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Samen inzetten op sociale weerbaarheid van onze jeugd
Het vergroten van de weerbaarheid van onze jongeren. Dat wil Stichting
Welzijn Brummen samen met lokale partners bereiken. Daarom is er een
plan van aanpak opgesteld om meer ontmoeting tot stand te brengen en
eenzaamheid te bestrijden. Eenzaamheid kent immers vele gezichten. Het
heeft ook alles te maken met aansluiting vinden en je gehoord en gezien
voelen. Door de coronamaatregelen werden velen, maar zeker ook
jongeren, hard getroffen. Deze week heeft het college het plan van aanpak
van SWB om eenzaamheid te bestrijden, omarmt.
Verantwoordelijk wethouder Ingrid
Timmer herkent het signaal dat
onder jongeren in de afgelopen 2
jaar het gevoel is toegenomen dat ze
er alleen voor staan. “Uit onderzoek
van onze GGD blijkt dat in onze
regio één op de vijf jongeren zich
vaak eenzaam voelt. Dat is natuurlijk
veel te veel. Eenzaamheid blijkt een
lastig onderwerp te zijn. Vaak komt
er schaamte bij om de hoek kijken en
geeft een kwetsbaar gevoel.” Het is
volgens Timmer een onderwerp dat
direct samenhangt met aansluiting
bij anderen vinden en het gevoel
hebben dat je er toe doet.
Namens het college laat de wethouder weten dat het enthousiasme
over het plan van aanpak van de
SWB vooral komt door de insteek.
“Het plan kenmerkt zich vooral door
een gezamenlijke aanpak met
partners en concrete activiteiten. De
SWB wil graag als het gaat om
eenzaamheid met allerlei partijen
samenwerken. Sterker nog, er zijn al
enkele concrete projecten in gang

gezet!” Door samen te werken
ontstaat er volgens Ingrid Timmer
een gevarieerd aanbod en is er
aandacht voor verschillende
doelgroepen, van jong tot oud.
Goed in je vel zitten
In het plan is er ook aandacht voor
jongeren. Jongerenwerker Sjoerd
Botschuyver vindt het belangrijk dat
er vroegtijdig aandacht is voor het
versterken van sociale vaardigheden.
“We zetten met projecten in op het
versterken van de weerbaarheid.
Een goede methode om je als
jongere sociaal sterker en vrolijker te
voelen. Het draagt bij aan de
ontwikkeling van een positief
zelfbeeld. Het is immers heel
belangrijk om goed in je vel te
zitten,” aldus Botschuyver.
Het jongerenwerk biedt verschillende mogelijkheden om mee te doen
en aandacht voor elkaar te hebben.
Zo zijn er bijvoorbeeld laagdrempelige inloopmogelijkheden bij het
jongerencentrum, gezamenlijke

eetmomenten en sportactiviteiten
zoals de kick & connect activiteit.
Juist deze laatste activiteit staat
volgens de jongerenwerker in het
teken van sport, ontmoeting én
weerbaarheid. “Door het kickboksen
zijn de jongeren niet alleen sportief
bezig, ook geeft het een flinke boost
aan het zelfvertrouwen.” Botschuyver wil graag samen met
andere lokale partners meer, en ook
andersoortige, initiatieven ontplooien. “Dit om zo meer jongeren in
onze gemeente te kunnen bereiken
en te ondersteunen”.
Ontdekkingstocht
Een ander inspirerend voorbeeld is
Maakplaats The Villa. Initiatiefneemster Frederique Visch biedt kinderen
daar vooral een plek waar ze plezier
kunnen maken, zichzelf kunnen zijn
en zich kunnen ontdekken. “Een
veilige plek waar naar het kind
geluisterd wordt. Maar waar ze ook
zelf kunnen bepalen wat ze doen.
Tijdens het doen, kletsen we met de
kinderen, luisteren we naar hun
verhalen en zien we hun talenten.
Al doende helpen we kinderen die
moeite hebben met sociale situaties,
geven we tips en handvaten en
sturen we bij. Stapje voor stapje
bouwen we aan hun zelfbeeld en
weerbaarheid. Zo kunnen zij ook
meedoen”.
Als een kind niet lekker in zijn vel zit,

“Deze aangrijpende tentoonstelling
biedt ons de kans het onderwerp
mensenhandel onder de aandacht te
brengen. Het komt namelijk ook
voor in Nederland. En zelfs in onze
eigen gemeente,” laat burgemeester
Alex van Hedel weten.
Tijdens openingstijden
De fototentoonstelling “Open je
ogen voor mensenhandel” is een
initiatief van de organisatie CoMensha (Coördinatiecentrum tegen
mensenhandel). Zij werken nauw
samen met de Provincie Gelderland
en Stichting Open Mind. De
tentoonstelling bestaat uit 30

doeken (verhalen) van slachtoffers
van mensenhandel. De portretten
hangen vanaf 3 oktober verspreid in
de hal van het Brummense gemeentehuis. “Ik raad iedereen aan om
deze tijdens de openingstijden van
ons gemeentehuis te komen
bekijken. Doe dat wel voor 18
oktober, want dan reist deze
tentoonstelling weer door naar een
andere gemeente in Nederland.”
Halt toe roepen
De levensechte verhalen maken
indruk op Van Hedel. “Het zijn
mensen zoals jij en ik, die met hun
schrijnende verhaal naar buiten
treden. Zodat wij een beter
beeld krijgen wat voor
verschrikkelijk leed
mensenhandel veroorzaakt. En dat dat leed
voortduurt, want vele van
hen zitten noodgedwongen nog steeds in de
beschermde opvang.”
Belangrijk dus voor het
gemeentebestuur dat de
slachtoffers gezien worden.
En dat we met elkaar voor
zorgen dat we mensenhandel een halt toe roepen.

kan het bij Maakplaats The Villa ook
terecht bij de aanwezige kindercoach. ”Haar deur staat altijd open,
kinderen lopen zelf binnen als ze
behoefte hebben aan een luisterend
oor of meer. We geven kinderen zelf
de regie. Zij bepalen wat ze willen
delen, wanneer en bij wie. En dat
doen ze ook. Ze weten dat er hulp is
en dat zij kunnen bepalen. Zo
houden ze zelf de controle over hun
mentale gezondheid.” Behalve de
kinderen en de jongeren, biedt de
Maakplaats ook aan vrijwilligers een
gezellige plek, waar plezier en het
samen doen centraal staat. Zij

maken deel uit van een team van
enthousiaste mensen die hun kennis
en vaardigheden willen doorgeven
en delen met jongeren. “Dit levert
ook de vrijwilligers altijd een leuke
middag op. Zo groeit ook hun
sociale netwerk en snijdt het mes
aan twee kanten.”
Meer weten?
Het plan van Aanpak is te lezen in
het nieuwsbericht op onze website.
Vragen of suggesties voor nieuwe
ideeën? Neem dan contact op met
Stichting Welzijn Brummen via
telefoonnummer 0575-561988.

Gemeenteraad besloot

In oktober: expositie over mensenhandel
Dertig zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en
meisjes. Echte verhalen, van echte slachtoffers. Vanaf maandag 3 tot
dinsdag 18 oktober is de tentoonstelling ‘Open je ogen’ in het gemeentehuis te zien. Tijdens de vaste openingstijden van het gemeentehuis kan
iedereen de 30 doeken bekijken waarop beeldend het verhaal wordt
verteld dat schuilt achter mensenhandel.

Uitdagende activiteiten in beeld gebracht door Sjoerd Botschuyver,
wethouder Ingrid Timmer en Frederique Visch.

Van belang: melden
In zijn rol als burgemeester krijgt
Van Hedel helaas ook te maken met
vormen van mensenhandel in de
gemeente Brummen. “Mensenhandel is vaak moeilijk te herkennen.
Terwijl het juist belangrijk is om
signalen die op uitbuiting kunnen
wijzen, vroegtijdig te melden,”
constateert Van Hedel. Melden kan
bij de adviseurs Openbare Ruimte
en Veiligheid van de gemeente
Brummen. Stuur een mailbericht
naar gemeente@brummen.nl of bel
via het centrale telefoonnummer
0575 – 568 233. Op de pagina
‘Ondermijning’ op brummen.nl is
ook nuttige informatie te vinden.
Natuurlijk kan een melding ook
gedaan worden bij de politie. Via
het bekende telefoonnummer 0900
- 8844 of gewoon bij de wijkagent
in uw dorp. Anoniem melden kan
ook. Kijk hiervoor op
www.meldmisdaadanoniem.nl.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor fase 2 van woonwijk
Elzenbos in Brummen geactualiseerd. Na een kort debat vorige week
donderdag besloot de raad unaniem in te stemmen met het collegevoorstel. Het eerder (in 2010) vastgestelde bestemmingsplan wordt op 3
onderdelen aangepast. Het geactualiseerde plan wordt nu ter inzage
gelegd en belanghebbenden kunnen eventueel beroep in stellen bij de
Raad van State.
Naast het actualiseren van dit
bestemmingsplan stonden er nog
tweede andere voorstellen op de
raadsagenda. Zo benoemde de raad
vanuit haar midden mevrouw Van
Enck-Hulleman als lid van de
werkgeverscommissie. Ook werden
burgemeester Van Hedel en
wethouder Van de Graaf aangewezen om zitting te nemen in de
Regioraad. Deze raad maakt
onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.
De vergadering werd afgesloten met
een zogenoemde ‘motie vreemd aan
de orde van de dag’. Deze motie

Stoppen met roken? Het lukt met Stoptober!
Stoptober, de grote actie waarin
Nederland wordt opgeroepen om
vanaf 1 oktober 28 dagen te
stoppen met roken, gaat van start.
Meer dan vierhonderdduizend
mensen deden de afgelopen jaren
mee. En bewezen hiermee dat Stoptober werkt. Het stopmoment is
inmiddels groter dan het andere
bekende stopmoment op 1 januari.

Met de positieve aanpak, ondersteuning per app en een grote
online community, stoppen mensen
door het hele land samen. Op deze
manier houden stoppers het beter
en langer vol. Ook nu weer geven
bekende Nederlanders het goede
voorbeeld. Dit jaar zijn dat zangeres
Eva Simons, autocoureur Tim

was door VVD en CDA ingediend
en was ingediend naar aanleiding
van een (geringe) overschrijding van
de nokhoogte van een (bij)gebouw.
In een uitgebreide toelichting door
burgemeester Van Hedel (dit in zijn
rol als verantwoordelijke voor
handhaving) benadrukt hij dat gelet
op de wetgeving handhaving voor
de hand ligt. Dit is ook bevestigd via
een advies van de bezwarencommissie. Na een levendig debat, besloten
de indieners van de motie deze
motie aan te houden en dus niet in
stemming te brengen. Zij gaan in
gesprek met betrokken ambtenaren
om een (juridische) toelichting over
deze kwestie te krijgen.
Coronel, journalist Arno Kantelberg
en zanger Tommie Christiaan.
Gratis app
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich vanaf 2 september
inschrijven via www.stoptober.nl.
Vanaf 21 september is de bijbehorende gratis app te downloaden die
vanaf 1 oktober dagelijks steun
biedt. De 28-dagen-niet-roken-reis
begint op 1 oktober 2022.
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Nu ook in Eerbeek: de slimme bandenpomp

Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
- Verleend reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een spar
en een vogelkers, Charlotte van
Bourbonlaan 8, Eerbeek.
- Verleend reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 3 grove
dennen , Maria Stuartlaan 17,
Eerbeek.
- Verleend reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
beuk, Loenenseweg 136, Eerbeek.
- Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een eik, Tullekenweg
24, Eerbeek
- Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel,
Zutphensestraat 50A in Brummen

- Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een dakopbouw,
Derickxkamp 36 in Eerbeek
- Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een
stenen berging, Papiermolen 31,
Eerbeek
- Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
erker aan de voorgevel van de
woning, J.D. van der Waalsstraat
41, Eerbeek
- Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 2
eiken, Karel van Gelreweg 20 in
Eerbeek
- Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
erker aan de voorgevel van de

woning, J.D. van der Waalsstraat
41, Eerbeek
Evenementenvergunning
- Verleende vergunning voor
Oktoberfeesten, Marktplein in
Brummen
Overige overheidsinformatie
- Gecombineerde raadsforum,
donderdag 29 september 2022
- Raadsforum, woensdag 5 oktober
2022
- Begrotingsforum, donderdag 6
oktober 2022
- Besluitvormende raadsvergadering, donderdag 13 oktober 2022
- Besluitvormende begrotingsraadsvergadering, donderdag 20
oktober 2022

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.

Bestuursdag: toerist in eigen gemeente
Vorige week vrijdag vond de jaarlijkse bestuursdag plaats. Een dag waarin
het bestuur van de gemeente elkaar én de omgeving beter leert kennen.
De dag stond in het teken van toerisme en recreatie. Wat is er allemaal te
beleven? En hoe draagt dit bij aan onze gemeente?
De bestuurders ervaarden deze dag
als toerist of recreant. Ze gingen
langs bij Landgoed Klarenbeek in de
gemeente Voorst. Daar kregen ze
informatie en inspiratie over de
toeristische meerwaarde van een
toegankelijk landgoed. Daarna
volgden ze een fietsknooppuntenroute en bezochten de historische
kerk in Hall waar toerisme bijdraagt
aan behoud van erfgoed. Ook
spraken ze met ondernemers over
het belang van toerisme. Bij Uitspanning De Vroolijke Frans legden de
ondernemers bijvoorbeeld uit dat de
omzet voor een groot deel afhankelijk
is van toeristen. In de wintermaanden

zijn er veel minder recreanten en sluit
de horecalocatie een deel van de
week.
De dag werd afgesloten in het VSM
Station Eerbeek waar kansen liggen
voor een Veluwse ontvangstlocatie en
het versterken van de identiteit als
papierdorp. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat we de aantrekkelijkheid
vergroten? Veel toeristen doen hun
bestedingen buiten onze gemeentegrenzen vanwege het beperkte
toeristische aanbod.
Het zou mooi zijn als zij een deel van
dat geld juist in onze gemeente
uitgeven. Daarvoor is aanbodontwikkeling nodig.

Visie toerisme
Dit jaar is een nieuwe visie op
kwaliteitstoerisme vastgesteld door
de raad. Deze sluit aan op de
bewegingen van de provincie en
regio. Toerisme juichen we toe,
maar wel met een balans tussen
natuur en mens. In de natuurgebieden, maar ook in onze dorpskernen. Deze onderwerpen werden
nog verder toegelicht aan de raad
met een presentatie en daarna
volgde een discussie. Wat is
wenselijk en wat niet? Wat willen
we in de gemeente Brummen? Dit
en meer werd besproken. Kortom,
een geslaagde dag. Het bestuur
heeft waardevolle tijd met elkaar
doorgebracht en nieuwe inzichten
gekregen op het gebied van
toerisme en recreatie in onze
gemeente.
Volgend jaar september is er weer
een nieuwe bestuursdag.

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het
beveiligen van hun bedrijf. Ook steeds meer particulieren beveiligen hun
huis met camera’s en hebben daarvoor bijvoorbeeld een deurbelcamera
aangeschaft. En dat is wat de politie goed kan helpen, want met die
camerabeelden kunnen zij verdachten beter opsporen!

Wat is Camera in Beeld?
Camera in Beeld is een politiesysteem, dat alle (particuliere en
overheids-)camera’s op een kaart
weergeeft. Zo heeft de politie
overzicht van welke camera’s waar

Mevrouw De Vries te midden van wethouder Inberg en Casper Heine.
De pomp werd door inwoner Wil
de Vries voor het eerst in gebruik
genomen. ‘Leuk dat ik als eerste
gebruik mag maken van de pomp.
Ik ga dit zeker ook aan anderen
vertellen!’. Wethouder Inberg en
Casper Heine van de Jumbo waren
hierbij ook aanwezig. Wethouder
Inberg zegt hierover: “Iedereen
moet gebruik kunnen maken van
de gratis bandenpomp. Ik ben
daarom blij dat er nu meerdere in
onze gemeente staan. Door het
gratis, middenin het dorp en vlakbij
de winkels, aan te bieden verwachten we dat meer mensen de
banden op goede spanning
houden. Dat is goed voor het
milieu en kost je minder brandstof.
De pomp in Brummen is een
succes, ik verwacht dat veel
mensen er in Eerbeek nu ook
gebruik van gaan maken.”

hangen en waar zij opnames van
maken.
Mocht er bijvoorbeeld een inbraak
of een overval zijn gepleegd in uw
wijk, dan kijkt de politie in het
systeem waar camera’s hangen waar
mogelijk iets op te zien kan zijn en
neemt vervolgens contact op met de
eigenaar van die camera’s.
De politie kan niet live meekijken
naar de beelden van de camera’s die
geregistreerd zijn in het systeem.

Hoe meldt u een camera aan?
Het is niet moeilijk: u kunt hiervoor
online een formulier invullen via
www.politie.nl/onderwerpen/
camera-in-beeld.html.
Als u een nieuwe deelnemer bent
aan Camera in Beeld, dan heeft u
hiervoor uw DigiD nodig. Als u zich
heeft aangemeld en uw camera is
niet meer in gebruik, dan kunt u zich
hier natuurlijk ook voor afmelden.
Dus…. help mee om zaken op te
lossen en uw buurt veiliger te
maken!

Hoe werkt het?
De Slimme Bandenpomp is gratis te
gebruiken en laat direct zien
hoeveel euro je bespaart. Dat blijkt
al snel € 21,50 per keer gebruik te
zijn. De slimme Bandenpomp vraagt
de gebruiker om een donatie of fooi
voor gebruik. Deze kan contactloos
betaald worden. De bandenpomp is
door iedere automobilist eenvoudig
te gebruiken. Op kenteken kan de
juiste bandenspanning worden
opgevraagd. De Touch screen
display helpt met juist instellen,
geeft tijdens gebruik weer wat er
gebeurt en toont na afloop direct
de besparingen in euro’s, liters
brandstof en verminderde uitstoot.
Het gemakkelijke gebruik stimuleert
dat automobilisten zelf (vaker) de
spanning controleren. De totale
besparingen van de pomp zijn zichtbaar op www.bandopspanning.nl.

Vaccineren tegen DTP en BMR
Op woensdag 5 oktober zijn medewerkers van de GGD Noord- en
Oost-Gelderland present in sportzaal Rhienderoord voor het uitvoeren
van de DTP- en BMR-vaccinaties. Dit tussen 10.30 en 15.00 uur. Jongens
en meisjes geboren in 2013 ontvangen hiervoor een uitnodiging thuis.
Ook kinderen geboren in 2012 die de vaccinaties vorig jaar niet hebben
gehad, ontvangen een uitnodiging. De uitnodigingen worden verstuurd
door het RIVM.
Een vaccinatie beschermt tegen
ernstige en besmettelijke infectieziektes. Voor meer informatie over
de DTP- en BMR-vaccinatie kun je
terecht op de websites www.rivm.
nl/dtp en www.rivm.nl/bmr.

Is uw camera in beeld?

De politie gebruikt vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te
weten waar deze camera’s geïnstalleerd zijn maakt de politie gebruik van
het systeem Camera in Beeld.

Sinds februari dit jaar kunnen automobilisten gratis hun banden op
spanning brengen in Brummen. Deze week is ook een pomp in Eerbeek
geplaatst. Deze staat bij de parkeerplaats van de Jumbo aan de Loenenseweg. De bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt
geheel op zonne-energie. De bandenpomp is voor iedere automobilist, 24
uur per dag, gratis te gebruiken.

Inhaalvaccinaties
Dit najaar worden ook inhaalvaccinaties gegeven voor MenACWY,
HPV en andere vaccinaties uit het
Rijksvaccinatieprogramma. Voor
kinderen onder de 18 jaar die één
van deze vaccinaties gemist hebben

en deze alsnog willen halen: neem
contact op met GGD Noord- en
Oost-Gelderland via 088 443 3100
(werkdagen tussen 8 en 12 uur).
Heeft u een eerste oproep voor één
van bovenstaande vaccinaties
ontvangen en bent u verhinderd?
Dan hoeft u niks te doen. Kinderen
worden automatisch een tweede
keer door het RIVM uitgenodigd.
Heeft u vragen over vaccinaties? Ga
naar www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen.

Herhaalprik corona
De GGD is ook weer begonnen met het zetten van de herhaalprik met de
vernieuwde coronavaccins op de bekende GGD-vaccinatielocaties. Voor deze
prik is een uitnodiging en afspraak nodig. Mensen met een hoger risico om
ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers worden als eerste uitgenodigd.
Bekijk alle informatie over de herhaalprik en openingstijden van de vaccinatielocaties op de website www.ggdnog.nl/corona. Een afspraak maken kan
overigens ook via www.planjeprik.nl. Op dit moment kan iedereen uit 1942 of
eerder een afspraak maken voor de herhaalprik met het vernieuwde vaccin.
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Laatste fase nieuwbouwwijk Lombok-Zuid
In augustus 2018 ging de eerste fase in verkoop van de totaal circa 200
woningen die de nieuwbouwwijk Lombok-Zuid in Eerbeek omvat. De verkoop
en de bouw van de woningen verliep in een razend tempo. De bouw van de
laatste fase, bestaande uit 36 woningen, start in het vierde kwartaal van dit
jaar. Ongeveer een jaar later is de wijk volledig gerealiseerd.
De overeenkomst tussen gemeente
Brummen en Roosdom Tijhuis is al
voor 2018 tot stand gekomen. De
nauwe samenwerking tussen zowel
de uitvoeringspartijen als op
ambtelijk- en bestuurlijk niveau gaat
dus al ver terug in de tijd. “Deze
samenwerking wordt als prettig
ervaren,” laat wethouder Pouwel
Inberg (ruimtelijke ordening) weten.
“Beide partijen hebben hetzelfde
belang, huizen ontwikkelen en
bouwen om aan de forse vraag
binnen de kern Eerbeek en de
gemeente Brummen te voldoen.”
Tempo behouden
“Het tempo waarin de woningen in
Lombok-Zuid elke keer zijn verkocht

onderstreept de grote behoefte aan
nieuwe woningen in onze gemeente,” vervolgt Inberg. “Ook mooi dat
de sleutels van deze woningen voor
het overgrote deel in de handen van
Eerbeekenaren terecht is gekomen.
We wensen alle nieuwe bewoners
veel woongeluk toe. De grote
interesse in de woningen op
Lombok-Zuid geeft ons als gemeente de uitdaging om ook tempo te
houden in de bouw van woningen
elders in onze gemeente. Het werk
stopt voor ons niet bij de laatste
woningen op Lombok, maar gaat
dus in vol tempo door.”
Laatste fase
De kopers van de laatste fase

Gecombineerd raadsforum op 29 september
hebben inmiddels de planning
ontvangen waarbij uit wordt gegaan
van start bouw in het vierde
kwartaal van 2022. Ongeveer een
jaar later zal de allerlaatste woning
worden opgeleverd.
Roosdom Tijhuis is op 25 augustus
gestart met de verkoop van nieuwe
woningen in plan Elzenbos II in
Brummen. Aangezien de vraag naar
nieuwe woningen in de gemeente
Brummen nog steeds enorm is,
hoopt Roosdom Tijhuis op een vlot
vervolg zodat zij kunnen blijven
bijdragen aan het toevoegen van
nieuw aanbod in de gemeente
Brummen.
Variatie
Roosdom Tijhuis uit Rijssen heeft
zowel in Brummen als Eerbeek de
afgelopen jaren al vele woningen
gebouwd. Binnen het plangebied
Lombok-Zuid is veel aandacht besteed
aan de woonkwaliteit, waterinfiltratie
en groen- en speelvoorzieningen. Ook
wordt er volgens de laatste duurzaamheidseisen gebouwd. ”Een mooi
gevarieerd programma dat voorziet in
de lokale behoefte,” aldus Inberg. De
wijk bestaat straks uit een mix van
eengezinswoningen, tweekappers en
vrijstaande woningen. De vraag naar
woningen in Eerbeek en in de
gemeente Brummen is groot en met
dit gemixte woningprogramma is
daarin goed voorzien. Ook zijn er
meerdere woningen verkocht welke
toekomstbestendig gebouwd zijn.
Dat wil zeggen dat de bad- en
slaapkamer op de begane grond
gerealiseerd is.

De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in oktober staat op
de planning voor donderdag 13 oktober. Dit is extra vroeg. Dit komt door
de extra begrotingsbijeenkomsten in oktober en de herfstvakantie. Om de
reguliere besluitvormende raadsvergadering goed voor te bereiden vindt
op donderdag 29 september het raadsforum plaats. Omdat het in totaal
gaat om 6 concrete raadsvoorstellen, vindt er één gezamenlijk raadsforum
plaats waarin deze voorstellen aan bod komen.
Het forum begint om 20.00 uur en
is openbaar. Iedereen is van harte
welkom om de vergadering in de
raadzaal van het gemeentehuis bij
te wonen. Forumvergaderingen
worden niet live worden uitgezonden via website of lokale omroep.
Dit in tegenstelling tot de besluitvormende raadsvergadering die wel
via het televisiekanaal van de lokale
omroep rechtstreeks wordt uitgezonden.
Tijdens een raadsforum worden er
géén besluiten genomen. Wel
kunnen bezoekers meepraten over
de raadsvoorstellen die op de
agenda staan. En is er de mogelijkheid voor inwoners om een
onderwerp te bespreken dat niet op
de agenda staat. Verder buigt de
raad zich over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken en
praten de burgemeester en de
wethouders de raadsleden bij over
ontwikkelingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen waaraan de
gemeente Brummen deelneemt.

plannen op de agenda. Deze
hebben betrekking op de Arhemsestraat 50 in Brummen, de Ambachtstraat 43-45 in Brummen, de Achter
Eerbeekseweg 8 in Eerbeek (grens
Laag Soeren) en diverse bos-,
natuur en waterbestemmingen.
Ook buigt de raad zich over een
voorstel om een aantal percelen te
onttrekken aan de openbaarheid.
Onder andere bij de Burgemeester
Dekkerstraat en de Arnhemstraat 50
in Brummen en De Wasacker in
Eerbeek. Het zesde voorstel dat op
de agenda prijkt is de derde
begrotingswijzing van de gemeenschappelijke regeling GGD Noorden Oost-Gelderland.

Zes raadsvoorstellen
De voorstellen die het college aan
de gemeenteraad voorlegt, gaan
vooral over ruimtelijke ontwikkelingen. Zo staan er vier bestemmings

Meepraten? Dat kan!
De agenda’s met de achterliggende
stukken van het forum kunt u
downloaden via brummen.nl/
gemeenteraad. Ook kunt u een
gratis exemplaar afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis in
Brummen en het Servicepunt in
Eerbeek. Als inwoner kunt u
meepraten tijdens het forum. Wilt u
gebruik maken van deze mogelijkheid, geef dit dan door aan de
griffie van de raad. Doe dit via
mailadres griffie@brummen.nl of bel
(0575) 56 85 31.

Stukken
De agenda met de bijhorende
stukken van het begrotingsforum
kunt u raadplegen op de speciale
pagina van de gemeenteraad op de

gemeentelijke website
www.brummen.nl. Ook liggen er
exemplaren ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Brummen
en het Servicepunt in Eerbeek.

Praat mee over begroting 2023
Na enkele financieel lastige jaren ligt er een conceptbegroting waarbij er
volop ruimte is om invulling te geven aan ambities uit het coalitieakkoord.
Alleen het vierde jaar van deze meerjarenbegroting (2026) kent vanwege
een aangekondigde rijkskorting op het gemeentefonds, nog een nadelig
saldo. Het begrotingsboekwerk komt uitgebreid aan bod tijdens het
speciale begrotingsforum op donderdagavond 6 oktober. Iedereen is van
harte welkom deze bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis bij
te wonen. Aanvang van de vergadering is 19.00 uur.
De concept-programmabegroting is
feitelijk het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. In de
begroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente
geld beschikbaar stelt. Het is de taak
van de gemeenteraad als hoogste
orgaan binnen een gemeente om de
begroting vast te stellen. Om
iedereen de gelegenheid te geven
mee te praten en in te spreken,
vindt eerst een forumbijeenkomst
plaats. Vanzelfsprekend hebben de
raadsleden dan ook alle gelegenheid

om de leden van het college vragen
te stellen.
Het echte debat brandt los met de
begrotingsraad op donderdag 20
oktober. Deze raadsvergadering
begint die dag al om 16 uur en is
live bij te wonen in de raadszaal,
maar ook te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Naar
verwachting stelt de raad dan op het
eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen)

en opdrachten aan het college
(moties) vast.
Naast de begroting voor volgend
jaar buigen de gemeenteraadsleden
zich tijdens het begrotingsforum ook
over de tweede bestuursrapportage
over het lopende begrotingsjaar
2022. Met dit document legt het
college verantwoording af over de
inhoudelijke maar vooral ook
financiële situatie van het huidige
begrotingsjaar.
Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten
tijdens de fora. Wilt u gebruik maken
van de mogelijkheid om mee te
praten, geef dit dan tijdig door aan
de raadsgriffier mevrouw Balduk. Zij
is bereikbaar via mailadres griffie@
brummen.nl en het centrale
telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

