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Zaterdag 10 november: dag voor alle mantelzorgers
In onze gemeente is er veel waardering 
voor mensen die als mantelzorger zorg 
en ondersteuning verlenen aan een 
naaste. Onder andere via de jaarlijkse 
dag van de Mantelzorg wil het ge-
meentebestuur hen ondersteunen. Het 
Knooppunt Mantelzorg organiseert 
deze dag en heeft voor dit jaar een leuk 
en gevarieerd programma samenge-
steld. Iedereen die als mantelzorger 
actief is, is van harte welkom op 
zaterdagmiddag 10 november. Vooraf 
aanmelden bij het Knooppunt Mantel-
zorg is wel nodig. 
Dit kan via de antwoordstrook, die 
onder andere is te vinden op de website 
www.samengoedvoorelkaar.nl.

Het Knooppunt Mantelzorg heeft het 
Fletcher Hotel in Eerbeek gekozen als 
centrale plek voor de mantelzorgmid-
dag. Om 12 uur wordt daar gestart met 
een gezellige lunch. Daarna kunnen de 
mantelzorgers deelnemen aan een 
workshop. Het gaat om uiteenlopende 
workshops die worden aangeboden. Bij 
het aanmelden voor de dag kan men 
aangeven naar welke workshop de 
voorkeur uit gaat. Om 15 uur is 
iedereen weer welkom bij het Fletcher 
Hotel om daar gezellig onder het genot 
van een drankje ervaringen uit te 
wisselen en na te praten. De afsluiting 
van deze gevarieerde dag is om 16 uur. 

Veel variatie
In totaal zijn er vijftien uiteenlopende 
workshop waaruit de deelnemers 
kunnen kiezen. Een volledig overzicht 
hiervan is te vinden op de website www.
samengoedvoorelkaar.nl. De meeste 
workshops vinden plaats in en rondom 
Eerbeek. Tot en met 31 oktober kunnen 
mantelzorgers zich opgeven voor de dag 

en ook aangeven naar welke workshops 
hun voorkeur uitgaat. Uiteraard gaan de 
medewerkers van het knooppunt 
proberen iedereen zoveel mogelijk in te 
delen bij de gewenste workshop. Bij 
aanmelding voor deelname aan de dag 
kan een mantelzorger ook aangeven 
wanneer er ondersteuning nodig is. 
Bijvoorbeeld als het gaat om vervoer of 
voor opvang voor degene waarvoor de 
mantelzorger zorgt. Het Knooppunt 
Mantelzorg helpt dan mee om hiervoor 
een oplossing te zoeken.

De variatie in de workshop is groot. Er 
zijn activiteiten die wellicht erg in de 
smaak zullen vallen bij jonge mantelzor-
gers, andere activiteiten zijn weer meer 
gericht op oudere mantelzorgers. Voor 
ieder wat wils, dat is de insteek die 
gekozen is. Zo kunnen de deelnemers 
bijvoorbeeld kiezen voor een Zumba 
dansles, scrapbooken, een fotografie-
workshop of een wijnproeverij. Ook zijn 
er workshops bloemschikken, mindful-
ness, graffiti spuiten, en Syrische 

kookkunst. En wat dacht u van 
gipsfiguren schilderen, een lezing van 
een imker en het maken van een 
inspiratiecollage. Voor meer ontspan-
ning kan gekozen worden voor hand- 
en nagelverzorging, stoelmassage, yoga 
of een gezellig samenzijn bij een 
kampvuur. 

Nu opgeven bij het knooppunt
Mantelzorgers kunnen zich tot 31 
oktober opgeven. Dit kan via een 
aanmeldformulier dat is te vinden op de 
website www.samengoedvoorelkaar.nl. 
Het aanmeldformulier kan ingeleverd 
worden bij het kantoor van het 
Knooppunt Mantelzorg in de Biblio-
theek in Eerbeek, bij de receptie van het 
gemeentehuis of bij Plein Vijf in 
Brummen. Ook kan een e-mail gestuurd 
worden naar mantelzorgcoördinator 
Nicky Theunissen. Haar mailadres is 
n.theunissen@humanitas.nl. Het is dan 
wel belangrijk om dezelfde gegevens 
door te geven als op het aanmeldfor-
mulier staan. 

Het Geheugensteunpunt organiseert 
samen met de PCOB  in Eerbeek een 
voorlichtingsmiddag over dementie. Er 
wordt kort informatie gegeven over 
het Geheugensteunpunt. Daarna 
geven twee voorlichters van Alzheimer 
Nederland, afdeling Oost Veluwe 
uitgebreid uitleg over “vergeetachtig-
heid of dementie, wat nu?” Natuurlijk 
is er gelegenheid om vragen te stellen.  
Ook staat er een leestafel klaar. 
De voorlichting vindt plaats in de 

ontmoetingsruimte van de Kruiskerk, 
Dr. Gunningstraat 27 in Eerbeek en 
begint om 14.30 uur. Alle belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Wilt u zich aanmelden voor deze 
voorlichting of informatie over het 
Geheugensteunpunt in de gemeente 
Brummen? Neem dan gerust contact 
op met coördinator Heidi Nusselder via 
nummer 06-28 45 72 99 of e-mail: 
brummen@hetgeheugensteunpunt.nl

18 oktober voorlichtingsmiddag dementie in Eerbeek

Regenboogvlag: aandacht voor positie lhbt’ers
Gisteren hing er een kleurrijke vlag in de mast voor het gemeentehuis. 
Hiermee vroeg de gemeente Brummen aandacht voor Coming Out Day, 
waarbij de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’ers 
centraal staat. LHBT is de afkorting voor lesbische vrouwen, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders.  

Sinds 2016 is de gemeente Brummen een regenbooggemeente is. Dit 
betekent dat er niet alleen jaarlijks op 11 oktober aandacht is voor dit 
belangrijke onderwerp. Burgemeester Van Hedel: “Onze professionals van 
Team voor Elkaar spelen een belangrijke signalerende en ondersteunende rol 
als het gaat om LHBT’ers in onze gemeente. Zij komen bij veel mensen thuis 
en hebben een persoonlijk contact met inwoners. Ze hebben een training 
gehad als het gaat om het signaleren van achterstelling en discriminatie en zijn 
ook geschoold in het doorverwijzen naar de juiste begeleidende instantie.” 
Team voor Elkaar speelt daarmee een belangrijke rol om de gemeentelijke 
ambitie als regenbooggemeente waar te maken. Dit met het oog op het 
bevorderen van acceptatie en het voorkomen van uitsluiting van deze groep 
inwoners. 

Meldpunt discriminatie
Overigens vindt burgemeester Van Hedel het ook belangrijk om in dit verband 
te verwijzen naar het meldpunt voor discriminatie. “We zijn aangesloten bij 
het antidiscriminatiebureau Art.1 Noord- en Oost Gelderland. Deze instantie is 
er om discriminatie in onze regio te voorkomen en te bestrijden. De medewer-
kers van Art.1 NOG geven bijvoorbeeld voorlichting, gastlessen en workshops 
op scholen en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.” Van Hedel 
benadrukt ook dat iedereen bij Art.1 NOG kan melden wanneer hij of zij zich 
gediscrimineerd voelt of getuige is geweest van discriminatie. “Denk bij 
discriminatie niet alleen aan racisme, maar ook aan ongelijke behandeling op 
grond van zaken als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handi-
cap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging.” 

Discriminatie kunt u eenvoudig melden via de website, mailadres info@
art1no-gelderland.nl en telefoonnummer (0900) 23 54 354. Art1. NOG helpt 
en ondersteunt iedereen die in onze regio in aanraking komt met discrimina-
tie. De hulp van Art.1 NOG is helemaal gratis.  

Volgende week donderdag is de 
reguliere besluitvormende raadsver-
gadering van de maand oktober. 
Zeven inhoudelijke onderwerpen 
komen dan aan bod, waaronder het 
bestuursprogramma voor de komen-
de vier jaar. Ook legt de nieuwe 
griffier, Marja Nengerman-Bovenlan-
der dan officieel de eed af en wordt 
raadslid Luuk Tuiten benoemd als lid 
van de auditcommissie. De raadsver-
gadering vindt plaats in de raadszaal 
van het gemeentehuis in Brummen 
en is zoals gebruikelijk openbaar. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur. U 
bent van harte welkom om deze 

besluitvormende vergadering bij  
te wonen. 

Het spreekt voor zich dat een belangrijk 
richtinggevend document zoals het 
bestuursprogramma 2018-2022 door 
de gemeenteraad wordt besproken 
voordat de raad hier op 18 oktober een 
besluit over neemt. Ook drie andere 
onderwerpen staan als bespreekstuk op 
de agenda. Zo wordt de raad voorge-
steld het bestemmingsplan ‘Correctie 
De Hazenberg en Rhienderen-Noord’ 
vast te stellen. Maar ook wordt de 
gemeenteraad door het college 
geraadpleegd over de toekomst van de 

regionale vervoerscentrale PlusOV en 
komt het voorstel aan bod om de 
tarieventabel (met de toevoeging van 
leges voor zonneparken) aan te passen. 

Drie onderwerpen staan als hamerstuk 
op de raadsagenda. Dit betekent dat er 
naar verwachting over deze drie 
voorstellen niet gedebatteerd wordt en 
de raad met de drie voorstellen zal 
instemmen. Het gaat daarbij om de 
vaststelling van het ‘Paraplubestem-
mingsplan Parkeren’, de ISV-subsidie 
voor de bodemsaneringen in het 
centrum van Eerbeek en het controle-
protocol voor de accountantscontrole 
op de jaarrekening 2018. 

Vergaderstukken 
U kunt de vergaderstukken vanaf 12 
oktober 2018 raadplegen en downloa-
den via onze website. Ook liggen er 
dan voor belangstellenden exemplaren 
van de agenda met de bijbehorende 
stukken klaar bij de receptie in het 
gemeentehuis en het Servicepunt in 
Eerbeek. Daarnaast kunt u terecht bij 
de overheidsinformatiepunten in de 
bibliotheken in Brummen en Eerbeek. 

Gemeenteraad neemt besluiten op 18 oktober 
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Combinatiefunctionarissen
Al een groot aantal jaren werken in onze gemeente combinatiefunctionaris-

sen sport en cultuur en buurtsportcoaches. B&W hebben besloten om ook 

komend jaar weer door te gaan met de combinatiefuncties en buurtsport-

coaches. De combinatiefunctionarissen sport en de buurtsportcoaches zijn 

vanaf 1 januari 2018 ondergebracht bij Stichting Sportkompas. Zij organise-

ren allerlei sportactiviteiten op scholen, in wijken en bij sportverenigingen. 

De combinatiefunctionaris cultuur werkt vanuit de Stichting Welzijn 

Brummen onder andere aan een cultuuraanbod voor basisschoolleerlingen, 

een cultuurmarkt en ondersteunt culturele verenigingen. B&W hebben in 

principe ook besloten om na 2019 de combinatiefunctionarissen actief te 

laten blijven. Over de invulling hiervan worden afspraken gemaakt met 

SWB en Stichting Sportkompas.

Week van de Veiligheid
Van 8 tot en met 14 oktober is het de Week van de Veiligheid. De week 

staat dit jaar in het teken van bescherming tegen internetcriminaliteit. 

Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om via e-mail of de telefoon 

achter je persoonlijke gegevens te komen en hiervan misbruik te maken. 

Zorg ervoor dat je weet hoe je nepmail en neptelefoontjes herkent. Kijk op 

www.veiliginternetten.nl voor handige tips.

Wat is er in de gemeente te doen? Kijk op de website van 
de VVV: www.vvvbrummen.nl/nl/evenementenkalender 

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
• Ingediende en verleende reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 kastanjeboom, 
Harderwijkerweg 9 in Eerbeek 
(10-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de uitrit en kappen 
van een kastanjeboom, Kaniestraat 6 
in Brummen (10-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een beuk, Lageweg 42 
in Eerbeek (10-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 acacia’s, schuin 
tegenover Tullekenweg 1 in Eerbeek 
(10-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een kapschuur ter 
vervanging van een bestaande 
kapschuur, Windheuvelstraat 7A in 
Brummen (10-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1 
den, Gravin van Burenlaan 7 in 
Eerbeek (10-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 8 

beuken en 3 eiken op de locatie 
Rhienderstein 1 in Brummen 
(10-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het verbreden van de 
bestaande inrit op de locatie 
Ruijgenbosweg 27 in Eerbeek 
(10-10-2018)

• Sloopmelding, saneren asbestdak 
schuur, Karel van Gelreweg 34 te 
Eerbeek (10-10-2018)

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

18 oktober (11-10-2018)

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

Vanaf deze week valt bij de meeste 
huishoudens in de gemeente Brum-
men de nieuwe gemeentegids in de 
bus. De gemeentegids wordt huis-

aan-huis verspreid. Brievenbussen met 
een nee/nee-sticker worden overge-
slagen. Heeft u begin november nog 
geen gemeentegids ontvangen? Dan 
kunt u een gratis exemplaar afhalen 
bij het gemeentehuis in Brummen. 
Wie het komende jaar in deze 
gemeente komt wonen, krijgt de gids 
vanzelf toegezonden.

De gemeentegids 2018-2019 is de 
zeventiende editie die is gemaakt door 
uitgever Akse Media uit Den Helder. 
De gemeentegids staat boordevol 

informatie, maar is natuurlijk wel een 
momentopname. Tussentijdse verande-
ringen kunnen alleen in de internetver-
sie 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

Net als in de afgelopen jaren ruimt de 
gemeente het blad op en kunt u uw 
gemeenteblad dat in uw tuin terecht 
komt kwijt bij een aantal bladbreng-
punten. 

Blad van gemeentebomen dat in de 
particuliere tuinen valt, kunt u op 
gemeentegrond vegen of naar een 
verzamelpunt voor blad brengen. Als u 
het blad naar de weg veegt, houdt u er 
dan wel rekening mee dat de wegen 
en voetpaden veilig en goed begaan-
baar blijven. Bij voorkeur veegt u het 
blad voor de ophaaldag op de plant-
soenstroken. 

Alleen voor blad van gemeentebomen
Bladbrengpunten zijn alléén bedoeld 
voor het blad van gemeentebomen. 
Snoeiafval uit uw tuin moet u zelf 
afvoeren. Regelmatig vinden wij 
takhout en ander afval dat niet op de 
bladbrengpunten thuis hoort tussen de 
bladeren. Door het afvoeren en 
sorteren van dit afval maakt de 
gemeente onnodige kosten. 

Waar zijn de bladbrengpunten?
Op enkele locaties met veel grote 
bomen staan bordjes waar u het blad 

kunt storten. We vragen u nadrukkelijk 
om alleen bij die bordjes blad te storten 
om overlast elders in de straat te 
voorkomen. Het verzamelde blad wordt 
tijdens de onderhoudsronde meegeno-
men. Het is niet de bedoeling dat u 
ander groenafval op straat veegt of bij 
de bladbrengpunten stort. Groenafval, 
anders dan blad, nemen we niet mee. 
Deze bladbrenglocaties zijn:

•  Brummen: Engelenburgerlaan (2x), 
nabij RK Begraafplaats in Brummen, 
Burgemeester de Wijslaan, Troelstr-
alaan, G.K. van Hogendorpstraat, 
Hoek Voorsterweg/Mercuriusweg, 
Parkeerplaats algemene begraaf-
plaats bij Voorsterweg en Oude 
Meengatstraat.

•  Eerbeek: Ringlaan (3x) , Veldkant-
weg (2x), Stationsstraat , ’t Haagje 
en Smeestraat 

•  Empe: Hoek Emperweg/Ganzekolk

Op enkele locaties valt al veel blad van 
de bomen. In opdracht van de ge-
meente wordt dit blad door twee 
bedrijven opgeruimd. Vanaf november 
wordt het blad structureel uit de wijken 
weggehaald. Medewerkers van de 
aannemer lopen dan samen op met de 
veegwagen om de wegen en paden 
bladvrij te krijgen. Dat doen we tot de 
jaarwisseling, afhankelijk van de 
hoeveelheid. In principe wordt op 
maandag en dinsdag het blad in 
Brummen geruimd. Op woensdag en 
donderdag is de veegwagen in Eerbeek 
aan het werk. Op vrijdag komt de 
veegwagen in de kleine kernen en 
wordt incidenteel in Brummen of 
Eerbeek geruimd. Mochten er extreem 
veel bladeren vallen, dan kan van de 
planning afgeweken worden. Voor de 
plantsoenen in de gemeente geldt dat 
we eerst kijken of het noodzakelijk is 
om het blad weg te halen. In de 
grotere plantsoenen worden de 
bladeren helemaal niet opgeruimd 
zodat het ter plaatse kan verteren.

Vragen
Heeft u nog vragen? Bel ons via ons 
algemene nummer 0575-56 82 33 of 
meld het via Fixi.

Nieuwe gemeentegids in de bus 

Gemeenteblad: waar laat ik dat?

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. Wilt u daarbij 
zijn? Geef u dan snel op via www.
brummenenergie.nl/activiteiten/events. 
Het maximum aantal bezoekers is bijna 
bereikt. Alleen mensen die zich vooraf 
hebben aangemeld kunnen de lezing 
bijwonen. 

Gewijzigde locatie
De lezing wordt gehouden in de 
Kruiskerk, Dr Gunningstraat 27 in 
Eerbeek. U bent daar vanaf 19.30 uur 
van harte welkom. Aanvankelijk zou 
de lezing in de hal van het gemeente-
huis plaatsvinden. Vanwege de 
geldende brandweervoorschriften is 
deze ruimte te beperkt voor het aantal 
deelnemers. De Protestantse Kerk in 
Eerbeek is zo vriendelijk om haar 
kerkdeuren te openen. En dat bete-
kent dat hierdoor veel meer mensen 
de lezing van Jan Terlouw bij kunnen 
wonen! 

Lezing met Jan Terlouw


