
ETT Media maakt zorgkrant 2020 
Begin december brengt de uitgever ETT Media een informatiekrant 
uit over Zorg en Ondersteuning. Deze krant wordt huis aan huis 
verspreid. De uitgever biedt organisaties de gelegenheid om nieuws 
en achtergronden over hun diensten aan inwoners over te brengen. 
Zo heeft de gemeente Brummen toegezegd informatie te verstrek-
ken over belangrijke ontwikkelingen en de werkzaamheden van 
bijvoorbeeld Team voor Elkaar. 

Deze speciale zorgkrant kan tot stand komen dankzij medewerking 
van lokale en regionale adverteerders. In de komende weken benadert 
het bedrijf dan diverse organisaties met een verzoek om in deze krant 
een advertentie of advertorial te plaatsen. Mocht u zelf hiervoor 
contact willen opnemen met ETT Media, dan kunt u bellen met 
telefoonnummer (050) 313 76 00.

Een vernieuwend sociaal idee is geld waard
Investeren in initiatieven die 
nieuw en vernieuwend zijn. Maar 
die ook aansluiten bij de lokale 
behoeften. Dat is wat de gemeen-
te Brummen wil bereiken met de 
regeling ‘Innovatiesubsidie 
gemeente Brummen’. Vanaf janua-
ri dit jaar ondersteunt de gemeen-
te innovatieve ideeën in het 
sociale domein. Bijvoorbeeld een 
initiatief dat zorg en ondersteu-
ning aan inwoners in onze 
gemeente beter en eenvoudiger 
kan maken of slimmer organiseert. 
De gemeenteraad heeft voor dit 
jaar geld beschikbaar gesteld. Hier 
is al gebruik van gemaakt, maar er 
is op dit moment nog een budget 
van ruim € 19.000,- beschikbaar.

Inwoners, stichtingen en organisa-
ties hebben vaak vernieuwende 
ideeën over hoe zij mensen die dat 
nodig hebben, kunnen ondersteu-
nen. Om ervoor te zorgen dat zij 
deze ideeën kunnen omzetten in 
daden, geeft de gemeente 
subsidie. De innovatiesubsidie is 
een financieel steuntje in de rug 
voor het ontwikkelen van nieuwe 
voorzieningen. Ze hebben als doel 
de inwoners(groepen) die het 
nodig hebben, te ondersteunen en 
zorgen ervoor dat problemen 
voorkomen worden.

Wij horen graag uw goede  
sociale idee
Gaat uw idee uit van de behoefte 
van Brummense inwoners en kan 
uw vernieuwende aanpak, die in 
onze gemeente nu niet wordt 
toegepast, problemen voorkomen? 

Dan horen wij graag uw idee. De 
regeling geldt voor het geven van 
subsidie voor een vernieuwend 
project binnen het sociaal domein. 
Het kan dan gaan om maatschap-
pelijke ondersteuning, participatie 
of jeugdhulp. 

Andere voorwaarden
Het idee wordt uitgevoerd in de 
gemeente Brummen en is gericht 
op inwoners(groepen) van deze 
gemeente. Het initiatief wordt 
niet uitgevoerd voordat de 
aanvraag is ontvangen en 
beoordeeld. Indien al eerder door 
de gemeente subsidie is verstrekt 
voor een vergelijkbaar doel of 
activiteit wordt er geen subsidie 
gegeven. Op onze website kunt u 
alle spelregels lezen die horen bij 
de regeling ‘Innovatiesubsidie 
sociaal domein 2020-2021’. Via 
onze website kunt u ook via een 

online aanvraagformulier een 
subsidie voor uw sociaal idee 
aanvragen. 

Evaluatie
Het college heeft volgens planning 
de werking van de regeling 
geëvalueerd. Via een raadsbrief is 
de gemeenteraad hierover op de 
hoogte gebracht. Welk budget er 
volgend jaar beschikbaar is voor 
deze regeling, beslist de gemeen-
teraad bij de behandeling van de 
programmabegroting. In de 
conceptbegroting stelt het college 
voor het budget voor 2021 te 
verlagen naar 25.000 euro. 

Vragen? 
Heeft u vragen over deze regeling? 
Schroom niet en neem gerust 
contact met ons op. 
Dit kan via het emailadres  
innovatiesubsidie@brummen.nl.
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Maakplaats The Villa is het eerste initiatief dat dit jaar een bijdrage ontving 
uit deze regeling.

Inzet van duurzaam Grasfalt zorgt voor minder CO2 uitstoot
De Adelaarsstraat in Brummen wordt gerenoveerd en voorzien van 
duurzaam asfalt: Grasfalt. Dit asfalt heeft haar bijzondere naam te danken 
aan het feit dat het deels bestaat uit olifantsgras. Het gebruik van 
olifantsgras zorgt ervoor dat er minder CO2 in onze lucht aanwezig is. Op 
dinsdag 29 september is dit type asfalt voor het eerst binnen de gemeente 
Brummen aangebracht.

Grasfalt is net zo sterk als ‘gewoon’ 
asfalt, maar de productie is een stuk 
milieuvriendelijker. 
Doorgaans is asfalt samengesteld uit 
steen, grind, zand en bitumen. Deze 
bitumen wordt uit olie, een fossiele 
grondstof, gemaakt. In Grasfalt is 
tot 50 procent van deze bitumen 

vervangen door lignine. Dit is een 
natuurlijke grondstof. Dit type asfalt 
kan daardoor bovendien op een 
veel lagere temperatuur verwerkt 
worden. Ook dat scheelt CO2. In 
totaal komt er bij de toepassing van 
een ton Grasfalt twee kubieke 
meter minder CO2 vrij. 

Waar komt lignine vandaan
Lignine komt van nature in alle 
bomen en planten voor. Voor de 
ontwikkeling van Grasfalt is 
gekozen om dit te winnen uit 
olifantsgras. Olifantsgras groeit 
namelijk snel en kan ook op alle 
grondsoorten verbouwd worden. 
Het neemt daarnaast maar liefst 
vier keer meer CO2 op dan 
bomen. “We hebben als 
gemeente de plicht om te 
werken aan minder CO2 uitstoot. 
Met Grasfalt maken we dat 
tastbaar. Zo zetten we concreet 
een stap naar een meer duurza-
me openbare ruimte” aldus 
wethouder Pouwel Inberg. 

Duurzame openbare ruimte 
In de Adelaarstraat wordt 205 ton 
Grasfalt toegepast. Voor deze 
hoeveelheid Grasfalt heeft het 
olifantsgras dat gebruikt is tijdens 
het groeien 33,7 ton CO2 opgeno-
men. Voor de productie van het 
asfalt (van grondstofwinning tot en 
met productie) is er in totaal 
11,6 ton CO2 uitgestoten. De 
Adelaarstraat heeft dus meer CO2 
opgenomen uit de atmosfeer dan 
dat er uitgestoten is voor de 
productie van het asfalt. 

Nieuwe aansluiting De Teuge - N345
Provincie Gelderland maakt een nieuwe, blijvende aansluiting voor 
woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen. 
Hiermee verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer 
tussen woonwijk De Teuge en de N345. Tussen dinsdag 29 september 
2020 en woensdag 7 oktober 2020 vinden er werkzaamheden plaats 
om aansluiting Teuge aan te sluiten op de N345. 

In deze periode geldt er overdag een halve rijbaan afzetting in het 
werkvak. In de nacht van maandag 5 oktober op dinsdag 6 oktober 
2020 is de N345 ter hoogte van de Kanonsdijk afgesloten voor verkeer. 
Via borden langs de weg worden de omleidingsroutes aangegeven. 

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/N345-dehoven leest u meer over de werkzaam-
heden voor de nieuwe rondweg De Hoven. De omleidingsroutes staan 
op www.bereikbaargelderland.nl. Zodra de werkzaamheden op woens-
dag 7 oktober 2020 klaar zijn, is de N345 weer in 2 rijrichtingen open 
voor verkeer. Kort daarna kan de aansluiting De Teuge worden gebruikt.

Aan de slag bij Huis te Eerbeek
Juni dit jaar is er een nieuwe medewerker van WerkFit Brummen begon-
nen bij Fletcher Hotel-Landgoed Huis te Eerbeek. Gevolgd door een 
tweede medewerker in september. Omdat de bevindingen positief zijn, 
brachten Judith Curré en Marieke Veldboom deze week een taart naar 
Huis te Eerbeek om deze succesvolle plaatsing te vieren. 

Deze werd met plezier in ont-
vangst genomen door hotelmana-
ger P&O Maaike Hulsebos en 
housekeepingmedewerker Ananda 
Hendriks. Op onze website leest u 
hoe deze succesvolle plaatsing tot 
stand is gekomen. Maar ook op 

welke wijze ondernemers in 
contact kunnen komen met de 
acccountmanagers van WerkFit 
Brummen om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om 
inwoners een kans te bieden op de 
arbeidsmarkt. 

Curré en Veldboom (links) overhandigen de taart aan de Fletcher-
vertegenwoordigers Hendriks en Hulsebos.



Landelijk nieuwe maatregelen in strijd tegen corona
Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte 
en VWS-minister Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. 
Deze hebben tot doel het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is 
nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met de nieu-
we noodverordening die van kracht is wordt regionaal invulling gegeven 
aan de landelijk bepaalde regels.

Nu het aantal besmettingen 
toeneemt is het van het grootste 
belang dat iedereen de basisregels 
naleeft. Het merendeel van de 

inwoners houdt zich goed aan de 
maatregelen. Maar we zitten in de 
tweede golf. Het aantal besmettin-
gen neemt toe. We moeten ervoor 

zorgen dat het aantal ziekenhuisop-
names beperkt blijft en dat we 
kwetsbaren beschermen. Het is 
belangrijk dat iedereen de basisre-
gels blijft naleven. Dat is de enige 
manier om het virus terug te 
dringen. Met elkaar moeten we 
ervoor blijven zorgen dat we 
verantwoord, veilig én vriendelijk 
omgaan met elkaar en de maatre-
gelen.

Ook in coronatijd: Knooppunt Mantelzorg 
Veel mensen ervaren de impact van 
de weer aangescherpte corona-
maatregelen. Bijvoorbeeld mensen 

die de zorg hebben over een 
hulpbehoevend familielid of naaste: 
de mantelzorger. Belangrijk is dat zij 

niet schromen om bij vragen contact 
op te nemen met de consulenten 
van het Knooppunt Mantelzorg. Dit 
knooppunt is er om een luisterend 
oor te bieden en om te helpen bij 
het verlichten van de mantelzorg-
taken. Zij zijn er dus speciaal voor 
alle mantelzorgers in onze gemeen-
te. Ellen Lammersen en Karin van 
Aalst zijn de aanspreekpunten 
binnen het knooppunt. Zij zijn te 
bereiken via telefoonnummer 
0575-561 988 en mailadres 
mantelzorg@welzijnbrummen.nl. 
Meer informatie over het knoop-
punt is te vinden op de website 
www.mantelzorgbrummen.nl. 
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Ellen Lammersen en Karin van Aalst

Draag een mondkapje in het gemeentehuis 
Heeft u een afspraak in het gemeentehuis, dan draagt u vanaf 1 oktober 
een mondkapje. In de hal van het gemeentehuis dragen zowel de mede-
werkers als de bezoekers een mondkapje. In de overige ruimtes van het 
gemeentehuis vragen we u om bij verplaatsing gebruik te maken van een 
mondkapje en deze pas af te doen als u zit. De veiligheid van onze 
bezoekers en medewerkers staat voorop. Daarom is het dragen van een 
mondkapje geen advies, maar een verplichting. Zonder mondkapje 
kunnen wij u dus niet van dienst zijn. 

Verspreiding coronavirus beperken
Deze maatregel is bedoeld om verdere 
verspreiding van het coronavirus 
zoveel mogelijk te beperken. Behalve 
het dragen van een mondkapje 
vragen wij u ook om bij binnenkomst 
uw handen te desinfecteren. U vindt 
desinfecterende spray en gel in de 
publiekshal. Verder gelden uiteraard 
de algemene corona hygiëne- en 
gezondheidsregels:
• Blijf bij klachten thuis en laat u 

testen;
• Heeft u of een van uw huisgeno-

ten koorts, dan blijft u ook thuis;
• Houd 1,5 meter afstand van 

anderen;

• Hoest en nies in uw elleboog.

Alleen op afspraak geopend
Vanwege het coronavirus is onze 
dienstverlening momenteel 
aangepast. Daarom is onze digitale 
agenda tijdelijk niet beschikbaar. Een 
aantal producten, zoals verhuisaan-
gifte of het aanvragen van een 
uittreksel, kunt u digitaal regelen via 
onze website met uw Digid. Wilt u 
een afspraak maken voor een 
product van burgerzaken dat niet 
digitaal afgehandeld kan worden? 
Neem dan telefonisch contact met 
ons op. Wij zijn bereikbaar via ons 
algemene nummer 0575-568 233.

Digitale toegankelijkheid Brummen
Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in 
de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, 
computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist 
daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor 
iedereen. Vanaf 23 september 2020 geldt daarom het Besluit Digitale 
Toegankelijkheid Overheid voor alle websites van overheidsinstanties. 

Gelukkig bestaan er standaarden die 
helpen bij het toegankelijk maken 
van websites en -apps. In de 
standaard voor digitale toeganke-
lijkheid staan afspraken en eisen 
voor de manier waarop websites en 
-apps ontworpen, gebouwd en 
beheerd moeten worden. Die eisen 
zijn gebaseerd op jarenlang 
onderzoek en praktijkervaringen 
van mensen met een beperking. 
Om te voldoen aan de eisen voor 
digitale toegankelijkheid is onlangs 
de website www.brummen.nl 
onderzocht. Op dit moment 
voldoen we aan 40 van de 50 
onderzoekspunten. Daarmee heeft 

www.brummen.nl de status voldoet 
gedeeltelijk (B) ontvangen. 

Blijven ontwikkelen
Uiteraard is het streven om te 
voldoen aan alle eisen en zo de 
status voldoet volledig (A) te 
ontvangen. Daarom worden de 
verbeterpunten uit het onderzoek 
zo snel mogelijk opgepakt. Als u 
ondanks de maatregelen die wij al 
hebben genomen een probleem 
ervaart met de toegankelijkheid op 
onze website, laat het ons dan 
weten. Dit kan door een mail te 
sturen naar gemeente@brummen.nl 
of te bellen naar 0575-568 233. 



Raadsvergadering 15 oktober 
Op donderdag 15 oktober vindt de maandelijkse besluitvormende 
raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. Ook deze raadsvergade-
ring vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Na het forum 
van gisteravond zijn de onderwerpen die op 15 oktober aan bod komen 
bekend. Welke dit zijn leest u in het nieuwsbericht op onze website. 

Begrotingsforum: meepraten? 
Op donderdagavond 8 oktober vindt een speciaal raadsforum plaats 
over de conceptbegroting voor volgend jaar. Wilt u de raadsleden 
tijdens dit forum uw mening laten weten? Meld u zich dan als 
inspreker bij de griffie van de raad. Raadsgriffier Diede Balduk kijkt 
dan samen met u op welke wijze de inspraak kan plaatsvinden. Dit 
vanwege de coronamaatregelen. De griffier is bereikbaar via mailadres 
griffie@brummen.nl en telefoonnummer (06) 40 81 47 28. 

Bestemmingsplan Woningbouw  
Troelstralaan 
Aan de Troelstralaan 76 in Brummen stond vroeger het schoolgebouw 
van Oecumenische basisschool. Het plan is om de vrijkomende 
gronden, gelegen te midden van bestaand woongebied in de kern 
Brummen, te benutten voor 5 sociale huurwoningen, gecombineerd 
met 3 vrijstaande woningen en 4 twee onder één kap woningen. De 
gemeenteraad heeft op 19 september 2019 een positief besluit 
genomen over de grondexploitatie van het plan. Het college legt 
binnenkort het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor ter 
vaststelling.

Principeverzoek Molenstraat 2  
en 2a te Eerbeek
De eigenaar van het pand Molenstraat 2 en 2a te Eerbeek wil het 
bestaande winkelpand ombouwen naar twee nieuwe woningen. De 
bestaande bedrijfswoning wordt dan ook een reguliere woning. Het 
huidige bestemmingsplan laat deze ontwikkeling niet toe. Het college 
heeft deze week echter besloten om een positieve grondhouding uit te 
spreken over dit initiatief. Het past namelijk in het beleid om winkels te 
concentreren in het kernwinkelgebied van Eerbeek. Het voorziet 
daarnaast in gewenste starters- of seniorenwoningen. De initiatiefne-
mer moet tevens een akoestisch onderzoek uitvoeren. Als over deze en 
andere punten duidelijkheid bestaat kan het college een definitief 
standpunt innemen over dit plan.

Verlengen Gemeentelijk rioleringsplan
De gemeente heeft een aantal watertaken. Zij zorgt voor de inzame-
ling en het transport van stedelijk afvalwater. Hoe de gemeente haar 
taken uitvoert of denkt uit te voeren staat in het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP). De gemeenteraad heeft het bestaande beleids-
plan in 2015 vastgesteld voor de jaren 2016 t/m 2020. Met de 
invoering van de Omgevingswet gaat de verplichting voor het hebben 
van een gemeentelijk rioleringsplan vervallen. Aangezien het huidige 
plan nog voldoet is besloten om het huidige beleidsplan te verlengen 
en het rioolbeheer in een op te stellen Omgevingsplan onder de 
Omgevingswet een plaats te geven.

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van een bijgebouw, 
Charlotte van Bourbonlaan 4 in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Engelenburgerlaan 18F in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, Hamme-
lerweg 6 in Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 14 populieren en 1 
wilg ten behoeve van onder-
houdswerkzaamheden, langs de 
IJssel, kadastraal Brummen A 
2810 en I 903

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een kippenhok, 
eendenhok en bijenstand (reeds 
bestaand), Oudeweg in Leuven-

heim, kad. Brummen H 2600
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, Vosstraat 20 in Hall

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het bouwen van 4 
geschakelde bergingen, T.M.C. 
Asserstraat 28 in Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het kappen van een 
beuk, Het Hungeling 2B in 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het kappen van 2 
fijnsparren, Zutphensestraat 150 
in Brummen

• Sloopmelding, voor het saneren 
van een asbesthoudend dak van 
een schuur en losliggend asbest-
houdend materiaal, Bronkhorster-
weg 20, 6971 JA, Brummen

• Sloopmelding, voor het saneren 
van asbesthoudende golfplaten 
van de daken van drie schuren en 

losliggende golfplaten, Zutphen-
sestraat 380, 6971 JS Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, een constructieve 
wijziging aan de woning, Prins 
Bernhardlaan 22 in Brummen 

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van 
een koekoek aan de woning, 
Charlotte van Bourbonlaan 4 in 
Eerbeek

• Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure), het 
actualiseren van de voorschriften 
voor de RWZI, Holthuizerweg 
14a te Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
beuk, Zutphensestraat 152 in 
Brummen, volgens de noodkap-
procedure

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd Forum op 

donderdag 1 oktober 2020
• Forum Begroting op donderdag 

8 oktober 2020

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Jongeren gezocht: Speel mee en RESq your future 
Ben jij tussen de 16 en 26 jaar en wil je graag echt meepraten over klimaat-
verandering? Wil je weten hoe weilanden en daken in jouw gemeente er 
straks uitzien als we over zijn geschakeld op duurzame energie zoals zonne-
panelen en windmolens? En wil je graag invloed uitoefenen? Meld je dan snel 
aan voor de ‘We Energy Game’ van Cleantech Regio!

Deze serious online game voor de 
ingewikkelde duurzame energieopga-
ve wordt gespeeld op woensdag-
avond 7 oktober door -wat ons 
betreft zoveel mogelijk- jongeren 
tussen 16 en 26 jaar. Woon je in 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst of Zutphen? Geef je 
dan op en leer alles over winst, 
balans, mensen, planeet, wetgeving 
of productie van duurzame energie. 

Waarom organiseren we dit?
De Cleantech Regio is bezig met een 
regionale energiestrategie. Dit is jouw 
kans om mee te beslissen hoe jouw 
gemeente er over 20 jaar uit ziet. De 
uitkomsten van het spel gebruiken 
we in de uitvoeringsplannen van de 
Regionale Energie Strategie.

Aanmelden voor RESq your future
Opgeven kan door je gegevens in te 
vullen via deze www.cleantechregio.
nl/res/nieuws/speel-mee-en-resq-
your-future. De bevestiging van 
deelname en je inloggegevens 
ontvang je via de mail. Zet woensdag-
avond 7 oktober alvast in je agenda. 
Het spel begint om 19.30 en duurt 1.5 
uur. Tip je ook even je vrienden? Hoe 
meer jongeren meedoen, hoe beter: 
RESq your future!

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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Vragen over zorg en welzijn? Kijk eens 
op www.samengoedvoorelkaar.nl
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