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Eerste folder ‘Ouder & Kind festival’ uitgereikt 
Met plezier en waardering nam wethouder Ingrid Timmer deze week de 
eerste flyer in ontvangst van het Ouder & Kind Festival. Dit evenement 
wordt op zaterdag 5 november voor de eerste maal in onze gemeente 
georganiseerd. Het festival is een initiatief van #Opladers, waar Fiona 
Vloet als aanjager een belangrijke rol speelt. “Mooi hoe jij met jouw team 
zo’n mooi initiatief van de grond krijgen,” liet Timmer weten. Mede 
dankzij een bijdrage vanuit het lokale preventieakkoord is het festival voor 
iedereen gratis te bezoeken.

Het festival vindt op 5 november 
plaats van 11 tot 16 uur. “Het 
terrein van Maakplaats The Villa aan 
de Zutphensestraat in Brummen 
wordt dan omgetoverd tot een 
festivalterrein: een plek waar 
kinderen en hun ouders, opvoeders, 
opa’s, oma’s, buren, vrienden en alle 
geïnteresseerden elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen meedoen aan 
vele activiteiten en workshops,” licht 
Fiona Vloet toe. Wat er allemaal te 
doen is, staat te lezen op de 
opvallende folder die op veel 
plekken te vinden is. Maar ook kunt 
u alles rustig lezen op de website 
www.mijnopladers.nl/gemeen-
te-brummen. 

Volop variatie
Voor kinderen tot ongeveer 12 jaar 
zijn er allerlei leuke workshops. 
Denk aan muziek maken, toneel 
spelen en dansen. Er zijn veel 
knutselmaterialen aanwezig en de 
liefhebbers kunnen happy stones 
schilderen of een hartendoosje 
maken. Er is ouder-kind-yoga en een 
workshop mindfullness. Ook is er 
een springkussen, wordt er brood 
gebakken en zijn er dieren om mee 
te knuffelen. Ouders kunnen in 
gesprek met de aanwezige kinder-
coach. 

Zoals bij elk festival is er veel ruimte 
om lekker te zitten, een hapje en 

drankje te nuttigen en lekker te 
genieten van alle gezelligheid. Uniek 
is de kleding- en speelgoedruil. 
Maak een ander blij met de kleding 
waar je kind uitgegroeid is of ruil 
speelgoed waar je kind niet meer 
naar omkijkt. Kleding en speelgoed 
kunnen vóór het festival ingeleverd 
worden op verschillende plekken. 

#Opladers
Het festival is een initiatief van 
#Opladers. Een initiatief (mede 
gesteund door de gemeente 
Brummen) speciaal voor jonge 
ouders. #Opladers probeert hen met 
elkaar in contact te brengen, zodat 
ze iets voor elkaar kunnen beteke-
nen. Het helpt soms al om even te 
kunnen sparren of het wegbrengen 
en halen van de kinderen naar de 
sportclub met elkaar af te wisselen. 
Het festival is een manier om ouders 
bij elkaar te brengen en ze te helpen 
met opvoed- en opgroeivragen. 

Plaatsen extra restafvalcontainers
Maandagavond 12 september en donderdagavond 15 september waren er 
twee inloopbijeenkomsten. Deze stonden in het teken van het plaatsen 
van extra restafvalcontainers. Eerder deelden we al de locaties die we 
voor ogen hadden om extra containers te plaatsen. Tijdens deze avonden 
hebben we veel informatie opgehaald vanuit het perspectief van inwo-
ners. De plekken waar inwoners hun zorgen uitspraken over de verkeers-
veiligheid worden opnieuw bekeken.

Waarom meer containers?
De extra ondergrondse containers 
worden geplaatst om het makkelijker 
te maken restafval in de buurt weg 
te brengen. Zelf wegbrengen van 
restafval is voordeliger dan het laten 
legen van de kliko. De containers 
kunnen alleen geopend worden met 
een afvalpas. Die kosten worden, 
net zoals de rest, verrekend bij de 
gemeentelijke belastingaanslagen. 
Daarnaast kan het wegbrengen van 
restafval ook nog handig zijn. Wie 
weinig restafval heeft, hoeft het 
minder lang op te sparen en kan het 
wegbrengen wanneer het uitkomt. 
De ondergrondse containers zijn een 
aanvulling op het systeem met de 
grijze bakken.

Locaties
Tijdens de avond hebben we veel 
suggesties meegekregen van 
inwoners. We hebben deze allemaal 
verzameld en kijken nog eens goed 
naar de locaties die zijn uitgekozen. 
Daaruit zijn de volgende voorlopige 
wijzigingen gekomen:
• Locatie Hooimate, verhuist naar 

een nieuwbouwlocatie voor  

 
appartementen in Elzenbos

• Locatie Arnhemsestraat blijft, of 
naar parkeerterrein Aldi Crom-
houtstraat

• Locatie J.H.A. Schaperstraat/
Troelstralaan, blijft hetzelfde

• Locatie Kruisenkstraat, blijft 
hetzelfde

• Locatie Händelstraat, wordt 
verder onderzocht

• Locatie J.D. van der Waalsstraat/
Kloosterstraat, wordt verder 
onderzocht

• Locatie Doornbosch Hofstede, 
blijft hetzelfde

• Locatie Bospad/Charlotte van 
Bourbonlaan, blijft hetzelfde

 
Hoe nu verder?
Na het bespreken van de opmerkin-
gen en het verwerken daarvan gaat 
er een voorstel naar het college dat 
een definitief besluit neemt over de 
locaties. Het besluit, en waar dus de 
containers worden geplaatst, maken 
we bekend via de krant en onze 
website. Als u meer informatie 
hierover wilt, kunt u contact met 
ons opnemen via 0575 - 568 233 of 
gemeente@brummen.nl.

Online workshop: maak zelf miso-soep 
Onmisbaar voor de meeste Japanners en heerlijk op een koude ochtend: 
miso-soep. Op woensdagochtend 12 oktober kunt u gratis meedoen aan 
een online-workshop om zelf deze heerlijke Japanse soep te bereiden. En 
bijzonder: dit doet u aan de hand van een online meeting met inwoners 
van onze zusterstand Koriyama. Actief meedoen of gewoon online de 
workshop bekijken? Het kan. Meld u wel snel aan, want het aantal 
plekken is beperkt. 

Brummen heeft al mee dan 30 jaar 
een vriendschapsband met de 

Japanse stad Koriyama. Deze stad 
was vorig jaar tijdens de Olympische 
Spelen ‘host town’ voor Nederland. 
Vanwege corona konden niet alle 
activiteiten doorgaan. Maar het doel 
in Koriyama blijft bestaan: de wens 
om de internationale banden te 
versterken. Daarom organiseert de 
zusterstad enkele online activiteiten, 
waarvan de eerste een online 
workshop miso-soep maken is. De 
workshop vindt op dinsdagochtend 
12 oktober om 11.00 uur plaats. 
Dan is het al 18 uur in Japan. Vijf 

inwoners kunnen actief meedoen en 
worden voorzien van gratis kook-in-
grediënten. Uiteraard moet u 
beschikken over een goede internet-
verbinding omdat de workshop via 
een zoomlink verloopt. Verder is een 
kleine kom, een keukenmes, een 
snijplank, een soepkom en een lepel 
nodig. Na een presentatie van circa 
15 minuten volgt vervolgens het 
bereiden van het gerecht. De 
workshop is overigens in het Engels.
Aanmelden kan via de qr-code die is 
te vinden in het nieuwsbericht op 
onze website brummen.nl. Doe het 
snel, want er is plek voor 5 actieve 
deelnemers. Wilt u niet actief 
meedoen, maar wel de workshop als 
toeschouwer via zoom bijwonen? 
Ook dan kunt u zich daarvoor 
aanmelden. 

Wethouder Timmer neemt de eerste folder in ontvangst.
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Onmisbaar voor de meeste Japanners en heerlijk op een koude 
ochtend; dit evenement biedt de perfecte kans om misosoep 
zelf te maken! Het evenement zal in samenwerking met Horai-
ya Honten Co., LTD. worden uitgevoerd door Koriyama, Host 
Town van Nederland in Japan en zusterstad van Brummen.  

Datum：12 Okt 2022 

Begintijd：11:00 

Geef je snel op via deze QR-
code, want er zijn maar voor 
5 deelnemers ingrediënten 
beschikbaar! 

Online meekijken is ook mogelijk! 
Geef je dan op via deze QR-code: 

Online Workshop  
Misosoep maken! 

Tijd Inhoud 

10:45 Inloggen Zoom 

11:00 Begin evenement—Uitleg misosoep 

11:15 Zelf misosoep maken 

12:00 Einde 

Deelname gratis 

Zelf klaarzetten: 

Computer of ander apparaat met inter-
netverbinding, een kleine kom, keuken-
mes, snijplank, soepkom en lepel. 

De mascottes van Koriyama: 
Onpu-chan en Gakuto-kun 

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door CLAIR 
Stort Doonweg: stand van zaken

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft namens de provincie 
onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van metalen in het grondwa-
ter. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat er geen Chroom-6 is aange-
troffen. Informatie over dit onderzoek staat op de projectwebsite van de ODRA. 

Bij de monstername van het grond-
water voor deze onderzoeken werd 
ook een stinkende geur aangetroffen 
(rotte eierenlucht). Dit lijkt een vaker 
voorkomend natuurlijk verschijnsel, 
maar verder onderzoek moet dat nog 
bevestigen. Voor de zekerheid zijn de 
grondwaterbronnen wel buitenge-
bruik gesteld. 

 
Meer informatie
Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland zijn het 
bevoegde gezag. De gemeente 
Brummen blijft actief betrokken bij 
het totale proces. Op www.
odregioarnhem.nl/dossiers/
stort-doonweg vindt u meer 
informatie. 

Gemeentelijke belastingen voortaan via Tribuut
Afgelopen dinsdag heeft het College van B&W besloten om de werkzaamheden rondom de gemeentelijke 
belastingen over te dragen aan Tribuut. Hiermee sluiten we aan bij de gemeenschappelijke regeling waar ook 
andere regiogemeenten (Apeldoorn, Epe, Voorst, Zutphen en Lochem) bij zijn aangesloten.

Elk jaar verstuurt de gemeente 
Brummen zelf ongeveer 12.000 
aanslagbiljetten voor het heffen van 
de gemeentelijke belastingen. Zoals 
de onroerendzaakbelasting (OZB), 
rioolheffing en toeristenbelasting. 
Vanaf 1 januari 2023 wordt dit door 
Tribuut gedaan. De gemeente Brum-
men blijft zelf verantwoordelijk voor 

het maken van beleid en het 
bepalen van de tarieven. Voor 
inwoners verandert er weinig. Ze 
zullen vooral merken dat er op de  
aanslagen van 2023 een ander logo 
en telefoonnummer staat. Voor 
vragen over de aanslagen kunnen ze 
dan ook bij Tribuut terecht. Begin 
2023, als de aanslagen worden 

verzonden door Tribuut, worden alle 
inwoners van de gemeente Brum-
men uitgebreid geïnformeerd over 
de nieuwe werkwijze.

Gemeenschappelijke regeling
Tribuut Belastingcentrum is nu al 
een samenwerking van de gemeen- 
ten Apeldoorn, Epe, Voorst, Zutphen 
en Lochem. Voor deze gemeenten 
voert Tribuut al een aantal jaren de 
belastingwerkzaamheden uit. Vanaf 
volgend jaar dus ook voor de 
gemeente Brummen. Doordat de 
regeling is met gemeenten uit de 
Cleantech Regio, verwachten we 
dat dit voor langere termijn kan 
blijven bestaan. Door samen te 
werken met verschillende gemeen-
ten kunnen ook de kosten worden 
verdeeld.

Van links naar rechts: Maarten Heere (gemeente Epe), Jasper Bloem 
(gemeente Zutphen), Steven van de Graaf (gemeente Brummen), Rosmarijn 
Boender (gemeente Voorst), Bert Groot Wesseldijk (directeur Tribuut), Henk 
van den Berge (gemeente Apeldoorn) en Lex de Goede (gemeente Lochem).
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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)

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

Colofon

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
verbouwen en uitbreiden van de 
woning, Den Texweg 6 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de 
gevelwijziging van de woning, 
Dorpsstraat 36A, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 6 fijnsparren en 2 
coniferen, Gravin van Burenlaan 
28, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een berging aan de 
woning, Papiermolen 31,Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuilgelegen-
heid voor hobbydieren, Plagweg, 

kadastraal Brummen, sectie K, 
nummer 620

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen en uitbreiden van het 
clubgebouw, Rhienderstein 8 in 
Brummen

• Ingediende melding Activiteiten-
besluit milieubeheer, Ringlaan 5, 
6961KJ Eerbeek, melding 
vastleggen gebruik terrein

• Ingediende melding Activiteiten-
besluit milieubeheer, Ringlaan 5, 
6961KJ Eerbeek, Dichtzetten 
overkapping tot bedrijfsruimte

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het starten van een 
Bed & Breakfast, Buurtweg 38, 
Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
garage, Kampweg 17, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
berging op de locatie Papiermolen 
72 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het wijzigen van de 
reeds vergunde woningen door 
het aanbrengen van accenten, 
erker en dakkapel op de locaties 
Papiermolen 88, 90, 96 en 100, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, de verbouwing van 
het rijksmonument “Jachthuis” 
van landgoed Leusveld op de 
locatie Rhienderensestraat 24, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie P. 
Zeemanstraat 15 in Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl

Gemeentegids in nieuwe uitvoering 
Bij de meeste huishoudens in onze gemeente hebben deze week de nieuwe gemeentegids op 
de deurmat horen vallen. Daarbij vermoedelijk opgemerkt dat de vormgeving anders is dan 
voorheen. De gemeentegids is veranderd in een prachtige boekwerk dat de titel ‘gemeente-
magazine’ heeft meegekregen. “Ik ben zeer benieuwd wat u van deze uitgave vindt,” laat 
burgemeester Alex van Hedel weten. “Heeft u half oktober nog geen magazine ontvangen? 
Dan kunt u een gratis exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek.” 

Het gemeentemagazine 2022-2023 
is alweer de 21e editie die is 
gemaakt door uitgever Akse Media 
uit Den Helder. Ook dit jaar is 
gekozen voor een speciaal thema, 
namelijk recreatie en toerisme. Zo 
geeft verantwoordelijk wethouder 
Steven van de Graaf zijn visie op dit 
onderwerp. Maar ook maken we 
kennis met twee echte ambassa-
deurs van onze mooie gemeente, 
Inez Hendriks en Christine Teunis-
sen. En verder worden veel recrea-
tieve tips en achtergrondinformatie 
over onze gemeente gegeven. Een 
mooi boekwerk dat verdient om 
gelezen en bewaard te worden! 

Momentopname
Het magazine staat verder vol met 
informatie over onze gemeente, het 
verenigingsleven en sociaal maat-
schappelijke organisaties. Maar is 
natuurlijk wel een momentopname. 
Tussentijdse veranderingen kunnen 
alleen in de internetversie direct 
worden aangepast. Kijk hiervoor op 
de digitale versie van het magazine: 
www.brummen.smartmap.nl. 
Deze is goed toegankelijk voor 
iedereen inclusief ouderen en 
mensen met een functiebeperking. 
Ook is het mogelijk om het 
magazine in groot-letter of als 
spraak cd op te vragen. Ook goed 

om te weten dat het boekwerk is 
gedrukt op gecertificeerd papier en 
mede tot stand gekomen dankzij de 
medewerking van lokale adverteer-
ders, verenigingen en instellingen. 

In de digitale gemeentegids staan de 
contactgegevens van alle organisa-
ties, verenigingen en bedrijven die in 
onze gemeente actief zijn. Wijzigin-
gen kunt u doorgeven aan Akse 
Media via redactie@aksemedia.nl 
(onder vermelding van gemeente-
magazine Brummen) of bel (0223) 
673 010. U kunt wijzigingen ook 
melden via het mutatieformulier op 
www.brummen.smartmap.nl. 

Woensdag: extra raadsforum in Eerbeek 
In een al drukke vergadermaand oktober, komt de gemeenteraad op woensdagavond 5 oktober voor een extra 
raadsforum bijeen. Op de agenda staat het provinciale inpassingsplan voor een logistiek centrum in Eerbeek. Daar-
naast worden de forumleden bijgepraat over het proces van de koersnota Wegen. Het forum is zoals gebruikelijk 
openbaar. Het begint om 20 uur en vindt plaats in een vergaderzaal bij Bosque aan de Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. 

Aanleiding voor deze extra inge-
plande vergadering is de toekomsti-
ge keus van de Provincie Gelderland 
voor een locatie voor een Logistiek 
Centrum in Eerbeek (afgekort het 
LCE). Hiervoor heeft de provincie 
een inpassingsplan in voorbereiding. 
Voordat de procedure wordt 
vervolgd, wordt de gemeenteraad 

hierover gehoord. Ook wordt de 
raad deze avond geïnformeerd over 
het proces om te komen tot een 
Koersnota Wegen.  

De agenda met de bijhorende 
stukken van dit forum zijn te 
raadplegen op de speciale pagina 
van de gemeenteraad op onze 

website. Als inwoner kunt u 
meepraten tijdens een forumverga-
dering. Wilt u gebruikmaken 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.

Beoordelingsfase tender zonnevelden afgerond
Begin dit jaar stelden we de eerste tranche van de tender zon open. Om 
maximaal 35 ha zonnevelden in onze gemeente mogelijk te maken. Dit staat in 
het Uitnodigingskader Zon en Wind. Begin april stuurden negen initiatiefne-
mers hun plannen in. Deze hebben de verschillende partijen beoordeeld. Hoe 
dat is gegaan en wat de verdere stappen zijn lichten we graag toe in dit artikel.

Beoordelingen
Voor het beoordelen van elk plan is 
er een omgevingsadviesraad 
ingesteld. Deze bestaat uit inwoners 
uit de (directe) omgeving. Samen 
met een team van onafhankelijke 
deskundigen. In dit expertteam 
zitten onder andere Liander, het 
Waterschap Vallei en Veluwe en de 
universiteit van Wageningen.
Deze groep beoordeelde alle negen 
plannen. Daarnaast beoordeelde 
ook een ambtelijk team van vier 
personen de plannen.

Uitslag
Begin september zijn alle beoorde-
lingen samengevoegd (scores en 
motiveringen). Op maandagavond 
19 september bespraken we deze 
voorlopige uitslag met de omge-
vingsadviesraad. Dit heeft geleid tot 
de volgende voorlopige stand van 
de plannen:
1. Soerense Zand Zuid 
2. Zilverbeek 
3. Het Blaar 
4. De Voort 
5. Jaagpad 

6. Heimeriete 
7. Lombok 
8. Eerbeek Noord 
9. De Wilderij 

De initiatieven op de eerste vier 
posities tellen samen op tot 35 ha. 
Deze zijn als meest kansrijk uit de 
beoordelingen van gemeente en 
omgevingsadviesraden naar voren 
gekomen in deze tranche.

Hoe nu verder?
Met de beoordelingen en informa-
tie van de omgevingsadviesraden, 
kunnen we nu een analysedocu-
ment maken over de uitslag. Dit 
doen we in overleg met de omge-
vingsadviesraad. In dit document 
onderzoeken we de belangrijkste 
punten uit de scorematrix en geven 
we toelichting op de scorematrix. 

Het analysedocument is onderdeel 
van het advies dat we schrijven aan 
het college van B&W. De uitkomst 
is staat vast na besluitvorming in 
het college van B&W. Dit staat op 
de planning voor december 2022.
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Werkzaamheden N345 rondweg De Hoven
maandag 3 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Werkvak - weg afgesloten
Alleen aanwonenden/bestemmingsverkeer
Omleidingsroute

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.

Werkzaamheden rondweg N345
Provincie Gelderland voert van maandag 3 oktober t/m vrijdag 28 oktober 
2022 werkzaamheden uit op de provinciale weg (N345) tussen Brummen 
en De Hoven/ Zutphen. Dat is nodig om de turborotonde Kanonsdijk aan 
te sluiten op de Wapsumsestraat. Deze rotonde maakt straks deel uit van 
de nieuwe rondweg N345 De Hoven/ Zutphen. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de A1, N348 en N345. Fietsers worden omgeleid via de 
Baankstraat.

Afsluiting Wapsumsestraat  
Tijdens de werkzaamheden is de 
Wapsumsestraat (N345) tussen 
Brummen en Zutphen afgesloten 
voor al het verkeer, vanaf de 
aansluiting met de Cortenoeverseweg 
tot en met de nieuwe aansluiting De 
Teuge. De afsluiting is nodig om de 
werkzaamheden veilig uit te voeren 
en om problemen te voorkomen met 
vrachtwagens die te ver doorrijden en 
dan niet meer kunnen keren. Met als 
gevolg dat verkeer vast komt te staan 
en werkzaamheden hinder ondervin-
den. 

Forse omleidingsroutes
Verkeer vanuit Brummen richting 
Zutphen en Apeldoorn wordt 
omgeleid via de nieuwe brug 
(N348) in Zutphen naar de A1. 
Verkeer vanuit Zutphen richting 
Brummen wordt omgeleid via de 

nieuwe brug (N348) naar de N345 
tussen Brummen en Zutphen. 
Verkeer vanuit Zutphen richting 
Apeldoorn wordt omgeleid via de 
N348 en de A1. Verkeer vanuit 
Apeldoorn richting Zutphen en 
Brummen wordt omgeleid via de A1 
en de N348. 

Meer informatie
Actuele informatie over de werk-
zaamheden aan de rondweg staat 
op www.gelderland.nl/N345-deho-
ven.  Op www.bereikbaargelder-
land.nl staat actuele informatie over 
afsluitingen en omleidingsroutes. 


