
Stopt u 1 oktober met roken?
Rookt u, maar wilt u graag stoppen? Doe dan op 1 oktober mee aan 
Stoptober. Stoptober geeft u op allerlei manieren steun om het vol te 
houden. Daardoor is de kans dat u blijvend stopt wel vijf keer groter! 

Niet alleen
Als u meedoet aan Stoptober kunt u 
gebruik maken van de gratis 
Stoptober app. In deze app leest u 
wat stoppen met roken betekent 
voor uw gezondheid en vindt u tips. 
Ook heeft de app een groepsfunctie. 
Zodat u steun krijgt van bijvoorbeeld 
uw vrienden, sportteam, buren of 
van uw collega’s. Ook via social 
media kunt u ervaringen met andere 
stoppers delen.  

Extra ondersteuning
Kunt u extra ondersteuning of 
begeleiding gebruiken bij het 

stoppen met roken? De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden eens per 
jaar een stoppen met roken cursus 
vanuit de basisverzekering. De 
begeleiding, maar ook hulpmiddelen 
(zoals nicotinepleisters) zijn dan 
gratis. Vraag bij uw verzekeraar hoe 
het geregeld is. Ook kunt u bij uw 
huisarts terecht met vragen.

Wilt u meedoen? 
Op www.stoptober.nl vindt u meer 
informatie en tips.

Informatie en prik zonder afspraak in Eerbeek

Zaterdag is de regionale GGD de hele dag aanwezig bij het Servicepunt in 
Eerbeek. Dit voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de 
coronavaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije 
inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder 
eerst een afspraak te maken. Een afspraak maken is niet nodig, wel een 
identiteitskaart. Ook op zaterdag 23 oktober komt de GGD naar Eerbeek voor 
het geven van informatie en (eventueel tweede) coronavaccinatie.

Als iedereen zich laat vaccineren, 
kan het coronavirus zich minder 
makkelijk verspreiden. Een 
vaccinatie beschermt niet alleen 
uzelf, maar ook de mensen om u 

heen. Als veel mensen een prik 
nemen, kan er steeds meer en 
komen er minder coronaregels. 
Het geeft uiteindelijk meer vrijheid. 
Daarom wil de GGD iedereen in 

onze gemeente in deze pop-up 
locatie de gelegenheid bieden om 
zich te informeren en laten 
vaccineren. 

Laat u goed informeren
Vaccineren is niet verplicht. U kiest 
zelf of u een prik wil of niet. 
Goede informatie helpt bij het 
maken van een keuze. In de 
pop-up locatie geven deskundige 
artsen u alle informatie en kunt u 
uw vragen stellen. Om zeker te 
weten dat u een keuze maakt die 
bij u past, zorgt de GGD dat u dit 
kunt doen op basis van goede, 
open en eerlijke informatie. 

De pop-up locatie bij het Service-
punt aan de Stuijvenburchstraat 66 
in Eerbeek is op zaterdag 25 
september en zaterdag 23 oktober 
geopend van 9 tot 17 uur. Vrije 
inloop is mogelijk en praktische 
informatie is te vinden op 
www.ggdnog.nl. 
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Hulp bij regel van coronabewijs
Vanaf zaterdag 25 september vervalt de verplichte 1,5 meter maatre-
gel. De vaccinatiegraad is hoog genoeg om deze maatregel overal op 
te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te 
doen. Daarom is op sommige plekken zoals in cafés, restaurants, 
theaters en bij concerten vanaf zaterdag een toegangsbewijs verplicht, 
het zogenoemde ‘coronabewijs’. Zo’n coronatoegangsbewijs krijgt je 
als je 2 prikken hebt gehad, je corona hebt gehad en weer beter bent 
of je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud. Het coronatoe-
gangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon. Dat kan met de 
Coronacheck-app. En goed om te weten: testen op corona blijft gratis. 
Veel informatie is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl/
coronabewijs.

De meeste mensen kunnen via de 
CoronaCheck-app of op Corona-
Check.nl een coronabewijs regelen. 
Maar er zullen ook mensen zijn 
voor wie het minder makkelijk 
gaat. Bijvoorbeeld omdat ze geen 
smartphone hebben of geen 
coronatoegangsbewijs kunnen 
afdrukken. 
Vraag om hulp aan familie, 
vrienden of een buur. Maar ook 
kunnen zij telefonisch een 
papieren coronatoegangsbewijs 
met QR-code aanvragen. Dit kan 
via de speciale landelijke helpdesk 
met telefoonnummer 0800-1351. 

Zorg dat u uw Burgerservicenum-
mer paraat heeft. 

Ook: lokale ondersteuning
Maar ook in onze eigen gemeente 

kunt u gratis ondersteuning krijgen 
bij het regelen van een coronabe-
wijs. Zowel de bibliotheek en 
Stichting Welzijn Brummen bieden 
hulp aan bij het aanvragen van een 
bewijs. Of het aanvragen van een 
DigiD. De komende 3 weken kan 
iedereen langs komen bij de 
vestigingen van de bibliotheek of 
SWB in onze gemeente. Naast 
ondersteuning van vrijwilligers, 
staan er ook computers en printers 
klaar, zodat u het ook zelf kunt 
regelen. Dit kan tijdens de reguliere 
openingstijden in deze vestigen, 
maar op onderstaande tijden zijn er 
ook medewerkers beschikbaar om 
u daarbij te helpen.

Naleving gebruik coronatoegangsbewijs  
De anderhalve meter afstand is bij horeca en evenementen losgelaten, 
onder de voorwaarde van het coronatoegangsbewijs. Bezoekers moeten 
erop kunnen vertrouwen dat zij zich in een redelijk veilige omgeving 
bevinden en dat ondernemers hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 
Burgemeester Alex van Hedel ziet hierin ook een verantwoordelijkheid 
op het gebied van toezicht en handhaving: “Een passagier van een taxi 
moet er ook op kunnen vertrouwen dat de taxiondernemer zijn taxi’s vol-
gens wettelijk voorschrift APK heeft gekeurd. En de horecaondernemer 
mag ook aan personen onder de 18 jaar geen alcohol verstrekken.”

Bij signalen en excessen zet de 
gemeente Brummen toezicht en 
handhaving in. Van Hedel: “Be-
stuurlijke handhaving wordt zo 
nodig opgeschaald. Er is natuurlijk in 
eerste instantie sprake van een 

gesprek en een waarschuwing. Maar 
leidt dit niet tot het gewenste 
gedrag, dan gaan we over tot het 
opleggen van een bestuurlijke boete 
of in het uiterste geval zelfs 
eventuele sluiting.” Toezicht in 

handhaving wordt in Brummen ook 
door nietgeüniformeerd personeel 
uitgeoefend. Van Hedel benadrukt 
dat toezicht op het naleven van de 
coronamaatregelen in het belang is 
van de volksgezondheid. “De 
gemeente Brummen heeft hiervoor 
continue aandacht. Er is extra 
capaciteit beschikbaar gesteld en 
deze wordt ook ingezet. Dit 
betekent dat het niet ten koste gaat 
van de overige handhavingstaken 
die de gemeente uitvoert”. 

- Bibliotheek  - Bibliotheek 

  Maandag van 14 tot 15 uur    Donderdag van 14 tot 15 uur 

  Vrijdag van 14 tot 15 uur    Vrijdag van 14 tot 16 uur

- Tjark Rikscentrum - Plein Vijf 

  Dinsdag van 9 tot 12 uur    Woensdag van 9 tot 12 uur

Laatste kans: vragenlijst over cultuur 
Veel inwoners uit onze gemeente hebben er al aan meegedaan. We 
hebben het over het invullen van de vragenlijst over cultuur. Via het inwo-
nerspanel Brummen Spreekt kunt u aangeven hoe belangrijk u cultuur 
vindt en wat uw mening is over het huidige cultuuraanbod in onze 
gemeente. Ook inwoners die geen lid zijn van het panel kunnen de 
vragenlijst invullen. Inmiddels hebben al bijna 450 personen dit gedaan!

De vragenlijst staat nog steeds open. Tot en met donderdag 30 september 
kan iedereen de vragenlijst invullen. Leden van het inwonerspanel hebben 
de vragenlijst automatisch ontvangen in hun mail- of brievenbus. Maar ook 
voor inwoners die geen lid zijn van dit panel is er de mogelijkheid om de 
vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld via de website www.moventem.nl/
brummen. Of door een bezoek te brengen aan de Cultuurcaravan. Deze is 
op woensdag 29 september te vinden op de parkeerplaats bij De Vroolijke 
Frans en op donderdag 30 september bij basisschool De Rietgors in 
Leuvenheim. 

Uw mening over het onderwerp cultuur en het 
cultuuraanbod in onze gemeente is belangrijk. De 
uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente 
namelijk bij het opstellen van een cultuurvisie. 

Scan de QR code hiernaast of ga naar 
www.moventem.nl/brummen

Gemeenteraad besloot 
Aan de hand van 25 ingediende moties heeft de gemeenteraad vorige 
week donderdag uitgebreid gesproken over de wensen en bedenkingen 
die de raad wil meegeven voor het opstellen van een definitieve Regiona-
le Energiestrategie (RES). Uiteindelijk werden er 14 moties aangenomen, 
die wethouder Pouwel Inberg meeneemt naar de regionale stuurgroep van 
de Cleantech Regio, die later dit najaar een definitieve versie van de RES 
gaat vaststellen. De RES was 1 van de 4 voorstellen die aan bod kwam, 
tijden een raadsvergadering die ruim 3 uur duurde.

De avond begon met de bespreking van het onderzoeksrapport van de 
Rekenkamercommissie Brummen. Dit onafhankelijk adviesorgaan van de 
gemeenteraad heeft onderzoek gedaan naar het succes van de prestatieaf-
spraken tussen de gemeente en woningstichting Veluwonen. De raad 
besloot de monitoring en evaluatie van de woonagenda te verbeteren. Ook 
werd er een tekstwijzing vastgesteld waarbij de informatievoorziening van 
de gemeenteraad door het college verder wordt verbeterd. 

Brummen Robuust
De gemeenteraad nam ook kennis van een conceptversie van de bestuurs-
overeenkomst die de provincie Gelderland en de gemeente Brummen 
willen afsluiten. Deze overeenkomst borgt de samenwerking die gemeente 
en provincie onder de noemer “Brummen Robuust” zijn aangegaan. De 
raad gaf het college via een amendement wel een tekstvoorstel mee 
waarmee de informatievoorziening richting de raad wordt aangescherpt.
Ook besloot de gemeenteraad unaniem 72.150 euro uit de bestemmings-
reserve corona te onttrekken. Dit bedrag wordt ingezet voor een aantal 
specifieke activiteiten gericht op het sociaal en mentaal welzijn én de 
leefstijl van inwoners. Denk hierbij aan extra mantelzorgondersteuning, 
begeleiding en inzet van netwerkcoaches en diverse activiteiten om 
eenzaamheid tegen te gaan. 

Eerbeek Brummen



Omgevingsvergunning
-  Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, plaatsen 
dakkapel, Poelkampstraat 39 in 
Eerbeek 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, isoleren 
en uitbouwen woning, Molen-
straat 17 in Eerbeek 

-  Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 23 diverse bomen, 
Juliana van Stolberglaan 2A in 
Eerbeek 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, wijzigen van gevel 
Doonweg 7 in Eerbeek 

-  Verleende reguliere omgevings-

vergunning, bouwen bedrijfsge-
bouw Op den Berg ong. in 
Brummen 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, bouwen van 4 
woningen type “Buijtenhof”, 
Papiermolen nrs. 81, 83, 85 en 
87, kavels 109 t/m112, in het 
plan Lombok Zuid in Eerbeek 

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, renoveren dak 
Buurtweg 38 in Brummen

-  Verleende reguliere omgevings-
vergunning, verbouwen woning 
Houtwal 10 in Brummen 

-  Verleende evenementenvergun-
ning, hardloopwedstrijd, Piepen-
beltweg 27 in Brummen 

-  Verleende evenementenvergun-
ning, Bijenmarkt, Kanaalweg 3 in 
Eerbeek 

Overige overheidsinformatie
-  Forumvergadering op donderdag 

30 september 2021 
-  Forum Begroting op donderdag 7 

oktober 2021 

Besluit van algemene strekking 
-  Besluit om te anticiperen op de 

Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen 

-  Nadere subsidieregels Groene 
Opgave IJsselsprong 

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

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.

Kort nieuws
2e Bestuursrapportage
B&W hebben de tweede bestuursrapportage over het jaar 2021 aange-
boden aan de gemeenteraad. In dit document schetsen B&W de 
ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2021 die van invloed zijn op de 
huidige begroting. In vergelijking met de in oktober 2020 vastgestelde 
begroting over 2021 is het positieve saldo licht gedaald naar 51.000 
euro. De gemeenteraad bespreekt deze rapportage, in samenhang met 
de conceptprogrammabegroting 2022, in de maand oktober. 

Budgetplafonds Jeugdhulp
B&W wil ook in de toekomst passende jeugdhulp kunnen blijven bieden. 
Om de regie te houden op de veranderingen en ook de uitgaven in de 
jeugdzorg, hebben B&W besloten om ook komend jaar te blijven werken 
met budgetplatfonds voor een beperkt aantal aanbieders van jeugdhulp. 
Voor 2022 gaat het om de 7 grootste aanbieders. Uit de praktijk blijkt dat 
een budgetplafond bijdraagt aan het kostenbewustzijn van verwijzers en 
aanbieders. En ook biedt het meer inzicht en versterkt het de samenwer-
king tussen aanbieders en Team voor Elkaar.

Omgevingsvisie fase 1
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten zijn op 
grond van deze wet verplicht om uiterlijk 2024 een omgevingsvisie vast 
te stellen. Het document omgevingsvisie fase 1, is een bundeling van het 
bestaande beleid op visie niveau binnen de gemeente Brummen. 
Hiermee is invulling gegeven aan de eerste stap in het opstellen van een 
omgevingsvisie voor de gemeente Brummen. B&W hebben besloten de 
raad te vragen om kennis te nemen van het document omgevingsvisie 
fase 1. En om de raad te vragen om de omgevingsvisie fase 1 als 
vertrekpunt te hanteren voor de omgevingsvisie Brummen.

School Tonden 
Aan de Hoevesteeg 26 te Tonden ligt de voormalige School met de 
bijbel. In 1998 is de school ophouden te bestaan. Initiatiefnemers willen 
het pand wijzigingen naar een woongebouw. Het voorstel is om het 
pand inpandig om te delen en 3 appartementen toe te voegen aan de 
bestaande vergunde woning. B&W hebben besloten in principe in te 
stemmen met het voorstel om de voormalige school te Tonden te 
veranderen naar een woonbestemming en om 3 woningen toe te 
voegen.

Wegwerkzaamheden
Dostal Wegenbouw voert asfaltonderhoud uit aan de Den Broekweg, 
Hungeling en Kanaalweg. De werkzaamheden beginnen op maandag 27 
september en duren tot en met 4 oktober. Tijdens de werkzaamheden 
zijn de Den Broekweg, Hungeling en Kanaalweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Op dinsdag 28 september 2021 wordt er gefreesd en 
is de weg afgesloten voor autoverkeer. Op donderdag 30 september 
2021 wordt er geasfalteerd. De weg is afgesloten voor alle verkeer. Naar 
verwachting is de weg op dinsdag 5 oktober 2021 weer open voor alle 
verkeer.

Huurwoningen voormalige schoollocatie De Triangel opgeleverd

De bouw van 25 huurwoningen op 
de voormalig schoollocatie De 
Triangel is afgerond. Donderdag 
vond de symbolische sleutelover-
dracht plaats. Mevrouw Wilbrink 
ontving uit handen van waarne-
mend directeur woningstichting 
Veluwonen mevrouw Bruil, 
directeur Roosdom Tijhuis de heer 
Companje en wethouder Inberg 
symbolisch de sleutel van haar 
nieuwe woning. 

Nieuwe ontwikkeling
Tot 2016 is de locatie in Eerbeek 
gebruikt als schoollocatie voor 
basisschool De Triangel. In 2016 is 
de basisschool verhuisd naar het 
nieuwe scholencluster aan de 
Beethovenstraat in Eerbeek. In 2017 
is het oude schoolgebouw gesloopt 
en was het terrein in afwachting van 

een nieuwe ontwikkeling. De wens 
was om deze vrijgekomen locatie in 
te vullen met woningbouw. 

Woningen gebouwd
Op de locatie zijn 24 woningen 
gebouwd, woningen voor kleine 
huishoudens en woningen voor 

gezinnen. De openbare ruimte bij de 
locatie was natuurlijk ingericht als 
schoolzone. Deze is aangepast naar 
de nieuwe situatie. Binnenkort 
vinden hier de laatste asfaltwerk-
zaamheden plaats. Daarnaast wordt 
komend plantseizoen de beplanting 
aangebracht. 

Raadsforum Ruimte op 30 september  

Op donderdag 30 september vindt er weer een forumvergadering van de 
Brummense gemeenteraad plaats. Deze vergadering kan gezien worden 
als voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering van donder-
dagavond 14 oktober. In totaal staan er 5 inhoudelijke onderwerpen op de 
agenda. De raadsleden vergaderen digitaal. Inwoners die tijdens deze 
avond willen inspreken, kunnen dit aan de raadsgriffier laten weten. Dit 
kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres 
griffie@brummen.nl. De griffier bespreekt dan met hen de wijze waarop 
de inspraak plaatsvindt. 

Het raadsforum bespreekt 4 
raadsvoorstellen die zijn voorbereid 
door het college van burgemeester 
en wethouders. Ook bespreekt de 
raad een voorstel om het reglement 

van orde voor de eigen vergaderin-
gen aan te passen. Dit voorstel is 
met begeleiding van de raadsgriffier 
voorbereid door een werkgroep 
vanuit de raad, de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing. 
Twee raadsvoorstellen hebben 
betrekking op de nieuwe omge-
vingswet, die op 1 juli 2022 in 
werking treedt. Uiterlijk in 2024 
moet de gemeente een omgevings-
visie hebben. De raad wordt 
voorgesteld een document vast te 
stellen dat het vertrekpunt wordt 
voor de volgende fase om te komen 
tot een visie. In dit document is het 
bestaande beleid gebundeld en 
samengevoegd. Daarnaast wordt de 
raad voorgesteld enkele concrete 
besluiten te nemen die nodig zijn 

om in de komende periode toe te 
werken naar een omgevingsvisie. 

Verder bespreekt het forum op 30 
september een voorstel om het 
grondstoffenplan voor de periode 
2021 tot en met 2025 vast te stellen 
en komt opnieuw een voorstel op de 
vergadertafel voor een kleine 
grenscorrectie met de gemeente 
Rheden nabij het dorp Loenen. Dit 
om woningontwikkeling daar 
mogelijk te maken. 

Het forum is op 30 september voor 
iedereen live te volgen via de 
website van de gemeente en het 
televisiekanaal van de publieke 
lokale omroep VoorstVeluwezoom.
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