatie Ontwerpbestem

mingsplan “Woningbouw 
Sperwerstraat, Brummen”  

Overige overheidsinformatie
• Beleidsregels aanpak woonover

last Gemeente Brummen 2020
• Mandaatregeling gemeente 

Brummen 2020 
• Verordening ambtelijke bijstand 

en fractieondersteuning

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Maisoogst weer volop gaande: oproep aan agrariërs
Agrariërs, die nu of binnenkort weer met grote landbouwmachines op de 
weg rijden, moeten extra goed op de fietsers letten. Die dringende oproep 
doet 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. 
Sommige machines zijn ruim drie 
meter breed. Verschillende wegen in 
het buitengebied zijn soms nauwe
lijks 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 onverwachte 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.

Senioren en veiligheid: hulpvraagfraude 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is er een 
speciale campagne gestart over  veiligheid voor senioren. Zij 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 4 weken lang aandacht besteed aan verschillende vormen van 
criminaliteit. Deze week hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp).

Bij hulpvraagfraude doet een oplich
ter zich voor als een bekende via 
bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoor
beeld als uw (klein)zoon of (klein)
dochter, maar regelmatig ook als 
vriend of vriendin. Er wordt 
gevraagd om hem of haar snel te 
helpen door geld over te maken of 
te klikken op een betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat 
de ‘bekende’ een nieuw mobiel 
nummer heeft. Ook vragen 

criminelen soms zelfs om geld via 
het WhatsAppaccount van degene 
die u kent. Doordat in het bericht 
staat dat er grote nood is en het 
geld direct nodig is, zijn veel 
mensen geneigd om het geld aan 
‘deze bekende’ toch maar snel over 
te maken. Vertrouw zo’n bericht 
daarom niet zomaar.
Bel altijd eerst de persoon zelf op 
het oude nummer en zorg dat u een 
normaal gesprek met hem of haar 
kan voeren. Neem er geen genoe
gen mee als de persoon zegt u niet 
te kunnen horen.

Waar moet u op letten?
  Maak nooit zomaar geld over 

zonder dat u iemand daadwerke
lijk hebt gesproken of gebeld. 
Controleer altijd rechtstreeks bij de 
bekende door zijn/haar oude 
nummer te bellen. Niet gebeld = 
geen geld.

Voorkomen dat oplichters u 
benaderen
  Plaats uw telefoonnummer niet 

openbaar op social media, website 
of online handelsplatformen;

  Om te voorkomen dat misbruik 
wordt gemaakt van uw Whats
Appaccount kunt u 
tweestapsverificatie instellen. 
Dat is een extra beveiliging. Op 
Veiliginternetten.nl staat hoe u dit 
kunt doen.

Bent u toch slachtoffer geworden?
  Meld het zo snel mogelijk bij uw 

bank (ook bij een poging) om het 
rekeningnummer van de oplichter 
te laten blokkeren en zo andere 
slachtoffers te voorkomen;

  Doe altijd aangifte bij de politie 
(ook bij een poging). Dit kan ook 
digitaal. Maak een bestandje aan 
van het WhatsApp gesprek, zodat 
u die bij de aangifte kunt voegen;

  Meld het bericht ook als u geen 
slachtoffer bent geworden bij de 
Fraudehelpdesk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulp
vraagfraude op Veiliginternetten.nl.

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
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