
Klachten over de gemeente?  
Blijf er niet mee zitten!
De gemeente Brummen is er voor haar inwoners en voor alle bedrijven en 
organisaties die zich hier gevestigd hebben. Voor u dus. We zijn dan ook 
voortdurend bezig om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Daar 
hebben we uw hulp bij nodig. We horen daarom graag wat u vindt van onze 
dienstverlening. Ook als u hierover klachten heeft. 

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door het gemeentebestuur of een 
ambtenaar, bespreekt u dit natuurlijk in eerste instantie met de persoon zelf. 
Vaak werkt zo’n persoonlijk gesprek op een rustig moment heel verhelderend. 
U kunt uw klacht ook aan de orde stellen bij onze Klachtencoördinator Ingrid 
Grouwstra. Zij is bereikbaar via 0575 – 56 82 33 of via klachten@brummen.nl.

Meer informatie vindt u op onze website www.brummen.nl onder ‘inwoner en 
ondernemer, vergunning of melding/klacht indienen.

De gemeente neemt elke klacht serieus. Als we uw klacht terecht vinden, 
zullen we er dan ook alles aan doen om een dergelijke klacht in de toekomst te 
voorkomen. En zo onze dienstverlening nog beter te maken.

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 voorzien. Vorig 
jaar hebben zowel de Dorpsraad als 
Ondernemersvereniging Brummen 
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 7 deelgebieden. 
Ieders 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 belanghebbenden 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 ontwikkelingen zijn 
binnen het centrumplan Brummen en wat 
er de komende tijd gaat gebeuren voor 
het Marktplein en de Ambachtstraat. Het 
ontwerpbureau licht daarbij verschillende 
varianten toe met ieders verschillende 
kenmerken. 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.

PvdA, GroenLinks, CDA en D’66 starten vorming nieuwe coalitie in Brummen

Na het aftreden van wethouder 
Wartena van Lokaal Belang hebben de 
overige coalitiepartijen VVD, PvdA en 
CDA na het zomerreces gesprekken 
gevoerd met D’66, Democratisch 
Brummen en GroenLinks om te 
onderzoeken of verbreding van de 
coalitie met één van deze drie partijen 
mogelijk zou zijn.

Zoals bekend hebben deze gesprek-
ken niet geleid tot het beoogde 

resultaat, omdat er geen overeen-
stemming was ten aanzien van de 
partij, die de coalitie het beste zou 
kunnen versterken. Vervolgens is er, 
onder regie van de VVD, op vrijdag 
20 september een nieuwe informa-
tieronde geweest. Deze ronde heeft 
geleid tot een advies van de 
informateurs om een coalitie te 
vormen van vijf partijen, te weten 
VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en 
D’66.

Onvoldoende zekerheid
Naar de mening van de fractievoor-
zitters van CDA en PvdA biedt een 
coalitie met de VVD op dit moment 
echter onvoldoende zekerheid voor 
een stabiel bestuur in de gemeente 
Brummen. De fractievoorzitters van 
CDA, GroenLinks, D’66 en PvdA 
hebben daarom, na intern beraad en 
onderling overleg, alles overwegende 
besloten om niet mee te werken aan 
de vorming van een college zoals 

voorgesteld door de informateurs. In 
de plaats daarvan hebben CDA, 
GroenLinks, D’66 en PvdA meer 
vertrouwen in de vorming van een 
nieuwe coalitie, waarin zij de basis 
willen vormen.

Uitwisselen
Gegeven de ambities van de ge-
meente Brummen en de lastige 
dilemma’s waarvoor de raad zich nu 
geplaatst ziet, willen deze vier 

fracties zo snel als mogelijk is, onder 
begeleiding van nog te benoemen 
formateur(s), starten met het 
formeren van een nieuwe coalitie en 
college. De wens is om in ieder geval 
met alle partijen in de gemeenteraad 
standpunten uit te wisselen en hen 
ook mee te laten denken over de 
profielen voor de wethouders. 
Daarbij wordt ook gebruik gemaakt 
van het werk dat de informateurs 
eerder al hebben gedaan. 

Energie besparen in uw woning met de energiecoach
Een energiecoach is een vrijwilliger die 
met u meedenkt over manieren om 
energie te besparen. De energiecoaches 
komen geheel gratis en vrijblijvend bij 
u thuis. Samen bekijkt u aan de hand 
van een huisscan hoe u uw energie
kosten kunt verlagen. 

De energiecoaches zijn een initiatief van 
de energiecoöperaties BrummenEnergie, 
ZutphenEnergie en gemeente Brummen. 
Met bijvoorbeeld de warmtecamera 
kunnen zij als het koud is een warmte-
beeld van uw huis maken, zodat u direct 
kunt zien waar de meeste warmte in uw 
woning verloren gaat. Door uw woning 
energiezuiniger te maken, verbetert u 
ook het comfort in uw huis. De energie-
coach helpt u om inzicht te krijgen in de 
opbrengsten en kosten van energiebe-
sparende maatregelen. 

Wat bekijkt de energiecoach?
Samen kijkt u naar bijvoorbeeld het 
soort verlichting en verwarming in uw 
woning, de apparatuur die u gebruikt 
en de hoogte van uw energierekening. 
Denk bijvoorbeeld aan eenvoudig uit te 
voeren maatregelen, zoals een tocht-
strip of deurdranger. Maar ook bijvoor-
beeld vloer- en gevelisolatie, de 
verwarmingsinstallatie, een warmte-
pomp en andere duurzame energie-
maatregelen.

Hoe werkt het?
Nadat u een aanvraag indient sturen wij 
deze door naar de energiecoach die het 
dichtst bij woont of het beste beschik-
baar is. Deze neemt binnen 5 werkda-
gen contact met u op voor het maken 
van een afspraak. Dit kan ook in de 
avonduren. We vragen u uw jaarafreke-
ning op te zoeken voor inzicht in uw 
energieverbruik. U loopt samen met de 
energiecoach uw woning door. Later 
ontvangt u een verslag van dit bezoek. 
De energiecoach helpt u bij het kiezen 
van besparingsmaatregelen die in uw 
situatie past.

Aanvragen
Wilt u ook dat er vrijblijvend een 
energiecoach bij u langs komt, meldt u 
dan aan.

•  Bel of mail ons: 0575-712072, 
energiecoach@zutphenenergie.nl

•  Kom naar de EnergieWinkel op 
Overwelving 10 in Zutphen (ma 
t/m za van 13.00 tot 17.00 uur)

Direct aan de slag?
Wilt u direct aan de slag gaan met 
handige tips? Kijk dan alvast op www.
regionaalenergieloket.nl/brummen voor 
meer informatie. 

Speciaal forum over begroting
Hoe zit het met de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente Brum
men? Deze vraag staat centraal 
tijdens een speciaal forum op 
donderdagavond 10 oktober 2019 
in de raadzaal van het Brummense 
gemeentehuis. Iedereen kan dan 
reageren op de concept programma
begroting voor het jaar 2020; het 
financiële huishoud boekje van de 
gemeente Brummen. Ook buigt het 
forum zich over de tweede bestuurs
rapportage over het lopende 
begrotingsjaar 2019. Het forum vindt 
plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis en begint om 
19.00 uur. 

In de programmabegroting staat voor 
welke activiteiten en doelstellingen de 
gemeente geld beschikbaar stelt. Het 
is de taak van de gemeenteraad als 
hoogste orgaan binnen een gemeen-
te 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. Vervolgens brandt tijdens 
de begrotingsraad op donderdag 
31 oktober het echte debat los. Deze 
raadsvergadering begint die dag al 

om 16.00 uur in de raadzaal. Naar 
verwachting stelt de raad dan op het 
eind van die avond de programma-
begroting, al dan niet met wijzigings-
voorstellen (amendementen) 
en opdrachten aan het college 
(moties) vast.

Meepraten? Dat kan! 
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
de fora. Wilt u gebruik maken van de 
mogelijkheid om mee te praten, dan 
is het verstandig dit vooraf te melden 
bij de griffie van de gemeenteraad. 
Deze is bereikbaar via mailadres 
griffie@brummen.nl en het telefoon-
nummer (0575) 56 85 97.

Stukken
De agenda met de bijhorende 
stukken van de fora kunt u raadple-
gen op de speciale pagina van de 
gemeenteraad op onze website. Ook 
liggen er exemplaren ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in 
Brummen en het Servicepunt in 
Eerbeek en het overheidsinformatie-
punt in de beide bibliotheken. Over 
de concept-programmabegroting is er 
overigens ook een aparte pagina met 
veel (achtergrond)informatie. Deze 
pagina vindt u op de startpagina van 
brummen.nl bij het kopje ‘Begroting 
2020’. 
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Rectificatie artikel  
‘Trotse wethouder neemt AED in gebruik’
Vorige week stond er per abuis in het artikel ‘Trotse wethouder neemt AED 
in gebruik’ dat op de Veldkantweg 10 in Eerbeek een AED in gebruik is 
genomen. Het juiste adres is echter Veldkantweg 11. 

Gewijzigde vaststelling  
Paraplubestemmingsplan Archeologie
De gemeente Brummen heeft de verantwoordelijkheid om archeologie op een 
volwaardige manier te behandelen bij aanvragen om een omgevings vergunning 
en ruimtelijke besluiten. Dit zijn we ook wettelijk verplicht. Het Paraplu-
bestemmings plan Archeologie geeft invulling aan deze verant woordelijkheid. 
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 4 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding 
van deze zienswijzen en voortschrijdend inzicht op het gebied van landbouw-
kundige ontwikkelingen zijn de verbeelding, de toelichting en de regels van het 
bestemmingsplan aangepast. De gemeente raad neemt binnenkort een besluit 
over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

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

Kort nieuws
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Bladeren in uw tuin laten liggen of opruimen?

De start van het najaar is voor veel 
mensen weer het sein om de tuin op 
te ruimen of nog een keer te snoeien 
voordat de winter haar intrede doet. 
Maar wat te doen met het tuinafval? 
Zoveel als past kan worden afgevoerd 
in de groene container. Het kan zijn 
dat na een enthousiaste snoeironde 
de container al snel vol is. Het is dan 
een idee om overgebleven groen 
tijdelijk op te slaan in zakken of 
onder een stuk plastic voor de 
volgende leging van uw container. 
Bladeren vormen echter niet alleen 
maar een probleem. Wellicht is het 
zelfs een beter idee om uw bladafval 
te laten liggen! 

Het vallen van het blad is namelijk al 
een voorbereiding van de boom op het 
nieuwe groeiseizoen. Op de grond 
zorgen de gevallen bladeren voor een 
natuurlijk deken als bescherming tegen 
de vorst. Het blad vormt daarnaast na 
de inwerking van regen, sneeuw en 
vorst en met de hulp van insecten en 
bodemdieren een nieuwe voedingslaag 
voor het volgende jaar. Met het 
verwijderen van het blad worden deze 
voedingsstoffen uit de kringloop 
weggenomen. Onder Rhododendrons 
en Azalea’s kan het geen kwaad zelfs 
wat extra blad te laten verteren. 

Groenafval naar het recycleplein
Alleen op het gras, verharding en 

plaatsen waar de bladeren de beplan-
ting kunnen verstikken, is het beter het 
blad te verwijderen. Blad dat u wel 
weghaalt kunt u in de groencontainer 
gooien of op uw eigen composthoop. 
Ook kunt u met uw overtollig groenaval 
terecht bij het recycleplein van Circulus 
Berkel. U vindt het recycleplein aan de 
Boggelderenk 3 in Zutphen. Het 
recycleplein is op maandag tot en met 
vrijdag geopend van 8.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Bladbrengpunten
Blad van gemeentebomen dat in uw 
tuin valt, kan naar een bladbrengpunt 
worden gebracht. Deze verzamelpunten 
worden binnenkort geplaatst. 

Nieuwe gemeentegids in de bus 

Vanaf deze week valt bij de meeste 
huishoudens in de gemeente Brummen de 
nieuwe gemeentegids in de bus. De 
gemeentegids wordt huisaanhuis 
verspreid. Heeft u eind oktober nog geen 
gemeentegids ontvangen? Dan kunt u een 
gratis exemplaar afhalen bij het gemeen
tehuis in Brummen. Wie het komende jaar 
in deze gemeente komt wonen, krijgt de 
gids vanzelf toegezonden.

De gemeentegids 2019-2020 is de 
achttiende editie die is gemaakt door 
uitgever Akse Media uit Den Helder. De 
gemeentegids staat boordevol informa-
tie, maar is natuurlijk wel een moment-
opname. Tussentijdse veranderingen 
kunnen alleen in de internetversie direct 
worden aangepast. Kijk hiervoor op 
www.brummen.nl of op www.brummen.
smartmap.nl. Wijzigingen kunt u 
doorgeven met de bon achterin de gids. 
Stuur die in een gefrankeerde envelop 
aan Akse Media, Postbus 6033, 1780 KA 
Den Helder. U kunt wijzigingen ook 
melden via het mutatieformulier op 
www.brummen.smartmap.nl.

Stoptober (stoppen met roken)

Op 1 oktober begon de 28 dagen niet 
roken reis. Deelnemers aan Stoptober 
worden elke dag ondersteund en 
aangemoedigd om het vol te houden.
Het initiatief Stoptober komt uit 
Engeland. Het heeft al honderdduizen-
den mensen gesteund om te stoppen 
met roken. Het doel is om ieder jaar in 
de maand oktober zoveel mogelijk 
mensen te laten stoppen met roken. 
Het evenement duurt 28 dagen. In deze 
periode worden stoppers op allerlei 
manieren aangemoedigd en onder-
steund. Na deze 28 dagen is de kans 
dat je altijd kunt stoppen met roken 
maar liefst vijfmaal hoger geworden.

De Stoptober App
Bekijk de vernieuwde app met een hele 
leuke community functie. Dan kun je 

bijvoorbeeld steun krijgen van je 
voetbalteam, je straat of van je 
collega’s. Ook kun je bijvoorbeeld 
precies bijhouden hoe lang je al gestopt 
bent, wat je dat heeft opgeleverd aan 
geld en gezondheidswinst!

Stoptober is een initiatief van onder 
andere KWF Kankerbestrijding, de 
Hartstichting, het Longfonds en het 
ministerie van Volksgezondheid. Kijk 
voor meer info op www.stoptober.nl.

Nieuwe Lange Termijn Agenda beschikbaar

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, is te lezen in de Lange 
Termijn Agenda (LTA). Afgelopen week 
is er weer een actuele versie beschik
baar gekomen. Deze is te vinden op 
www.brummen.nl.

De LTA moet de gemeenteraad (en 
uiteraard ook burgers en andere 

belanghebbenden) inzicht geven in de 
voortgang en planning van de grotere 
onderwerpen waarover de gemeente-
raad zich de komende tijd gaat buigen. 

Meer weten?
Maandelijks wordt de agenda door het 
presidium van de raad besproken. Voor 
meer informatie over de agenda kunt u 
contact opnemen met de griffie van de 
raad. Dit kan via mailadres griffie@
brummen.nl of het centrale telefoon-
nummer (0575) 56 82 33.


