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Wat moet een gemeentelijk sportbedrijf doen?
Op maandagavond 8 oktober 
organiseren Stichting Sportkompas en 
gemeente een bijeenkomst waarbij de 
vraag centraal staat wat een toekom-
stig gemeentelijk sportbedrijf moet 
gaan doen. Sportverengingen zijn per 
brief hiervoor uitgenodigd. Maar ook 
ongeorganiseerde sporters zijn van 
harte welkom om over dit onderwerp 
mee te praten.

Eerder dit jaar hebben de Stichting 
Sportkompas en de gemeente 
Brummen besloten hun krachten te 
bundelen op het gebied van sport. Zij 
zijn een gezamenlijk traject gestart om 
de oprichting van een sportbedrijf te 
onderzoeken: een sportbedrijf ten 
dienste van sport & recreatie voor alle 
inwoners van onze gemeente. Een 
belangrijke eerste stap is om vooral 
van de sporters en sportverenigingen 
zelf te horen met welke activiteiten 
een sportbedrijf het beste daar aan 
kan bijdragen: de vraag van de 
sporters bepaalt mede het aanbod van 
een toekomstig gemeentelijk  
sportbedrijf.

Wat is de behoefte?
De bijeenkomst over de mogelijke 
taken van het sportbedrijf vindt plaats 
op maandag 8 oktober in Sportcafé 
De Bhoele in Eerbeek. De bespreking 
begint om 20.00 uur en duurt naar 
verwachting tot 21.30 uur. Tijdens de 
bijenkomst kunnen de aanwezigen 
hun behoefte aan ondersteuning op 
dit gebied laten weten, maar ook is er 
ruimte om ervaringen te delen en tips 
mee te geven waarmee rekening 

moet worden gehouden bij het onder-
zoek naar de oprichting van een 
sportbedrijf.

Reactie
Sporters (en ook verenigingen) die niet 
in de gelegenheid zijn om op 8 oktober 
de bijeenkomst bij te wonen, maar wel 
een bijdrage willen leveren kunnen hun 
mening per mail kenbaar maken. Dit 
kan tot uiterlijk 12 oktober via het 
mailadres sportbedrijf@brummen.nl. 

BrummenEnergie organiseert op 
dinsdagavond 16 oktober een lezing 
met Jan Terlouw over de natuur, het 
klimaat en de Energietransitie. Onder 
de titel ‘Het begint met vertrouwen’ 
houdt Terlouw een inspirerend verhaal 
over hoe mensen de verwoesting van 
de natuur en de aarde kunnen stoppen 
en wat daarvoor nodig is. 

Jan Terlouw is natuurkundige, schrijver 
en politicus. Terlouw is een bevlogen 
spreker. Zijn pleidooi bij De Wereld 
Draait Door om elkaar weer te vertrou-
wen en de verwoesting van de natuur 
en de aarde te stoppen raakte vele 
kijkers recht in het hart. Op 16 oktober 
spreekt Terlouw over deze thema’s en 
over de energietransitie die noodzakelijk 

is om de klimaatverandering te stoppen. 
We moeten anders met de natuur 
omgaan, wat gevolgen zal hebben voor 
onze leefwijze en voor het landschap. 
De vraag is hoe we dit als samenleving 
op moeten pakken en wie daarbij welke 
verantwoordelijkheid draagt. 

Locatie en aanmelden
De gemeente Brummen faciliteert 
BrummenEnergie bij de organisatie van 
deze lezing. De lezing vindt plaats in de 
hal van het gemeentehuis. Vanaf 19.30 
uur is er inloop met koffie en thee en 
om 20.00 uur start het programma. 
Inwoners van de gemeente Brummen 
zijn van harte welkom om de lezing bij 
te wonen. Er wordt gerekend op een 
grote belangstelling voor deze lezing, 
daarom is vooraf aanmelden verplicht 
en vol = vol. Wie zich niet heeft 
aangemeld, kan helaas niet deelnemen 
aan deze lezing. Meer informatie en 
aanmelden: www.brummenenergie.nl/
activiteiten/events. 

De gemeente Brummen bezit en 
beheert de rijks monumentale 
kerktorens in Hall en Brummen. De 
gemeente heeft subsidie ontvangen 
van het Rijk om de komende maan-
den werkzaamheden uit te voeren 
aan beide kerktorens. 

De werkzaamheden beginnen begin 
oktober in Hall. De grootste klus is het 
voegwerk. Daarom worden er steigers 
geplaatst. In het eerste kwartaal van 
2019 wordt de toren in Brummen 
onder handen genomen. Er worden 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd 
aan het voegwerk, de kapbetimmerin-

gen, de luidklokinstallatie, het 
schilderwerk en de dakleien. 

De Monumentenwacht Gelderland 
begeleidt de verschillende werkzaam-
heden. Heeft u vragen over de 
renovatie? Neem dan contact op met 
de Monumentenwacht via nummer 
026-3391707. 
Heeft u vragen over de monumentale 
torens zelf? Neem dan contact op met 
gebouwenbeheerder Serge de Beus 
van de gemeente Brummen. Hij is 
bereikbaar op 06 21 46 30 85 of stuur 
een e-mail naar: 
s.debeus@brummen.nl.

BrummenEnergie organiseert lezing met Jan Terlouw

Restauratie kerktorens in Brummen en Hall

Gratis toegangskaarten Slagharen voor jeugd
Jongeren in onze gemeente die het 
leuk vinden om in de komende 
maanden een keer attractiepark 
Slagharen te bezoeken, kunnen dat 
nu bij het Knooppunt Mantelzorg 
aangeven. Dankzij het Nationaal 
Fonds Kinderhulp (maakt zich sterk 
voor kinderen in gezinnen met een 
laag inkomen) mag het knooppunt 
namelijk 120 gratis toegangskaarten weggeven. Aanmelden kan tot en met 
10 oktober via het mailadres m.steunenberg@humanitas.nl. Geef dan ook 
door hoeveel kaarten, zodat eventueel ook broer/zus en ouder meekunnen. 
Het maximum per gezin is vier kaarten. Na 10 oktober worden de kaarten na 
loting verdeeld onder de aanmelders. Meer weten hierover? Bezoek dan de 
website www.samengoedvoorelkaar.nl.  

Vanaf 2016 is het Knooppunt Mantelzorg actief in de gemeente Brummen. 
Het knooppunt ondersteunt personen die zorgen voor een naaste. Het 
Knooppunt Mantelzorg heeft ook speciale aandacht voor kinderen en 
jongeren, die thuis of in hun omgeving meehelpen of zorgen voor een 
familielid dat lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Deze 
kinderen verdienen waardering en ondersteuning. Het Knooppunt Mantelzorg 
organiseert allerlei activiteiten om deze jongeren te helpen. Voor jonge 
mantelzorgers is er ook een speciale nieuwsbrief met de passende titel ’t 
Steuntje. Jongeren die de nieuwsbrief in hun mailbox willen ontvangen 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij mantelzorgcoach Monique Steunenberg. 
Dit kan via een mailtjes naar m.steunenberg@humanitas.nl. Of bel en app het 
door naar telefoonnummer (06) 53 11 01 77. 

Ouders die in oktober aangifte doen 
van een geboorte krijgen bij de balie 
van het gemeentehuis een geboorte-
tasje. Het zijn namelijk de jaarlijkse 
Brandpreventieweken! Thema is ‘Maak 
van je roze wolk geen rookwolk’. Voor 
jonge ouders is het zeker belangrijk om 
stil te staan bij de veiligheid van hun 
kind(eren), met name als het gaat om 
de brandveiligheid in huis. In de 
geboortetas zit naast voorlichtingsma-

teriaal een rookmelder en een brand-
weerslabbetje.

Doe de deur dicht!
Een simpele handeling als het altijd 
sluiten van de binnendeuren voordat je 
gaat slapen, redt levens als er brand 
uitbreekt. Gesloten deuren zorgen 
ervoor dat de verspreiding van giftige 
rook – de grootste bedreiging bij brand 
– beperkt wordt. Je hebt hierdoor meer 
kans en tijd om veilig te vluchten.

Hang werkende rookmelders op
Als je slaapt ruik je niks. Je wordt dus 
niet wakker van rook. Rookmelders zijn 
daarom van levensbelang. Hang overal 
rookmelders waar brand kan ontstaan 
en in de ruimtes waarin je ligt te slapen. 
Test je rookmelders regelmatig en 
vervang de batterij op tijd.

Wil je weten wat je nog meer kunt 
doen? Ga naar:
www.verkleindekansopbrand.nl.

Burgemeester Van Hedel heeft maan-
dagochtend 24 september de nieuwe 
banner voor de Vrijwilligerscentrale 
onthuld. Hij deed dat in aanwezigheid 
van ongeveer vijftig vrijwilligers en 
vertegenwoordigers van vrijwilligersor-
ganisaties.  De banner is ontwikkeld om 
te wijzen op de nieuwe online Vrijwilli-
gers Vacaturebank, één centraal punt 
voor alle vrijwilligersvacatures. Het is nu 
nog makkelijker om vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk te vinden! Kijk hiervoor 
op de website www.welzijnbrummen.nl 
en klik dan op Vrijwilligerscentrale.

Maak van je roze wolk geen rookwolk

Online Vrijwilligers Vacaturebank
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Nieuwe voorzitter Culturele Stichting 
Bij de Culturele Stichting heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevon-

den. Marie-Thérèse Snelders volgt Marjolein Roelfzema op als voorzitter 

van deze organisatie. Roelfzema was zeven jaar lang voorzitter. De 

bestuurswisseling vond op 1 september plaats. Meer weten? Bezoek dan 

www.brummencultuur.nl.

Forum begroting 
Op donderdagavond 11 oktober bespreekt de gemeenteraad de con-

cept-programmabegroting 2019. Voordat de gemeenteraad deze op 1 

november bediscussieerd en vaststelt, is er voor iedereen nog volop 

gelegenheid kennis te nemen van de voorstellen die het college in de 

begroting heeft opgenomen en daarover in overleg te gaan met de zeven 

politieke fracties in de Brummense gemeenteraad. Dit kan bijvoorbeeld 

tijdens het speciale begrotingsforum op donderdag 11 oktober om 20.00 

uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De conceptprogrammabegroting 

is te vinden op www.brummen.nl. 

Dag van de ouderen 
Op vrijdag 5 oktober vindt de jaarlijkse viering plaats van de dag van de 

ouderen. Bent u 65 jaar of ouder, dan bent u van harte welkom bij het 

Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Het Lokaal Comité Dag van de Ouderen 

heeft een verrassend programma samengesteld. Maak kennis met diverse 

activiteiten zoals: biljarten, klaverjassen, jeu de boules, creatief kaarten 

maken, sjoelen, houtsnijden, verhalen vertellen of “meer bewegen voor 

ouderen”. Daarnaast zijn diverse instanties aanwezig met een infokraam, 

waaraan u uw vragen kunt stellen. Er is een gezamenlijke lunch en muziek. 

Voor deelname (inclusief lunch en deelname aan loterij) betaalt u slechts 5 

euro. Aanmelden kan via 0575-561 988 of info@welzijnbrummen.nl.

Kort nieuws

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

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Beëindiging behandeling aanvraag 

omgevingsvergunning in verband met 
vergunningvrij, voor het kappen van 
een cederboom op de locatie Oude 
Eerbeekseweg 1C in Brummen 
(26-09-2018)

• Verleend gedoogbesluit, Voorston-
densestraat 2 te Brummen. (26-09-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vervangen van een bedrijfshal, 
Coldenhovenseweg 77 in Eerbeek 
(26-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 den op de locatie 
Gravin van Burenlaan 7 in Eerbeek 
(26-09-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

plaatsen van een vrijstaande veranda 
met lessenaarsdak, J.H.A. Schaper-
straat 27 in Brummen (26-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
coniferenhaag en 1 grove den op de 
locatie Charlotte van Bourbonlaan 5 
in Eerbeek (26-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
woning en het veranderen van de 
bestaande inrit op de locatie Dorps-
straat 62 te Hall (26-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
B&B op de locatie Harderwijkerweg 9 
in Eerbeek (26-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 3 
sparren (picea abies) op de locatie 
Louise de Colignylaan 30 in Eerbeek 
(26-09-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het vervangen van de 
winkelpui op de locatie Oranje 
Nassauplein 12 in Eerbeek (26-09-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het uitvoeren van achter-
stallig groenonderhoud binnen het 
areaal van KRW (kap van 4 berken en 
4 niet-geknotte wilgen), langs de 
oever van de IJssel (26-09-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbest van een schuur op de 
locatie Voorsterweg 171 in Empe 
(26-09-2018)

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte op donderdag 4 

oktober 2018 (26-09-2018)
• Forum Samenleving/Bestuur/

Financiën op donderdag 4 oktober 
2018 (27-09-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

De twee maandelijkse forumbijeen-
komsten van de gemeenteraad starten 
in oktober met een gezamenlijk 
onderdeel. In de raadszaal bespreken 
de leden van de gemeenteraad het 
door het college opgestelde bestuurs-
programma voor de raadsperiode 
2018-2022. Aansluitend gaan de beide 
fora weer gescheiden verder. Ook dan 
komen er nog vijf interessante 
onderwerpen aan bod. 

U bent op donderdagavond 4 oktober 
weer van harte welkom in het gemeen-
tehuis in Brummen om de raadsfora bij 
te wonen en eventueel over een 
onderwerp mee te praten. Aanvang is 
20.00 uur in de raadszaal van het 

gemeentehuis. Wilt u gebruik maken 
van de mogelijkheid om mee te praten, 
dan is het verstandig dit vooraf te 
melden bij de griffie van de gemeente-
raad. Deze is bereikbaar via mailadres 
griffie@brummen.nl en het telefoon-
nummer 0575-568 531.

Bestuursprogramma
De agenda met de bijhorende stukken 
van beide fora kunt u vinden op de 
speciale pagina van de gemeenteraad 
op onze website. Het gezamenlijk 
raadsforum buigt zich over het 
concept-bestuursprogramma. Dit 
document richt zich op de komende 
vier jaar en bevat een groot aantal 
concrete ambities en uitdagingen. Deze 

moeten passen binnen het uitgangs-
punten van een financiële gezonde 
gemeente. Naast de financiën zijn de 
vier andere prioriteiten duurzaamheid, 
Ruimte voor Eerbeek, centrumplan 
Brummen en het sociaal domein. Op de 
gemeentelijke website www.brummen.
nl is het bestuursprogramma te lezen. 

Twee afzonderlijke fora
Na het gezamenlijke forum gaan de 
beide fora verder met de vaste 
agendaonderdelen. Dat zijn de 
informatieverstrekking door de 
portefeuillehouders en de algemene 
vragenronde. Ook staat de lijst van 
ingekomen stukken op beide  
agenda’s. Het forum Ruimte bespreekt 
vervolgens drie concrete voorstellen. 
Naast de bestemmingsplannen 
‘Correctie De Hazenberg en Rhiende-
ren-Noord’ en ‘Paraplubestemmings-
plan Parkeren’ komt ook het evaluatie-
rapport over de bodemsaneringen van 
het bodemproject centrumplan Eerbeek 
aan bod. Het raadsforum Samenleving/
Bestuur/Financiën bespreekt het 
voorstel om het controleprotocol voor 
de accountantscontrole op de jaarreke-
ning 2018 vast te stellen. Aansluitend 
bespreekt de gemeenteraad de stand 
van zaken rondom de regionale 
vervoerscentrale PlusOV. 

Als inwoner kunt u makkelijk in contact 
komen met het sociale wijkteam “Team 
Voor Elkaar”. Dit kan tijdens de 
inloopspreekuren in de beide grote 
kernen Eerbeek en Brummen. Op 
maandag- en woensdagochtend van 9 
tot 12 uur in Plein Vijf in Brummen en 

op dinsdag- en donderdagochtend van 
8.30 tot 12 uur in het Servicepunt in 
Eerbeek. 

In afwachting van de verhuizing van 
huisartspraktijk De Meidoorn naar de 
Primulastraat in Brummen, is er tijdelijk 

géén spreekuur meer op vrijdagmiddag 
op de locatie aan de Meidoorn 18. Het 
is de verwachting dat zodra het nieuwe 
gezondheidscentrum in de voormalige 
kerk in Brummen van start gaat, er 
iedere woensdagmiddag een consulent 
van Team Voor Elkaar aanwezig is.

Raad bespreekt bestuursprogramma en andere voorstellen

Voorlopig geen spreekuur Team Voor Elkaar in De Meidoorn

Afgelopen week was burgemeester Alex 
van Hedel in Koriyama aanwezig bij de 
viering van het dertigjarig bestaan van 
de vriendschapsbanden tussen Brum-
men en Koriyama. Dit gebeurde tijdens 
de jaarlijkse ‘Oranje’-feesten. 

Van Hedel maakte van zijn bezoek 
meteen gebruik om zich uitgebreid te 
laten informeren over enkele actuele 
onderwerpen, waaronder het vraagstuk 
duurzaamheid en energietransitie. Zo 
bezocht hij het Fukushima Renewable 
Energy Institute en ook het Asaka 
Kanaal, waar hij in de voetsporen trad 
van waterbouwkundig ingenieur C.J. 
van Doorn uit Hall. Ook liet Van Hedel 
zich bijpraten over het onderwijssys-

teem in Koriyama en het functioneren 
van de lokale politie. Uiteraard was er 
ook een gesprek over het sportbeleid en 
de rol van Koriyama tijdens de Olympi-
sche Spelen in Tokio in 2020. Onze 
zusterstad is in Japan namelijk aange-
wezen als hostcity voor Nederland. Van 
Hedel besprak met zijn ambtsgenoot 
Shinagawa en de plaatsvervangend 
ambassadeur van Nederland in Tokio, 
de heer Roels, de kansen om een 
innovatiereis te organiseren in 2020 
waarbij klimaat, energie en duurzaam-
heid centraal staan. Thema’s die zowel 
in Koriyama als in Brummen erg actueel 
zijn. Een uitgebreider verslag van het 
bezoek van Van Hedel is te vinden op 
onze website.

Leerzaam bezoek aan zusterstad Koriyama

Burgemeester Van Hedel sprak tijdens zijn bezoek ook de gemeenteraad van Koriyama toe.


