
21 december: Serious Request komt door Brummen
Op 20 september werden niet alleen 
de namen van de zes 3FM dj’s 
bekend gemaakt die dit jaar mee-
doen aan de actie van Serious 
Request. Ook werd de route die zij 
van 18 tot en met 24 december 
lopen bekendgemaakt. En deze komt 
ook door Brummen. Namelijk op 
zaterdag 21 december. 

Wil je meer weten over 3FM Serious Request of de route? 
Of wil je al een actie aanmelden en daarmee het goede doel van dit jaar 
steunen? Kijk dan op www.npo3fm.nl/seriousrequest.

Gemeenteraad besloot: Raad is het unaniem eens met elkaar
De besluitvormende raadsvergadering 
leverde donderdag 19 september een 
avond op waarbij de raadsleden het 
uiteindelijk op elk agendapunt unaniem 
met elkaar eens waren. Hierdoor kan er 
bijvoorbeeld uitvoering worden 
gegeven aan enkele duurzaamheids-
voorstellen, fysieke ontwikkelingen in 
Brummen en is de overdracht van 
Dierenweide `t Goor een feit. De 
gemeenteraad stond het langst stil bij 
de Woonvisie 2020-2023. Dubbele 
vergrijzing, het behoud van jongeren en 
een creatieve aanpak hiervoor waren 
veelgenoemde termen. 

De raadsvergadering werd gestart met 
de presentatie van de nieuwe begro-
ting. Wethouder financiën Steinweg 
overhandigde symbolisch de Begroting 
2020 aan de nestor van de raad Mame 
Douma. De begroting is op www.
brummen.nl te lezen. Vervolgens stond 
burgemeester Van Hedel stil bij het 
thema 75 jaar vrijheid dat nu actueel is 
door het jubileum van de operatie 
Market Garden. 

Parkeerterrein Koppelenburg
Gestart werd met de behandeling van 
een nieuw parkeerterrein bij The 
Gallery. Diverse raadsleden spraken hun 
blijdschap uit dat er na een lange tijd 
met verschillende ups en downs nu een 
plan ligt dat de goedkeuring van een 
groot gedeelte van de buurt draagt. Bij 

het volgende agendapunt kon een 
amendement van GroenLinks over de 
overdracht van dierenweide ’t Goor op 
steun van de overige fracties rekenen. 
Hiermee is de overdracht een feit en is 
de nieuwe stichting de komende vijf 
jaar verzekerd van een kleine financiële 
ondersteuning. 

Woonvisie
Tijdens de behandeling van de woonvi-
sie 2020-2033 ging het voornamelijk 
over het behoud van jongeren en zelfs 
aantrekken van jongeren buiten onze 
gemeente. Dit om de dubbele vergrij-
zing tegen te gaan. Een motie van D66 
om samen met jongeren te onderzoe-
ken hoe dit kan worden tegengegaan 
en dit om te zetten in concrete acties 

werd unaniem aangenomen. 

Duurzaamheid
Verder stonden er drie duurzaamheids-
onderwerpen op de agenda. Wat 
betreft de startnotitie voor de Regionale 
Energiestrategie waren de fracties het 
erover eens dat we ‘gewoon aan de 
slag moeten’ met dit onderwerp en 
werd de eerste lokale bijeenkomst als 
positief ervaren. D66 riep de gemeente 
met een aangenomen motie op om ook 
in het vervolgproces alert te zijn op het 
participatietraject. Het initiatief om de 
energiecoaches (opnieuw) in te voeren 
werd positief onthaald. CDA bracht 
succesvol het idee in om deze energie-
coaches ook op een fysieke plaats te 
geven in de plaatselijke bibliotheken. 

Praktijkondersteuner Jeugd van start
Begin deze maand is Eline Velner 
begonnen als Praktijkondersteuner 
Jeugd in onze gemeente. Bij de 6 
huisartspraktijken in onze gemeente is 
zij actief om voor zowel huisartsen en 
Team voor Elkaar extra ondersteuning 
te bieden aan jongeren en gezinnen. 
“Hoewel ik pas een aantal weken 
werkzaam ben in deze nieuwe functie, 
verlopen de contacten met huisartsen 
en Team voor Elkaar goed,” laat Eline 
Velner enthousiast weten. Ook ervaart 
ze die eerste weken al dat de Praktijk-
ondersteuner Jeugd in een behoefte 
voorziet. “Vanaf de eerste week al merk 
ik dat er meerdere vragen en situaties 
zijn die aan mij worden voorgelegd en 
waarmee ik aan de slag ben gegaan. Ik 
hoop dat mijn inzet en expertise veel 
gaan bijdragen aan jongeren en 
gezinnen in de gemeente Brummen.” 

Voor de zomer werd bekend dat 
gemeente, alle huisartsen en Team voor 
Elkaar de samenwerking hebben 
versterkt. Dit met het doel om de 
kwaliteit van de jeugdhulp in onze 
gemeente verder te verbeteren. Het 
gaat dan vooral om hulp en ondersteu-
ning die passend, laagdrempelig, snel 
en beter op elkaar afgestemd is. Team 
voor Elkaar is een belangrijke verwijzer 
naar zorg en ondersteuning en dus ook 
naar jeugdhulp. Het team biedt ook 
kortdurende ondersteuning. Maar ook 
huisartsen vervullen hierin een cruciale 

rol. Een huisarts is immers een ver-
trouwd persoon en voor veel gezinnen 
makkelijk toegankelijk. Dus ook via de 
huisartspraktijk kunnen jongeren 
gehoord en geholpen worden. De 
Praktijkondersteuner Jeugd kan (meer 
nog dan de huisarts zelf) tijd vrij maken 
om de hulpvraag beter in beeld te 
krijgen. Juist bij jongeren is het erg 
belangrijk om vroegtijdig actie te 
ondernemen om hen te helpen waar 
dat nodig is.

Ervaren en deskundig
Gemeente en huisartsen hebben met 
Eline Velner een deskundige Praktijkon-
dersteuner Jeugd aangetrokken. Zij 
heeft ruime ervaring in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie en de jeugdhulpverle-
ning. Ook heeft Velner kennis van het 
begeleiden van gezinnen, ouders en 
jongeren. “Als praktijkondersteuner 
richt ik me vooral op alle jongeren 
tussen 0 en 18 jaar. Ik bied een 
luisterend oor en kan gerichte adviezen 
geven. Bijvoorbeeld als het gaat om 
allerlei kwesties op het terrein van 
opvoeden en opgroeien,” laat Eline 
weten. Ze benadrukt dat de nieuwe 
werkwijze ook gaat helpen bij een 
betere afstemming tussen bijvoorbeeld 
huisarts en Team voor Elkaar en een 
meer gerichte doorverwijzing naar 
specialistische hulp.

Vanuit de praktijk…
Als praktijkondersteuner is Velner begin 
september bij alle huisartspraktijken in 
onze gemeente aan de slag gegaan. 
“Bij iedere huisartspraktijk werk ik een 
vast dagdeel. Dat is wel zo praktisch en 
duidelijk. Zowel voor de 10 huisartsen 
als ook de jongeren zelf.” Velner werkt 
op dinsdag, woensdag en vrijdag. Op 
de websites van de 6 huisartspraktijken 
is te lezen wanneer de praktijkonder-
steuner bij de betreffende huisartsen-
praktijk aanwezig is. “In deze opstartfa-
se ben ik hard bezig om met alle 
huisartsen te zoeken naar de best 
mogelijke werkwijze. Uiteraard kan die 
werkwijze per praktijk iets verschillen. 
Dat is het maatwerk dat past bij de 
lokale situatie.”

Advies informateurs over verbreden coalitie
De informatieronde over de ontstane 
situatie binnen de huidige coalitie in de 
gemeente Brummen is afgerond. De 
door de VVD ingeschakelde informa-
teurs Anja Prins en Mike Waltmans 
hebben dinsdag 24 september hun 
advies uitgebracht. Zij adviseren een 
college dat op een zeer brede steun van 
de gemeenteraad kan rekenen. Het gaat 
daarbij om VVD, PvdA, CDA, Groen-
Links en D66. De informateurs advise-
ren deze partijen om samen 3 fte 

(formatieplaatsen) aan wethouderspos-
ten in te vullen. Dat kunnen ook 
meerdere deeltijdposten zijn. 

Aanleiding vormde het vertrek van 
wethouder Wartena (Lokaal Belang) in 
juni. De VVD heeft als grootste fractie 
het initiatief genomen voor een 
informatieronde. Een eerste poging om 
het eens te worden over uitbreiding van 
de coalitie met één van de andere 
partijen uit de Brummense raad slaagde 

niet. De beide informateurs hebben 
nieuwe gesprekken gevoerd met alle 
partijen. Daaruit bleek een breed 
draagvlak voor het bestaande coalitie-
akkoord en het daarop gebaseerde 
bestuursprogramma. Wat partijen 
vooral willen is een verbeterde samen-
werking, meer onderling vertrouwen en 
een verbeterde bestuurssfeer. Het 
advies is donderdag 26 september 
toegelicht aan alle partijen.

Praat dinsdag 8 oktober mee over het centrum van Brummen 
Het centrum van Brummen is een 
dynamische plek met een eigen 
identiteit. Maar het kan wel een 
impuls gebruiken. Dit heeft door de 
crisis langer geduurd dan was voor-
zien. Vorig jaar heeft de Dorpsraad 
signalen en wensen van inwoners en 
ondernemers voor het Brummense 
centrum in kaart gebracht. Met behulp 
van deze actieve inzet is een plan van 
aanpak gemaakt voor zeven deelgebie-
den. Ieder met eigen opgaven en 
kansen. We gaan als eerste concreet 
aan de slag met de ontwikkeling van 
het Marktplein en de Ambachtstraat. 
Dit ontwerp willen wij graag samen 
met inwoners en andere belangheb-
benden vormgeven. Om samen te 

komen tot een definitief ontwerp 
nodigen wij u van harte uit om op 
dinsdag 8 oktober om 19.00 uur 
aanwezig te zijn in de raadzaal het 
gemeentehuis in Brummen. 

Tijdens deze avond lichten wij om 
19.00 uur kort toe wat de ontwikkelin-
gen zijn binnen het centrumplan 
Brummen en wat er de komende tijd 
gaat gebeuren voor het Marktplein en 
de Ambachtstraat. Het ontwerpbureau 
licht daarbij drie schetsen toe met ieders 
verschillende kenmerken. Deze schetsen 
zijn uitgewerkt met behulp van de 
opgehaalde input van de Dorpsraad, 
 wettelijke inrichtingseisen en de 
structuurvisie uit 2011.

Geef uw mening per schets
Na de korte introductie heeft u de 
gelegenheid om per schets aan te geven 
wat volgens u de voor- en nadelen zijn. 
Ook kunt u aanvullende informatie 
onder de aandacht brengen. Met de 
informatie die wij ophalen worden de 
goede punten uit de verschillende 
scenario`s bij elkaar gebracht. Zo wordt 
toegewerkt naar één ontwerp. Dit 
ontwerp wordt nogmaals aan iedereen 
voorgelegd ter verbetering. Hierover 
ontvangt u te zijner tijd bericht. In 
2020/2021 moeten de werkzaamheden 
vervolgens buiten gaan plaatsvinden. 
Wij zien u graag terug op dinsdag 
8 oktober om 19.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis in Brummen. 
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Volg ons ook op social media 

via Twitter, Facebook of Instagram



Lange Termijn Agenda
Dit jaar zijn er nog drie maanden waarin de gemeenteraad een aantal 
belangrijke besluiten gaat nemen. Welke onderwerpen wanneer op de 
vergadertafel van de gemeenteraad belanden, staat in de Lange Termijn 
Agenda (LTA). Sinds afgelopen week is er weer een actuele versie. Deze staat 
op de pagina van de Brummense gemeenteraad op brummen.nl. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit 
kan via mailadres griffie@brummen.nl of ons telefoonnummer 0575-568 233.

Coördinatiebesluit Aldi
Op 18 juni 2019 nam het college een besluit over het verzoek aan de 
gemeenteraad tot het nemen van een coördinatiebesluit voor verplaatsen van 
de Aldi supermarkt in Brummen. Daarmee worden verschillende onderdelen 
van de ruimtelijke procedure gebundeld. Echter is naderhand door de initia-
tiefnemer gevraagd een deel van de procedure, de omgevingsvergunning voor 
de woningbouw op de huidige Aldi-locatie, buiten de coördinatieregeling te 
laten. Het verzoek dat binnenkort ter besluitvorming aan de raad wordt 
voorgelegd is door hen op 3 september 2019 ingediend. Het oude college-
besluit is daarom ingetrokken en door een vernieuwd besluit vervangen. De 
gemeenteraad bepaalt binnenkort met haar besluit of de coördinatieregeling 
wordt toegepast voor de verplaatsing van de Aldi. 

Militaire oefening
Op 3 en 4 oktober is er een oefening van de Koninklijke Landmacht. Zij 
verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op het 
Apeldoorns kanaal; kanaal langs de ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoornse-
weg’ (Eerbeek, Laag Soeren). De organisatoren doen er alles aan om hinder 
van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch klachten over de 
uitvoering van de oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen er dan 
voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een dakkapel, W. Einthovenstraat 
8, Eerbeek (25-09-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanpassen 
van de voorgevel en constructief 
wijzigen van de begane grond, 
Lendeweg 8B, Hall (25-09-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het kappen van 2 grove 
dennen op de locatie Louise de 
Colignylaan 6, Eerbeek (25-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 4 sparren op 
de locatie Gravin van Burenlaan 18, 
Eerbeek (25-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van drie 
woningen aan de Illinckstraat, Eerbeek 
(25-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 1 eik op de 
locatie Knoevenoordstraat 63B, 
Brummen (25-09-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het uitbreiden van de 
woning en het verplaatsen van een 
bestaande uitrit aan de Stouwstraat 7, 
Brummen. Tevens intrekking eerder 
verleende omgevingsvergunning voor 

het uitbreiden van de woning en het 
verplaatsen van een bestaande uitrit 
aan de Stouwstraat 7, Brummen, 
kenmerk SXO-2018-0209 (25-09-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
geldautomaat met reclame op de 
locatie Stuijvenburchstraat 50, 
Eerbeek (25-09-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het verwijderen van een 
bovengrondse tank voor smeerolie, 
Coldenhovenseweg 27, Eerbeek 
(25-09-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het oprichten van een 
inrichting, Loubergweg 6, Eerbeek 
(25-09-2019)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het oprichten van een 
inrichting, Sterrebosweg 1, Tonden 
(25-09-2019)

• Sloopmelding, het slopen en asbest-
houdende materialen verwijderen op 
de locatie Gerard Doustraat 19, 
Eerbeek (25-09-2019)

• Sloopmelding, het slopen en asbest-
houdende materialen verwijderen op 
de locatie Kruisenkstraat 21, Brummen 
(25-09-2019)

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband met 
vergunningvrij, het kappen van 

2 fijnsparren, Charlotte van Bourbon-
laan 4, Eerbeek (25-09-2019)

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, voor 
een constructieve wijziging van de 
woning op de locatie Oude Eerbeek-
seweg 18, Brummen (25-09-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 eiken op de locatie Loubergweg 
44, Eerbeek (25-09-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Brummense Najaarsfair, Zutphense-
straat en Meengatstraat, Brummen 
(25-09-2019)

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd Forum Ruimte/

Samenleving/Bestuur/Financiën  
op donderdag 3 oktober2019 
(25-09-2019)

• Forum Begroting op donderdag 
10 oktober 2019 (25-09-2019)

• Besluitvormende raadsvergadering  
op donderdag 31 oktober 2019 
(25-09-2019)

• Besluitvormende raadsvergadering  
op donderdag 17 oktober 2019 
(25-09-2019)

Verkeersbesluiten 
• Reserveren parkeerplaats als oplaad-

plaats elektrische voertuigen, Rem-
brandtlaan 60, Eerbeek (19-09-2019)

Gecombineerd raadsforum op 3 oktober
Op 3 oktober vindt er een gecombi-
neerd raadsforum plaats. In dit forum 
wordt de (reguliere) besluitvormende 
raadsvergadering van 17 oktober 
voorbereid. Iedereen is van harte 
welkom om het forum bij te wonen. De 
bijeenkomst is in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Brummen en begint 
om 20.00 uur. De agenda en bijhorende 
voorstellen vindt u op www.brummen.
nl. Ook kunt u een gratis exemplaar 
afhalen bij de receptie in het gemeente-
huis en het Servicepunt in Eerbeek.

Eén van de vier inhoudelijke onderwer-
pen is het voorstel om een nieuwe 
winkeltijdenverordening vast te stellen. 
Belangrijkste verandering daarbij is dat 
alle ondernemers de mogelijkheid 
krijgen om op zondag langer open te 
kunnen zijn, zodat klanten dan tussen 
8-21 uur kunnen winkelen. Nu is dat 
nog van 10-20 uur. Een ander raads-
voorstel gaat over het controleprotocol 
voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2019 van de gemeente 
Brummen. Net als elke organisatie stelt 
de gemeente Brummen ieder jaar een 
overzicht op van het financiële reilen en 
zeilen: de jaarrekening. In opdracht van 
de gemeenteraad controleert een 
accountant deze jaarrekening. Sinds het 
jaar 2015 is Baker Tilly de accountant 
van de gemeente. Een accountant 
geeft zekerheid over de getrouwheid 
van de jaarrekening en beoordeelt de 

rechtmatigheid. Dit legt hij vast in een 
controleverklaring. In het controlepro-
tocol geeft de raad de accountant 
aanwijzingen over de reikwijdte van de 
controle.

Het derde onderwerp dat aan bod 
komt is de vaststelling van een 
bestemmingsplan voor het perceel 
Voorstondensestraat 14 in Hall. Het 
gaat om een bouwplan voor een 
voormalig agrarische bedrijfswoning 
met een aantal bijhorende gebouwen. 
Omdat de nieuw geplande woning niet 
helemaal past in het huidige bouwvlak, 
is het aan de gemeenteraad om via een 
bestemmingsplanwijziging dit bouw-
plan mogelijk te maken. Het vierde 
raadsvoorstel op de agenda is het 
collegevoorstel om de Algemene 
Subsidieverordening aan te passen. Dit 
is nodig vanwege ontwikkelingen op 

het gebied van wetgeving en rechterlij-
ke uitspraken (jurisprudentie). Dit 
voorstel past ook in de afspraak om in 
2019 en 2020 de gemeentelijke regels 
voor subsidieverstrekkingen onder de 
loep te nemen. De algemene subsidie-
verordening (ASV) is hierbij een belang-
rijk kader. Regelingen die onder de 
subsidieverordening vallen, worden ook 
binnenkort aangepast.

Meepraten? Dat kan! 
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
het forum. Dit kan over onderwerpen 
of voorstellen die op de agenda staan. 
Maar ook kunt u een onderwerp aan de 
orde stellen dat niet op de agenda van 
het forum staat. Wilt u gebruik maken 
van deze mogelijkheid? Geef dit dan 
vooraf door aan de griffie via mailadres 
griffie@brummen.nl of telefoonnummer 
0575-568 531.

Lokale ondernemers welkom! 
Op dinsdag 8 oktober organiseren 
WerkFit Brummen en de gemeente 
samen een interessante ondernemers-
bijeenkomst. Onder andere Eerbeke-
naar, oud-voetballer en topcoach 
Edward Sturing is aanwezig om zijn 
visie en ervaringen te delen over hoe 
je met talenten en ook met tegenspoed 
moet omgaan. Ook worden de 
belangrijkste resultaten gedeeld over 
de werkorganisatie WerkFit Brummen, 
die sinds begin dit jaar inwoners helpt 

naar passend werk. Ondernemers uit 
de gemeente kunnen zich aanmelden 
voor de bijeenkomst. Liefst voor 
1 oktober. Dit kan via mailadres 
 ondernemen@brummen.nl. 

De ondernemersbijeenkomst vindt 
plaats in het gebouw van WerkFit 
Brummen aan de Kollergang 14 in 
Eerbeek. Vanaf 17.00 uur begin de 
bijeenkomst, die tot ongeveer 19.00 
uur duurt. Ondernemers in de 

gemeente Brummen die op 8 oktober 
niet in de gelegenheid zijn naar de 
bijeenkomst te komen, maar wel 
interesse hebben, kunnen contact 
opnemen met de accountmanagers 
van WerkFit Brummen. Dit zijn Bas 
Willemse en Judith Curré. Zij gaan 
graag met ondernemers in gesprek in 
het gebouw van WerkFit Brummen. 
Maar ook vinden zij het nuttig om bij 
een ondernemer langs te gaan voor 
een kennismakingsgesprek. 

De contactgegevens van de account-
managers: 
- Bas Willemse, tel. 06 - 821 37 126 en 
b.willemse@brummen.nl
- Judith Curré, tel. 06 - 821 36 977 en 
j.curre@brummen.nl.

Publicaties De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl Kort nieuws
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Geef uw mening over 
minimabeleid
Nog tot en met dinsdag 15 oktober 
2019 kunt u een reactie geven op het 
beleidsplan dat gericht is op ondersteu-
ning van mensen met een laag inkomen 
of mensen met financiële problemen. 
Begin september heeft het college het 
concept voor een geactualiseerd plan 
vastgesteld. Betere zorg met minder 
middelen. Dat is een belangrijk 
uitgangspunt van de gemeente bij de 
hulp en ondersteuning aan inwoners die 
een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Voordat de gemeenteraad hierover 
later dit jaar een besluit neemt, kunt ook 
u uw mening geven over dit plan! Het 
college heeft ook de Maatschappelijke 
Adviesraad om een reactie gevraagd. 

De conceptnota is te lezen op onze 
website. Wilt u een reactie geven? Dat 
kan schriftelijk tot en met 15 oktober 
2019. Stuur deze naar het college van 
B&W, postbus 5, 6970 AA Brummen. 
Doe dit met vermelding van ‘inspraak-
reactie minimabeleid/schuldhulp-
verlening’. Ook heeft u de mogelijkheid 
een reactie per e-mail in te sturen. Richt 
deze dan aan Suzanne Jongbloed via 
het mailadres s.jongbloed@brummen.nl. 
Alle reacties die het college ontvangt 
worden bestudeerd en meegenomen in 
het definitieve voorstel aan de gemeen-
teraad. Het is de verwachting dat de 
gemeenteraad nog dit jaar een besluit 
kan nemen over dit onderwerp. Dit met 
het doel dat de nieuwe afspraken en 
werkwijze vanaf 1 januari 2020 in gaan.



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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

27 september 2019

Trotse wethouder neemt AED in gebruik 
Met gepaste trots en door het intoetsen 
van een pincode nam wethouder 
Jolanda Pierik dinsdagmiddag 24 
september een Automatische Externe 
Defibrillator in gebruik aan de Veld-
kantweg 10 in Eerbeek. De plaatsing 
van deze AED werd feestelijk gevierd 
omdat hiermee sprake is van een 
dekkend netwerk van AED in onze 
gemeente. “Ik ben bijzonder trots op 
het bestuur en de werkgroep van 
Stichting Stag. Zij hebben afgelopen 
periode heel hard gewerkt om deze 
mijlpaal te bereiken,” liet wethouder 
Pierik weten. 

De AED aan de Veldkantweg is dag en 
nacht beschikbaar om in te zetten als er 
in de nabijheid een inwoner een hartstil-
stand heeft. “In ons gezondheidsbeleid 
hebben we afgesproken dat we ons 

sterk maken voor betere acute zorg bij 
hartstilstand,” licht Pierik het belang 
van een gemeentelijke subsidie aan de 
Stichting Stag toe. “Hierbij kan de 
stichting er voor zorgen dat in alle 
dorpen van onze gemeente binnen 6 
minuten iemand aanwezig kan zijn om 
met een AED hulp te verlenen. Immers, 
de eerste zes minuten na hartfalen zijn 
van levensbelang. Snel handelen is 
daarom noodzakelijk. Ik ben zo blij voor 
alle inwoners van onze gemeente dat 
dankzij deze groep vrijwilligers dit doel 
nu is bereikt.”

Burgerhulpverleners
De wethouder met gezondheidszorg in 
haar takenpakket is ook trots op de vele 
inwoners die als burgerhulpverleners 
beschikbaar zijn. “Een AED is erg 
belangrijk, maar er moeten ook mensen 

zijn die deze kunnen bedienen en als er 
sprake is van een hartstilstand direct 
handelen als er een beroep op hen 
wordt gedaan.” De stichting STAG kan 
inmiddels een beroep doen op 350 
burgerhulpverleners, die scholing 
hebben gehad. Pierik: “Krijgt iemand in 
de buurt een hartstilstand, dan krijgen 
zij een oproep om eerste hulp te 
verlenen. Het gaat dan zowel om 
reanimatie als het gebruik van de AED. 
Ik heb buitengewoon veel waardering 
voor deze hulpvaardigheid en bereid-
heid om je voor elkaars welzijn en 
gezondheid in te zetten.” 

Samenwerking
Drie jaar geleden is de Stichting Stag 
(voluit Stichting Reanimatie AED 
gemeente Brummen) in het leven 
geroepen. De stichting nam toen de 

regie over van de verschillende wijkra-
den, die zich in de jaren daarvoor 
hebben ingezet voor de plaatsing van 
AED’s. Stag bevordert niet alleen het 
gebruik van de Automatische Externe 
Defibrillator (AED), maar stimuleert 
mensen dus ook om Burgerhulpverlener 

te worden. In samenwerking met 
wijkraden zorgen ze ook voor de 
noodzakelijk trainingen. 

Meer weten? 
Bezoek dan de website van Stag: 
www.reanimatiebrummen.nl.


