
Geef online uw mening over 
het centrumplan van Brummen
Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. 
Maar het kan wel een impuls gebruiken. 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. Naast het dorpsgesprek van afgelopen dinsdag kunt u ook online 
uw reactie geven op de eerste Varianten. Geef tot en met 22 oktober uw 
mening via www.brummen.nl/centrumplanbrummen. Uw input wordt gebruik 
om samen te komen tot een definitief ontwerp.

Formateur benoemd

Mevrouw Annelies van der Kolk is 
afgelopen dinsdag benoemd tot 
formateur. Dit besluit is genomen door 
de fracties van de PvdA, GroenLinks, 
CDA en D66. Al eerder, op 27 septem-
ber, besloten deze vier partijen samen 
een nieuwe coalitie te willen vormen. 
Dit is nodig omdat de huidige coalitie 
in de ogen van deze partijen op 
onvoldoende breed draagvlak in de 
gemeenteraad kan rekenen. 

Om te komen tot een vernieuwd 
coalitieakkoord hebben de vier partijen 
nu een formateur aangewezen. 
De keus is hierbij gevallen op Annelies 
van der Kolk, die op dit moment 

 (waarnemend) burgemeester van de 
gemeente Twenterand is. Van der Kolk 
is lid van ChristenUnie. Zij heeft de 
opdracht gekregen om als procesbege-
leider op te treden tot het moment dat 
een nieuw college is gevormd. Een 
cruciale tussenstap is een vernieuwd 
coalitie akkoord. 

PvdA, GroenLinks, CDA en D66 geven 
Van der Kolk mee dat het bestaande 
coalitieakkoord uitgangspunt is bij de 
formatiebesprekingen die nu van start 
gaan. De vier partijen willen samen 
daadkrachtig werken aan de opgaven 
waar de gemeente Brummen de 
komende jaren voor staat. De partijen 

vragen daarbij de formateur extra 
aandacht te hebben voor onderling 
vertrouwen en teamspirit. Dit moet de 
basis zijn voor de gewenste collegesa-
menstelling en portefeuilleverdeling. 

De vier partijen zijn zich er bewust van 
dat de besprekingen enige tijd in 
beslag gaan nemen. Zij hechten 
waarde aan het tussentijds (in een 
informele vergadering) bijpraten van 
de volledige gemeenteraad. Ook dit 
maakt onderdeel uit van de opdracht 
die de partijen aan Van der Kolk 
hebben verstrekt. De vier partijen 
hebben de hoop dat het formatiepro-
ces in november zal worden afgerond. 

Werkzaamheden Eerbeekse Enk

Vanaf begin juni wordt er aan de 
riolering gewerkt in de Eerbeekse Enk.
Nexus Infra voert dit werk uit. De 
riolering in dit gebied was verouderd en 
aan vervanging toe. Daarnaast koppe-
len we de afvoer van hemel water los 
van het vuilwaterriool. Het relatief 
schone regenwater kan dan voortaan 
gewoon de grond in lopen. Dat is goed 
voor de grondwaterstand. En het 
rioolstelsel wordt minder belast 
waarmee de wateroverlast bij hevige 
regenbuien verminderd wordt. 

Op dit moment wordt er al gewerkt 
aan het aanbrengen van bestratingen in 
’t Haagje, het aanvullen en aanbrengen 
van fundering in de Wethouder Sanders-
straat en het opbreken van de rijbaan en 
het aanbrengen van nieuwe riolering in 
de Jan Mankesstraat. Vanaf deze week 
wordt er ook gewerkt aan de kruising Jan 
Mankesstraat/Poelkampstraat en de 
kruising ’t Haagje/Poelkampstraat. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn 

wegvakken van wegen volledig 
gestremd. De woningen zijn wel altijd te 
voet en met de fiets bereikbaar. We 
voeren het werk in fases uit, zodat de 
overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. 
De hulpdiensten zijn door de gemeente 
geïnformeerd. De werkzaamheden 
duren tot en met mei 2020. In opdracht 
van Vitens en Liander worden tevens de 
water en gasleidingen vervangen. Zij 
zijn momenteel in uitvoering op de 
Enkweg. Hun planning loopt door tot 
december 2019.

Nationale recycleweek 14 tot 21 oktober

In de Nationale Recycleweek roepen we 
iedereen op om niet gebruikte elektri-
sche apparaten (e-goed, alles waar een 
stekker of batterij aan of in zit) in te 
leveren. Ook de gemeenten in het 
werkgebied van Circulus-Berkel zetten 
zich in de actieweek in om extra 
aandacht te geven aan de inzameling 
van e-goed. Veel apparaten blijven op 
zolder, schuur en laatjes rondzwerven, 
terwijl het belangrijk is om deze 
waardevolle stoffen in te leveren voor 

recycling. Ook verdwijnen oude 
elektronische apparaten en lampen nog 
te vaak in het restafval en dat is zonde. 
De oproep is dus: lever e-waste in en 
draag bij aan meer recycling! Je kunt er 
zelfs een iPad mee winnen, een die is 
gemaakt van gerecyclede onderdelen.

Aanbod voor recycling moet omhoog
Volgend jaar wordt een wet van kracht 
die producenten verplicht om 65% van 
de verkochte apparaten ook weer voor 

recycling in te zamelen. Dat percentage 
ligt nu op nog geen 50%, aldus Heel 
Holland Recyclet. Circulus-Berkel biedt 
burgers in bijna alle gemeenten de 
mogelijkheid om kleine elektronische 
apparaten in te leveren met de BEST-tas, 
die aan huis wordt opgehaald. Daar-
naast is het mogelijk om apparaten en 
verlichting in te leveren bij kringloop en 
het gratis deel van onze Recyclepleinen. 
Kijk voor meer informatie en het winnen 
van de iPad op www.circulus-berkel.nl.

Edward Sturing inspireert ondernemers
“Maak binnen uw bedrijfsvoering ook 
maatschappelijke overwegingen”. Die 
oproep deed Edward Sturing, de in 
Eerbeek wonende oud-voetballer en 
topcoach dinsdag aan lokale onderne-
mers. Sturing was door WerkFit 
Brummen uitgenodigd als spreker 
tijdens een nieuwe ondernemersbij-
eenkomst. Het centrale thema van de 
bijeenkomst was ‘talent’. Sturing 
vertelde openhartig over zijn ervarin-
gen als voetballer en coach om zo 
goed mogelijk te presteren. De 

oud-international beleefde niet alleen 
vele hoogtepunten, maar had ook te 
maken met tegenslag. “Zeker in tijden 
als het niet goed gaat, is hulp en 
ondersteuning cruciaal.”

In onze gemeente helpt WerkFit 
Brummen inwoners richting passend 
werk. Daarbij staat ieders eigen talent 
centraal. “We kijken vooral naar wat de 
mogelijkheden van iemand zijn,” lieten 
Bas Willemse en Judith Curré dinsdag 
de ondernemers weten. Beiden zijn als 

accountmanagers actief voor WerkFit 
Brummen en eerste aanspreekpunt 
voor lokale ondernemers die werkfitte 
medewerkers een kans willen bieden. 
Willemse en Curré gaven een impressie 
van de eerste ervaringen en resultaten 
van WerkFit Brummen. “We zijn begin 
dit jaar met WerkFit Brummen gestart. 
We hebben al veel positieve resultaten 
bereikt. Veel mensen zijn niet meer 
afhankelijk van een uitkering en 
hebben een betaalde baan.” Een aantal 
van hen werden door de account-
managers voorgesteld en konden hun 
eigen verhaal vertellen. “We verwach-
ten dat in de komende periode veel 
medewerkers werkfit zijn om de 
arbeidsmarkt te betreden. Dit biedt 
mooie kansen voor ondernemers in 
onze gemeente”. Een vooruitzicht dat 
weer naadloos aansloot bij de oproep 
van Edward Sturing om als lokale 
ondernemer ook kansen te geven aan 
inwoners die (tijde lijk) buiten de boot 
dreigen te vallen. 
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Edward Sturing

Goed bezochte informatieavond 
Afgelopen maandagavond vond in het 
Tjark Rikscentrum een informatieavond 
plaats over de invulling van de 
vrijgekomen schoollocaties in Eerbeek. 
Het ging daarbij om de vroegere 
basisscholen de Triangel, de C. van 
Leeuwenschool en De Enk. Zo’n 75 
buurtbewoners bezochten de avond en 
lieten zich informeren. Ook was er 
aansluitend gelegenheid om bij een 
informatiestand met vertegenwoordi-
gers van de gemeente in gesprek te 
gaan over de plannen. 

Als gevolg van de uitspraak van de 
Raad van State over het bestemmings-
plan voor Eerbeek is de woonbestem-
ming voor deze vrijgekomen school-
locaties definitief geworden. De 
herontwikkeling van deze locaties kan 
nu weer voortvarend opgepakt worden. 

Projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis 
heeft woningbouwplannen voor de 
locaties voorbereid En de gemeente 
heeft nagedacht over de inrichting van 
de openbare ruimte. De reacties op de 
gepresenteerde plannen worden 
meegewogen in het vervolgtraject.

Het is de planning dat begin 2021 de 
woningen op de drie schoollocaties 
worden opgeleverd. Bij De Triangel en 
de C. van Leeuwenschool gaat het om 
sociale huurwoningen, bij De Enk op 
koopwoningen in de vrije sector. Het is 
de planning dat in het tweede kwartaal 
2020 de schoolgebouwen gesloopt 
worden. Na de zomer 2020 wordt 
gestart met het bouwrijp maken van het 
terrein en de bouw van de woningen. 
Meer weten? Bezoek dan onze website  
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. 

4 voorstellen op agenda besluitvormende raad
Op donderdag 17 oktober komt de 
gemeenteraad bijeen om besluiten te 
nemen. Er staan ditmaal 4 voorstellen op 
de agenda. De raadsvergadering is 
openbaar en begint om 20.00 uur. U 
bent van harte welkom. Inspreken 
tijdens de vergadering is niet mogelijk. 
Dit kan tijdens de raadsfora. 

Op de agenda staan enkele vaste 
punten, zoals een lijst van ingekomen 
stukken. Drie voorstellen zijn een 
‘hamerstuk’. Over zo’n voorstel zijn de 
partijen het tijdens het raadsforum al 
eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk 
niet meer over in gesprek. Het gaat om 
het voorstel om een nieuwe winkeltijden-
verordening vast te stellen, de vaststelling 
van een bestemmingsplan voor het 
perceel Voorstondensestraat 14 in Hall en 
het controleprotocol voor de accountant-
scontrole op de jaarrekening 2019. 
Over een ander voorstel gaan de 
raadsleden wel met elkaar in gesprek. 

Daarna nemen ze een besluit. Het gaat 
om het besluit om de Algemene Subsidie-
verordening te wijzigen. Dit is nodig 
vanwege ontwikkelingen op het gebied 
van wetgeving en rechterlijke uitspraken 
(jurisprudentie). Dit voorstel past ook in 
de afspraak om in 2019 en 2020 de 
gemeentelijke regels voor subsidiever-
strekkingen onder de loep te nemen. De 
algemene subsidieverordening (ASV) is 
hierbij een belangrijk kader. Regelingen 
die onder de subsidieverordening vallen, 
worden ook binnenkort aangepast.

Meer informatie
U vindt binnenkort de vergaderstukken 
op www.brummen.nl/gemeenteraad. 
Wilt u ze liever op papier lezen? Dan 
kunt u de stukken inzien in het 
gemeentehuis in Brummen en bij het 
Eerbeekse Servicepunt. Ook liggen er 
exemplaren ter inzage bij het over-
heidsinformatiepunt in de bibliotheek 
in Brummen en Eerbeek.



Subsidieverstrekking Culturele Stichting 
De Culturele Stichting gemeente Brummen ontvangt subsidie van de 
gemeente. Hiermee worden verschillende culturele activiteiten op het gebied 
van muziek/zang, dans, theater, cabaret, literaire lezingen, gedichten of 
bijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor zijn zij verplicht om jaarlijks financieel 
en inhoudelijk aan te tonen dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaats-
gevonden. Op basis van de ingediende stukken en op basis op basis van het 
gesprek met het bestuur van de Culturele Stichting is gebleken dat alle 
activiteiten waarvoor in 2018 subsidie is verleend hebben plaatsgevonden. De 
subsidie is hiermee definitief vastgesteld. 

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2019
In het najaar wordt jaarlijks het uitvoeringsplan voor de gladheidsbestrijding 
opnieuw bekeken. Deze is ten opzichte van 2018 grotendeels gelijk gebleven. 
Omdat afgelopen zomer de zoutloods is verplaatst verandert de routing van 
de strooiwagens. Dezelfde wegen worden echter gestrooid als in het 
afgelopen winterseizoen. Wijkraad Empe-Tonden heeft gevraagd de afweging 
mee te nemen om de Breestraat in de gladheidsbestrijding mee te nemen 
Omdat de capaciteit van de strooiwagens momenteel maximaal benut is hier 
geen ruimte voor. De Breestraat ligt evenwijdig aan de Weg over’t Hontsveld. 
Hiermee is er een andere route beschikbaar die wordt gestrooid.

Beëindiging subsidie De Mollenhof
Op basis van een tussenevaluatie is besloten om de huidige subsidiering 
‘begeleiding groep basis’ van De Mollenhof weer terug te brengen naar 
maatwerk. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2020. Voor inwoners die zijn 
ingestroomd in 2019 verandert er niets.

Beschikkingen | aanvraag 
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van 8 zomereiken, 2 Amerikaanse 
eiken, 1 pinus, 1 fijnspar en 1 acacia, 
Coldenhovenseweg 85 in Eerbeek 
(01-10-2019) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevings vergunning, het kappen 
van 1 den en 1 grove den op de 
locatie Juliana van Stolberglaan 7 in 
Eerbeek (01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen op de aanbouw, 
Zegerijstraat 14 in Brummen  
(01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 1 beuk, Het Hungeling 4 in 
Eerbeek (01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een dakkapel, Het Stroomdal 14 
in Brummen (01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een eik, Brummenseweg 12 in 
Eerbeek (01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen en moderniseren van  
de molenaars woning, Empermolen 
10 in Empe (01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een slaapkamer en badkamer in 
het nieuw te bouwen gedeelte, 
Brummenseweg 6 in Eerbeek 
(01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 3 eiken op de locatie Arnhemse-
straat 81 in Leuvenheim  
(01-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning, Engelenburgerlaan 
18C in Brummen (01-10-2019) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 6 dennen en 1 spar op de locatie 
Gravin van Burenlaan 26 in Eerbeek 
(8-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 essen, Oude Eerbeekseweg 1  
in Brummen (08-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het verbreden 
van de uitrit, Wethouder Sanders-
straat 70 in Eerbeek (08-10-2019) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 

van een eik, Brummenseweg 12 in 
Eerbeek (08-10-2019)

Beschikkingen | afhandeling 
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
carport aan de Hooimate 11 in 
Brummen (01-10-2019) 

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van de woning, Voorster-
weg 158A in Tonden (01-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de 
locatie Hallseweg 71 in Hall  
(01-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de 
locatie Heemskerkstraat 20 in 
Brummen (08-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op 
de locatie Kloosterstraat 122 in 
Eerbeek (08-10-2019)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning op de locatie Emperweg 3  
in Empe (08-10-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de handelsreclame 
van de geld automaat, Zutphense-
straat 3A in Brummen (08-10-2019)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een eik 
op de locatie Brummenseweg 12 in 
Eerbeek (08-10-2019)

• Verleende reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanbouwen van een schuur op de 
locatie Zutphensestraat 91 in 
Brummen (08-10-2019)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
meerstammige beuk op de locatie 
Elzenbosweg 20 in Brummen 
(08-10-2019)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
uitbouw aan de Kolenbranderserf 73 
in Eerbeek (08-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de 
locatie Dr. Gunningstraat 31 in 
Eerbeek (08-10-2019)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het restaureren en 
isoleren van het Rijksmonument 
“Spaensweerd” op de locatie 
Bronkhorsterweg 18 in Brummen 
(08-10-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Oktober feesten, Marktplein in 
Brummen (08-10-2019) 

• Verleende evenementenvergunning, 
Kofferbakverkoop, Eerbeekseweg 1a 
in Brummen (08-10-2019)

• Verleende reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning op de locatie 
Langedijk 1B in Tonden (08-10-2019)

• Verleende reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning en een uitweg te 
maken in het plan Lombok Zuid, 
kavel 6, Papiermolen 12 in Eerbeek 
(08-10-2019)

• Verleende reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
tijdelijk plaatsen van een chalet voor 
een termijn van maximaal 2 jaar, 
Langedijk 1 in Tonden (08-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het vervangen 
van de handelsreclame van de 
geldautomaat, Burgemeester 
Dekkerstraat 64 in Brummen 
(08-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 13 grove dennen en 2 berken op 
de locatie Juliana van Stolberglaan 16 
in Eerbeek (08-10-2019)

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 1 rode 
beuk, Zutphensestraat 21 in 
Brummen (08-10-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een schutting, Ringlaan 60A in 
Eerbeek 08-10-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een eik, Brummenseweg 12 in 
Eerbeek (08-10-2019)

Ruimtelijke plannen 
• Gewijzigd vastgesteld bestemmings-

plan “Brummen, parkeerterrein 
Koppelenburg” (04-10-2019)

Beleidsregels 
• Woonagenda 2019-2023 gemeente 

Brummen (04-10-2019) 

Verordeningen 
• Verordening tegemoetkoming kosten 

SMI-kinderopvang Brummen 2018 
(02-10-2019) 

Overige overheidsinformatie
• Forumvergadering op donderdag 10 

oktober 2019 
• Besluitvormende raadsvergadering op 

donderdag 17 oktober 2019
• Begrotingsraad op donderdag 31 

oktober 2019

Publicaties De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl
Kort nieuws
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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),
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

Bladbrengpunten voor afval van gemeentebomen

Op enkele locaties valt ieder jaar veel 
blad van de bomen. De gemeente ruimt 
dit blad op in samenwerking met een 
aannemer. Vanaf november wordt het 
blad structureel uit de wijken verwij-
derd. Onze medewerkers lopen dan 
samen op met de veegwagen om de 
wegen, paden en gazons bladvrij te 
krijgen. Het opruimen van het gevallen 
blad vindt tot de jaarwisseling plaats, 
afhankelijk van de hoeveelheid. Door 
weersomstandigheden kan er soms ook 
in het nieuwe jaar nog worden geruimd. 

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. Moch-
ten er extreem veel bladeren vallen, dan 
kan van de planning afgeweken 
worden. Voor de plantsoenen in de 
gemeente geldt dat er eerst gekeken 
wordt of het noodzakelijk is om het 
blad te verwijderen. In de grotere 
plantsoenen worden de bladeren 
helemaal niet opgeruimd zodat het ter 
plaatse kan verteren.

Valt er blad in uw tuin?
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 begaanbaar 
blijven. Bij voorkeur veegt u het blad 
voor de ophaaldag op de plantsoen-
stroken. 

Niet bedoeld voor snoeiafval
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. We vragen u nadruk-
kelijk om alleen bij de 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. 


