
Heggen worden gesnoeid
Vanaf vorige week worden de hagen in de gemeente weer machinaal 
geschoren.  De aannemer knipt met een mulchdek aan een kraan alle 
lijnvormige- en blokhagen. Als de kraan niet bij een haag  kan komen 
worden deze met de motorheggenschaar geknipt.

Samen met de buitendienst 
van de Gemeente Brummen 
wordt het machinale werk 
nagelopen en de straten weer 
schoon achtergelaten na de 
werkzaamheden. Over 
ongeveer een week zijn deze 
werkzaamheden afgerond.

Werkzaamheden aan het spoor
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 oktober vinden er werkzaam-
heden plaats op de treintrajecten Zutphen en Dieren/Apeldoorn. 
Daarom is er sprake van een aangepaste dienstregeling. ProRail 
vernieuwt sporen en wissels op het spooremplacement in Zutphen. 
Ook vernieuwt ProRail de hangkabels van de hefbrug over de IJssel 
en wordt er aan de perronkappen op station Zutphen gewerkt. 

Als gevolg van deze werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk 
tussen Zutphen en Dieren. NS zet stopbussen in tussen Zutphen en Dieren. 

Raadpleeg vooraf de planner 
De werkzaamheden zullen van invloed zijn op de treinreis en hinder 
opleveren. Daarom adviseren we de reizigers om kort voor vertrek 
nogmaals de reis te checken voor het meest actuele reisadvies op maat. NS 
zal de reizigers vroegtijdig (op stations, in de treinen, online (www.ns.nl) en 
via de media) informeren over de aanpassing in de dienstregeling. 

Gemeenteraad neemt besluit over 4 voorstellen 
De gemeenteraad neemt volgende 
week donderdag 15 oktober een 
beslissing over vier raadsvoorstel-
len. Twee daarvan staan als 
bespreekstuk op de agenda, de 
andere twee als hamerstuk. 
Vanwege de (aangescherpte) 
coronamaatregelen vindt ook deze 
raadsvergadering weer digitaal 
plaats. Via www.brummen.nl en het 
televisiekanaal van RTV Veluwe-
zoom is de vergadering voor 
iedereen vanaf 20.00 uur te volgen. 

Bij het nemen van besluiten maakt de 
gemeenteraad onderscheid tussen 
een ‘hamerstuk’ en een ‘bespreek-
stuk’. Hamerstuk wil zeggen dat er 
over dit voorstel naar verwachting 
niet wordt gedebatteerd en dat het 
voorstel (unaniem) wordt aangeno-
men. Tijdens het raadsforum van 1 
oktober besloten de raadsleden 
samen dat er twee voorstellen als 
hamerstuk op de agenda van de 
besluitvormende vergadering komen. 
Het gaat om de vaststelling van het 
bestemmingsplan voor de percelen 
Pongeweg 4 en 6 in Hall. Ook het 
controleprotocol voor de accountant-
scontrole op de gemeentelijke 
jaarrekening 2020 is tot hamerstuk 
betiteld door de raad.

Over twee onderwerpen die  
ook tijdens het raadsforum van 
1 oktober aan bod kwamen, willen 
de raadsleden wel met elkaar in 
gesprek voordat zij hierover een 
besluit nemen. Eén daarvan betreft 
de vaststelling van het bestem-
mingsplan voor de woningbouw-
ontwikkeling in het dorp Hall. Dit 
plan maakt woningbouw mogelijk 
op een inbreidingslocatie in de 
kern Hall en draagt daarmee bij 
aan de verbetering van de 
leefbaarheid van deze kern. Een 
tweede voorstel waarover de 
raadsleden met elkaar in debat 
gaan voordat er een besluit valt, is 

het (paraplu)bestemmingsplan 
Archeologie. Met dit plan wil het 
gemeentebestuur ervoor zorgen 
dat de bescherming van archeolo-
gische waarden in alle bestem-
mingsplannen goed is geregeld.

Vergaderstukken 
U kunt de vergaderstukken binnen-
kort weer raadplegen en downloa-
den via de gemeentelijke website 
www.brummen.nl/gemeenteraad. 
Beschikt u niet over een computer, 
dan kunt u ook een gratis exem-
plaar van de agenda en bijbehoren-
de voorstellen afhalen bij het 
Brummense gemeentehuis.

NL-Alert steeds vaker ingezet in Gelderland
NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo zijn vorig jaar 
in heel Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit er nog 
33. Dit is een goede ontwikkeling: ook Gelderlanders worden bij steeds 
meer noodsituaties op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. 
Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, terroristische aanslag of 
onverwacht noodweer. 

In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en waar 
je meer informatie kunt vinden. 
Ruim 8 op de 10 mensen waarde-
ren dat NL-Alert wordt ingezet bij 
een noodsituatie, blijkt uit onder-
zoek van het Instituut Fysieke 
Veiligheid. Mensen uit het 
onderzoek geven aan dat ze 
meteen willen weten wanneer er 
bijvoorbeeld in de buurt een brand 
is uitgebroken, waarbij giftige 
stoffen vrijkomen. Ze vinden het 
prettig om te weten wat ze 
moeten doen in zo’n situatie. In 
een NL-Alert lees je bij zo’n brand 
direct dat je de deuren en ramen 
moet sluiten en de ventilatie moet 
uitzetten. 

NL-Alert op de mobiel
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. 
Hiervoor hoef je niets te doen. 
Mobiele telefoons zijn tegenwoor-
dig standaard ingesteld om 
NL-Alerts te ontvangen. Zodra je 
een NL-Alert ontvangt, laat je 

mobiel een hard en doordringend 
alarmgeluid horen. Zie je een 
NL-Alert? Lees meteen het bericht 
en kom in actie. De helft van de 
mensen informeert na een 
NL-Alert ook anderen, zoals 
familieleden, buren en vrienden. 
Zo weten ook de mensen om hen 
heen wat er aan de hand is en wat 
zij moeten doen.

Van brand tot gevaarlijke stroming 
in zee
In december 2012 is NL-Alert voor 
het eerst ingezet bij een brand. 
Sindsdien zijn er al 899 NL-Alerts 
uitgezonden bij ongeveer 450 
incidenten. Het alarmmiddel wordt 
bij verschillende noodsituaties 
ingezet. Zo zijn in de zomer 
strandgasten met een NL-Alert 
gewaarschuwd voor de gevaarlijke 
stromingen in zee. In maart dit jaar 
is een NL-Alert verzonden om 
mensen te wijzen op de belangrijk-
ste instructies om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. 

Op 5 oktober is de publiekscam-
pagne ‘Wees alert bij een NL-
Alert’ gestart die te zien is op tv, 
in tijdschriften en online. De 
campagne moedigt mensen aan 
meteen in actie te komen als zij 
een NL-Alert zien. 

Download de app CoronaMelder: Doe het voor elkaar
Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert te 
blijven. Daarom bestaat de app CoronaMelder. Deze app is vanaf 10 
oktober te gebruiken in heel Nederland.

CoronaMelder waarschuwt u nadat 
u in de buurt bent geweest van 
iemand met corona. Zo kunt u 

voorkomen dat u mensen in uw 
omgeving besmet. Het downloaden 
van de app is altijd vrijwillig.

Hoe werkt het?
U krijgt een melding nadat je extra 
kans op besmetting hebt gelopen. 
De app stuurt een melding als u 
minstens 15 minuten dicht bij 
iemand bent geweest die later 
corona blijkt te hebben. 

Deze persoon moet ook de app 
gebruiken. De app ziet via 
bluetooth of je dicht bij iemand 
was. Hoe dichterbij, hoe sterker 
het bluetoothsignaal. De app weet 
niet waar u was en wie u  bent. 
Fietste iemand bijvoorbeeld 
voorbij? Dan krijgt u later geen 
melding.

Landelijk initiatief  
‘Aandacht voor elkaar’ 
Vanaf 6 oktober zetten we samen de schouders onder 
Aandacht voor elkaar. Een landelijk initiatief om nog 
meer naar elkaar om te zien in deze bijzondere tijd. 
En om aandacht te hebben voor elkaars verdriet, 
teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar 
vasthouden, ook als we afstand houden. 

Dorpsdichter Marije Verbeeck  
heeft een mooi gedicht geschreven 
over het thema Aandacht voor 
elkaar. Hiermee wil zij alle inwoners 
uit de gemeente Brummen, die op 
welke wijze dan ook getroffen zijn 
door het coronavirus, een hart 
onder de riem steken. Dit gedicht 
vindt u op www.brummen.nl, 
Facebook en Twitter.

Zelf een idee?
Heeft u zelf een goed idee of initiatief, 

waarmee u klaar staat voor anderen? 
Of wilt u graag uw verhaal vertellen? 
Deel dan je ervaringen en ideeën  
met #aandachtvoorelkaar of op  
www.aandachtvoorelkaar.nl. 
Alle activiteiten en verhalen 
verzamelen we de komende tijd 
op die website. We hopen dat de 
mooie voorbeelden een inspiratie 
voor anderen zullen zijn om nog 
meer naar elkaar om te zien. 
Zo brengen we met elkaar de 
beweging op gang. 
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Steunfonds  
muzikanten 
Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en Poppunt Gelder-
land starten een nieuwe 
regeling om ambitieuze 
artiesten te ondersteunen, 
van producer tot metalband 
en van singer-songwriter tot 
hiphopcollectief. Met een 
bijdrage uit het fonds 
kunnen zij zichzelf artistiek 
en zakelijk ontwikkelen, om 
zo met een gerichte 
investering een grote sprong 
te maken. Per act kan er 
maximaal €1000 worden 
aangevraagd. De regeling is 
open sinds 1 oktober via 
www.poppuntgelderland.nl.



Functieverandering Elzenbosweg 19
Het college heeft in principe medewerking verleend aan een verzoek 
voor functieverandering aan de Elzenbosweg 19 in Brummen. De 
eigenaar mag de bestaande agrarische bebouwing slopen en vervangen 
door 1 extra woning toe te voegen. Waarschijnlijk wordt de oude 
boerderij ook gesloopt en herbouwd vanwege de slechte staat van 
onderhoud. Voor deze ontwikkeling moet nog een bestemmingsplan 
met een landschaps- en erfinrichtingsplan worden opgesteld. 

Begrotingsraad: 29 oktober
De vergadering waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het 
financieel huishoudboekje voor 2021, vindt donderdag 29 oktober 
plaats. Aanvang 15.00 uur. Tijdens een speciaal forum gisteravond 
hebben de 8 raadsfracties al hun vragen kunnen stellen aan het college 
en was er gelegenheid voor inwoners om hun mening te geven. 
Vanwege het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats via de 
gemeentelijke website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom. 
Meer informatie leest u op www.brummen.nl 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 
plaatsen van een dakkapel, 
Beekpad 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 1 douglasspar en 4 
dode sparren, Charlotte van 
Bourbonlaan 33, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een aanbouw, 
Knoevenoordstraat 80, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een notenboom, 
Loenenseweg 100, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 20 coniferen en 
sparren, Louise de Colignylaan 
10, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
herbouwen van het pand, 
Marktplein 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de bestaande 
garage door een nieuwe garage, 
Oudeweg 12, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de uitrit, Steen-
beekstraat 4, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde 

aanvraag reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schutting, Derickxkamp 38, 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het verlengen van de 
bestaande uitrit, Mendelssohn-
straat 28, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning, Voorstondensestraat 14, 
Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Zutphensestraat 170, 
Brummen

Aan de slag met de omgevingswet
Of u nu inwoner of ondernemer bent in onze gemeente: u wilt wonen 
in een aantrekkelijke omgeving en ondernemen waar kansen zijn. Dit 
betekent dat we samen moeten nadenken over de spelregels voor het 
inrichten en gebruiken van de omgeving. Vanaf 2022 geldt er een 
nieuwe wet die daar ruimte voor moet geven: de Omgevingswet. Met 
de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de leefomgeving 
vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld 
makkelijker is om bouwprojecten te starten. 

Met de komst van de Omge-
vingswet gaat de regelgeving 
voor de fysieke leefomgeving 
flink op de schop. Dit is de 
grootste wetswijziging sinds de 
invoering van de Grondwet. Met 
de invoering van deze nieuwe 
wet gaan we:
Op Rijksniveau:
• Van 26 wetten naar 1 wet (de 

Omgevingswet)
• Van 5000 naar 350 wetsartikelen

Op gemeentelijk niveau:
Van vele bestemmingsplannen en 
verordeningen naar 1 digitaal 
omgevingsplan

Snellere procedure
De nieuwe Omgevingswet 
betekent minder regels, meer 
ruimte voor initiatieven en meer 
verantwoordelijkheden voor 
inwoners en ondernemers. Dit 
moet er voor zorgen dat het 
eenvoudiger, beter en sneller 
gaat. Tegelijkertijd krijgen 
gemeentes meer ruimte voor 

lokale invulling. Dit vraagt om 
een omslag in denken en doen. 
In de Omgevingswet wordt de 
procedure voor vergunningverle-
ning standaard 8 weken. Dit 
vraagt om een snelle en adequa-
te vergunningverlening. De 8 
weken zijn aangegeven als 
standaard, omdat de gedachte is 
dat aan de voorkant de initiatie-
ven met alle betrokkenen zijn 
besproken en doordacht.

Stapsgewijs
Binnenkort neemt de gemeente-
raad een besluit over hoe de 
Omgevingswet in onze gemeen-
te kan worden ingevoerd. Met 
de voorstellen uit deze aanpak 
wordt gekozen om de invoering 
stapsgewijs te doen. Op deze 
manier kunnen we deze grote 
verandering ook in een kleine 
gemeente als Brummen behap-
baar en efficiënt uitvoeren. 
Daarnaast kunnen hierdoor de 
beschikbare financiële middelen 
worden uitgesmeerd in de tijd.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Landschapsgesprek 2020 over voedsel uit ons eigen landschap
Meer voedsel uit ons eigen 
landschap eten heeft allerlei 
voordelen. Boeren krijgen een 
betere prijs en meer waardering. 
Consumenten krijgen gezonder 
voedsel en een mooier landschap. 
En de natuur krijgt meer vogels en 
insecten. In het Landschapsgesprek 
2020 gaan we met elkaar op zoek 
naar wat we als bewoners kunnen 
doen om Brummense boeren te 
stimuleren voedsel rechtstreeks 
aan ons te leveren en tegelijk te 
zorgen voor een mooier en rijker 
landschap. 

In coronatijden gebeurt dit anders dan 
u gewend bent. Het landschapsge-
sprek vindt dit jaar plaats met digitale 
middelen. Met korte live presentaties 
waarbij u vragen kunt stellen. In kleine 
groepen bedenkt u online zinvolle 
acties. Op deze manier kunt u veilig 
werken aan onze toekomst.

9 november
Het Landschapsgesprek 2020 wordt 
op 9 november georganiseerd door 
het Landschapsnetwerk Brummen, 
in samenwerking met de Gemeente 
Brummen en Bureau Happyland. 

Begin: 20.00 uur, einde 21:30 uur. 
Locatie: uw computer.  

Hoe kunt u meedoen? 
U geeft zich op door een mail te sturen 
aan de secretaris van het Landschaps-
netwerk Brummen, Joop van Goozen 
joopvangoozen41@gmail.com.  
U kunt zich aanmelden voor 30 okto-
ber. U ontvangt dan een aanmel-
dingsformulier met meer informatie. 
U kiest ook een onderwerp  
waarover u wilt discussiëren. Op  
www.landschapsnetwerkbrummen.nl  
kunt u het programma vinden. 

Toekomst voor Dierenpark ’t Goor 
Al vele jaren ligt in Park ’t Goor in Brummen een dierenwei. Meer dan 25 jaar 
droeg de familie Prins zorg voor het beheer van deze plek. In die tijd is het 
uitgegroeid tot het dierenpark zoals deze vandaag de dag nog te bezoeken 
is. Onder de vlag van Stichting dierenpark ’t Goor is het beheer van het 
dierenpark sindsdien voortgezet en voor toekomstige generaties behouden.

Een van de manieren om het beheer 
te financieren is de bloembollenactie 
die op zaterdag 3 oktober plaats-
vond. Tijdens deze actie overhan-
digde wethouder Inberg officieel de 
erfpachtovereenkomst van het 
dierenpark aan de stichting.
Op verzoek van de stichting heeft de 
gemeente het eigendom van de 
dierenweide overgedragen door 
middel van erfpacht. Destijds is 
afgesproken dat de gemeente een 
eenmalige bijdrage levert om de 
grootste onderhoudsklussen, zoals 
het vervangen van de twee rietkap-
pen, te kunnen bekostigen. Naast 
een kleine jaarlijkse bijdrage steken 
de vrijwilligers de handen uit de 
mouwen door sponsoren te benade-
ren en geld in te zamelen via acties. 
Zo kunnen kinderen en volwassenen 
blijven genieten van een uniek 
parkje in het hart van Brummen.

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

     Op weg naar de 

Begroting 2021 
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