14 oktober 2022

Centrumgebied Eerbeek: impulsen voor leefbaarheid

Verbinding bij Dag van de Ouderen

Met het vaststellen van de structuurvisie Centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek vorig jaar is een duidelijke
richting gegeven aan ontwikkeling in het centrum van Eerbeek. Mooi om te zien hoe verschillende marktpartijen
en ook de gemeente aan de slag zijn gegaan met de voorbereiding of uitvoering van plannen.

Vorige week vrijdag vond de Dag van de Ouderen plaats. Namens de
gemeente was wethouder Annika van Klinken aanwezig. Ze was zichtbaar
onder de indruk van de goede opkomst en de fijne sfeer. “Stichting
Welzijn Brummen heeft een geweldige dag georganiseerd, waarbij de
oudere medemens centraal stond.” Van Klinken vervolgt: “Soms leef je in
de waan van de dag en vergeet je stil te staan bij dit soort momenten.
Saamhorigheid, een luisterend oor bieden en een praatje maken zijn
ontzettend belangrijk en zorgen voor verbinding.”

toegang tot de Veluwe beter te
spreiden. Met daarbij de spoorzone in
Eerbeek als nieuw en belangrijk
startpunt voor een bezoek aan de
Veluwezoom en de IJsselvallei! Dit
regionale plan vormt een belangrijke
bouwsteen voor de ruimtelijke
inrichtingsvisie voor de spoorzone.
Het gaat dan om een gebied langs
het spoor (Kerstenterrein, Beekpad en
Stationsomgeving). De voorbereiding
van deze inrichtingsvisie is gestart.

Een mooi voorbeeld is het plan voor
de herontwikkeling bij De Wasacker.
Maar ook de plannen voor de
Spoorzone en de recente oplevering
van het pand op de hoek Illinckstraat-Stuijvenburchstraat zijn
inspirerende voorbeelden die echt
bijdragen aan een leefbaar Eerbeek.
Hoek Stuijvenburchstraat
Eén van de voortvarend opgepakte
initiatieven in het centrumgebied is
het voormalige pand van bakkerij
Ten Veen op de hoek van de
Illinckstraat en Stuijvenburchstraat.
Zweers Bouw is hier in juli 2021
gestart met het grondwerk en
afgelopen maand is het nieuwe
pand opgeleverd. Het prachtige
gebouw biedt op de begane grond
380 m2 commerciële ruimte.
Daarvan zijn nog enkele meters te
huur. Ook hebben de bewoners nu
de sleutel ontvangen van de 8
prachtige woonappartementen.

Herinrichting bij De Wasacker
De gemeente is op dit moment ook
druk in weer met een ontwerp voor
de openbare ruimte bij De Wasacker.
Dit gebeurt op basis van de visie die
voor het centrumgebied is vastgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat
er veel aandacht is voor groen. Maar
ook voor een hoogwaardige
uitstraling en doordachte oplossingen die rekening houden met
klimaatverandering. De parkeerplaats wordt aan de achterkant
uitgebreid met extra plaatsen. Zo is
er in de toekomst voldoende
parkeergelegenheid in het centrum.
Ook komt er een doorsteek voor
voetgangers en fietsers richting het
Elis Ligtleeplein. Het voorlopig
ontwerp voor De Wasacker hopen
we in november gereed te hebben.
Ontvangstlocatie voor Veluwe?
Samen met meerdere partners
werken we aan een plan om de

Eerbeek heeft een bijzondere relatie
met de Veluwe. De beken en
sprengen op de Veluwe hebben aan
de basis gestaan van de moderne
papierfabricage en de ontwikkeling
van Eerbeek als dorp zoals we het nu
kennen. Een prachtig verhaal waarin
verleden, heden en ook toekomst bij
elkaar komen. Dit bijzondere verhaal
willen we beter beleefbaar maken
voor inwoner én toerist. En een
impuls van het toerisme helpt weer
om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Eerbeek te vergroten.
We willen immers bezoekers
verleiden om het dorpscentrum van
Eerbeek te bezoeken, evenals de
IJsselvallei waar onze andere
dorpskernen van onze gemeente
liggen. Door de toerist vast te houden
in onze kernen, verhogen we de
gemiddelde bestedingen bij onze
ondernemers. Zo zorgt toerisme
bijvoorbeeld voor werkgelegenheid,
een goed vestigingsklimaat en
behoud van ons winkelaanbod. De
winkels waar wij als inwoners graag
naar toe willen blijven gaan.

Wethouder Van Klinken (rechts) en de mede juryleden.

De gemeenteraad buigt zich donderdag 20 oktober over de
concept-programmabegroting 2023-2026. Jaarlijks stelt de
raad de programmabegroting vast en geeft daarmee de
gemeentelijke koers aan. De raadsvergadering over dit
onderwerp gaat al in de middag van start, namelijk om 16 uur.
De verwachte eindtijd is uiterlijk 23 uur. De vergadering is
openbaar en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Ook is het live te volgen via het televisiekanaal van de
lokale omroep VoorstVeluwezoom.
Via 2 extra pagina’s in
deze krant kunt u lezen
wat de eerste reactie op
de begroting is van de 6
raadsfracties.
Naast de begroting voor
volgend jaar buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens de begrotingsvergadering ook over de
Tweede Bestuursrapportage over
het lopende begrotingsjaar 2022.
Hiermee legt het college verantwoording af over de inhoudelijke
maar vooral ook financiële situatie in
het huidige begrotingsjaar.

Taartenbakken
Eén van de hoogtepunten was ‘Heel
Brummen Bakt. Wethouder Van
Klinken was een van de juryleden,
samen met directeur van Veluwonen
Vincent Buitenhuis, lokale bakker
Roos Bakings en SWB-directeur
Martine Jurriens. “We waren
ontzettend onder de indruk van de
taarten die gemaakt zijn voor de
wedstrijd. Wij hebben gelachen,
genoten en uiterst serieus een

oordeel proberen te vellen.” Dat
was volgens Van Klinken overigens
nog niet zo makkelijk. “Het ene
jurylid vond bijvoorbeeld de bodem
te krokant, terwijl een ander dit juist
heel erg lekker vindt.” Maar volgens
Van Klinken was het vooral mooi
om te zien dat iedereen zijn bijdrage
heeft geleverd. “Van een prachtige
roze taart van een klein meisje en
haar opa, een heerlijk ouderwetse
appeltaart en twee taarten die door
twee Oekraïense dames waren
gebakken,” aldus de wethouder.
Het was uiteindelijk de prachtige
macaron taart van Olena die werd
uitgeroepen tot beste taart. Zij is
daarmee de Brummense Thuisbakker 2022!
Van Klinken kijkt dus terug op een
geslaagde dag, waarbij ze overigens
burgemeester Van Hedel verving,
die vanwege corona verstek moest
laten gaan. “Het is heel jammer dat
de burgemeester was verhinderd,
maar op dit soort dagen vind ik het
superleuk dat ik hem mag vervangen.”

Het is de bedoeling is dat het
masterplan voor Eerbeek als
ontvangstlocatie voor de Veluwe in
het eerste kwartaal van 2023 wordt
afgerond.

Raad in debat over begroting 2023

Het college heeft de afgelopen
maanden het belangrijke financiële
en inhoudelijke document (de
begroting dus) voorbereid. Het is
echter aan de gemeenteraad om
een besluit te nemen over de
begroting voor volgend jaar.
Raadsleden bestuderen grondig de
voorstellen en verzamelen reacties
uit de samenleving. Ook heeft de
gemeenteraad zowel schriftelijk als
mondeling vragen gesteld aan het
college. Dit alles om te komen tot
zorgvuldige besluitvorming op 20
oktober.

Jaarlijks wordt in oktober de Dag
van de Ouderen in onze gemeente
gevierd. Het is een van de vele
activiteiten die de welzijnsorganisatie in opdracht van de gemeente
organiseert. Vanwege de coronapandemie ging het evenement in
2020 en 2021 niet door. Maar
gelukkig kon dit jaar deze dag weer
in gezamenlijkheid gevierd worden.
Veel bezoekers waren samengekomen in de grote zaal van het Tjark
Rikscentum. Het was een gezellige
en onderhoudende dag, met een
zeer afwisselend programma.

Afsluiting kruising Kloosterstraat/Lijsterbesstraat/Hobbemastraat
Vanaf woensdag 12 oktober is om 07:00 uur de kruising Kloosterstraat/
Lijsterbesstraat/Hobbemastraat in Eerbeek afgesloten voor alle verkeer. Er
wordt aan de riolering gewerkt. Naar verwachting is op vrijdag 11 november op dit deel het werk weer klaar. Er wordt geen omleiding gezet. De
adviesroute is Kloosterstraat – Ruijgenbosweg – Rozenstraat – Veldkantweg.

Vergaderstukken online
De agenda met de bijhorende
stukken van de begrotingsvergadering kunt u lezen op brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er
binnenkort exemplaren ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis
en het Servicepunt.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 20 beuken, Gelders
Hoofd 6, Empe
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een tuinhuis, Gravin
van Burenlaan 7, Eerbeek
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een blokhut, Gravin
van Burenlaan 32, Eerbeek
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een nieuwe uitrit,
Narcisstraat 2, Brummen
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een productie- en
opslagruimte en aanleggen van
een uitweg, Op den Berg 2,
Brummen
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het

•

•

•

•

•

constructief wijzigen van de
woning, Weverweg 10, Eerbeek
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuur, Zutphensestraat 14, Brummen
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
herindelen van de woning en
uitbreiden met een berging,
Zutphensestraat 37, Brummen
Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, de
realisatie van een inkoopstation
ten behoeve van het zonnepark
op de locatie Oude Zutphenseweg, Hall
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
nokverhoging met dakkapel aan
de achterzijde op de locatie
Derickxkamp 36, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
spar en een conifeer op de locatie

Maria Stuartlaan 15, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 22
woningen gelegen op de locaties,
Zaagblad 11 t/m 25, Hoornbloem
1 t/m 11 en Hooimate 12-26,
Brummen
• Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het renoveren van de
dakconstructie van het achterhuis
en het plaatsen van een dakkapel
op de locatie Zutphensestraat 72,
Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het creëren van een
nieuwe woning indeling in een
monumentaal koetshuis, Voorsterweg 161A, Empe
Omgevingsmelding
• Beschikking maatwerkvoorschriften Stuijvenburchstraat 143,
Eerbeek

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.

NL-Alert: iédereen direct informatie bij een noodsituatie
Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert je bij noodsituaties.
Het is vanzelfsprekend dat je doet wat er staat als je een NL-Alert ontvangt.
Toch lukt dat niet iedereen. Ontvang je een NL-Alert waarin bijvoorbeeld
staat dat je vanwege een rookwolk met giftige stoffen in jouw buurt binnen
moet blijven en de ramen moet sluiten? En zie je dat de buurvrouw net op
dat moment haar hond gaat uitlaten? Dan kun je ervan uitgaan dat zij het
NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan. Zo heeft iédereen direct
informatie bij een noodsituatie.
Zo ontvang je een NL-Alert
NL-Alert ontvang je op je mobiele
telefoon. Als je een NL-Alert krijgt,
hoor je een hard en doordringend
alarmgeluid. Dit klinkt anders dan
een normaal berichtje. Je ziet het
NL-Alert gelijk op het beginscherm
van je mobiele telefoon.
Voor het ontvangen van NL-Alert
hoef je niets in te stellen op je

Kapotte lantaarnpaal, een losse
stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen
en tips over de openbare ruimte
geeft u eenvoudig aan ons door: via
de Fixi app, via de Fixi-website of
telefonisch. Samen zorgen we voor
een schone en veilige leefomgeving.
Is er iets kapot bij u in de buurt?
Bijvoorbeeld het wegdek, een
prullenbak of een speeltoestel?
Meld het ons. Ook als het gaat om
rondslingerend afval, vernielingen,
omgewaaide bomen of takken op
de weg. Een melding via Fixi wordt
normaal gesproken altijd binnen 2
werkdagen in behandeling genomen en als het mogelijk is volgt het
oplossen ook binnen een korte
termijn. Daarbij worden eerst de
meldingen opgepakt die een direct
gevaar voor de gezondheid,
veiligheid of openbare orde zijn.

Soms is de inzet van een aannemer
vereist en is het efficiënter meerdere
klussen te bundelen. Ook kan het
voorkomen dat er al een onderhoudsronde is ingepland en de
melding pas bij die onderhoudsronde wordt afgerond.
U kunt op verschillende manieren
een melding over de openbare
ruimte maken: via de Fixi app, via
de gemeentelijke website of
telefonisch. Kijk voor meer informatie op www.brummen.nl/melding.
Vertrouwelijke meldingen
U kunt via Fixi ook vertrouwelijke
meldingen doen, die niet op de
openbare kaart worden getoond.
Bijvoorbeeld als de melding tot u als
persoon te herleiden is en u dat niet
wilt. Zet daarvoor het vinkje bij
‘deel mijn melding op de openbare
kaart’ uit.

Nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030

Deze week is een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het programma Eerbeek-Loenen 2030. In editie 26 van de nieuwsbrief komen
diverse onderwerpen aan bod. Zo wordt ingegaan op enkele ontwikkelingen in het centrum van Eerbeek en wordt het proces geschetst van onder
andere de projecten rondom het logistiek centrum en het wegennet. Ook
is er aandacht voor enkele projecten bij FBB Eerbeek en DS Smith.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website eerbeekloenen2030.nl.

Enquête leefbaarheid Eerbeek

Tot 4 november kunnen inwoners van Eerbeek en omgeving een enquête
invullen over leefbaarheid. De enquête vindt plaats in opdracht van het
programma Eerbeek-Loenen 2030. Binnen dit samenwerkingsverband
van gemeente(n), provincie en industrie, is het bevorderen van leefbaarheid in het papierdorp een belangrijk doel. Wordt dit ook zo ervaren en
wat verstaan inwoners onder leefbaarheid? Om daarop een antwoord te
krijgen is er een korte vragenlijst online gezet. Deze is ook te vinden op
de website van eerbeekloenen2030.nl.

Verleende subsidie aan SWB

B&W hebben besloten het subsidiebedrag voor het jaar 2021 aan SWB
definitief vast te stellen op 844.789 euro. Dit jaar stond voor een groot
deel in het teken van corona. De coronamaatregelen hebben impact
gehad op de uitvoering van taken en werkzaamheden. De welzijnsorganisatie heeft de taken zoveel mogelijk (regulier of op een andere wijze) uit
kunnen voeren. Maar ook zijn er nieuwe werkzaamheden uitgevoerd. In
lijn van de vastgestelde beleidsregels (Gemeentelijke subsidie en Coronacrisis Brummen) is de subsidie nu definitief vastgesteld. Daarbij constateren B&W ook dat de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 voldoen
aan de voorwaarden van de Algemene Subsidie Verordening.

Aandacht voor Coming Out Day
Dinsdag hing de regenboogvlag weer in de
mast voor het gemeentehuis. Het gemeentebestuur vraagt hiermee aandacht voor Coming
Out Day, waarbij de sociale acceptatie,
veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ+’ers
centraal staat. Dit is de afkorting voor lesbisch, homo, biseksueel,
transgender, intersekse, queer en de + staat voor al die andere mogelijke
manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen
benoemen.

mobiele telefoon. Je mobiel moet
wel aan staan. NL-Alert is gratis en
anoniem, je telefoonnummer blijft
onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook
als het mobiele netwerk overbelast
is. NL-Alert is ook te zien op steeds
meer digitale reclameschermen en
reisinformatieschermen in het
openbaar vervoer. Kijk voor meer
informatie op crisis.nl.

Meldpunt openbare ruimte:
eenvoudig, 24/7 én digitaal

Kort nieuws

Duurzame
huizenroute
De Nationale Duurzame Huizen
Route biedt al tien jaar inspiratie voor
iedereen die zijn huis wil verduurzamen. Meer dan 1.750 huiseigenaren
delen online en offline hun ervaringen. Bekijk voorbeelden, lees
ervaringen en stel online vragen aan
huiseigenaren.
Op 29 oktober en 5 november kunt
u duurzame huizen bezoeken tijdens
de Duurzame Huizen Route 2022.
Gemeente Brummen ondersteunt dit
initiatief en moedigt inwoners aan
om hun woning ook aan te melden
als voorbeeld. Meer informatie vindt
u op www.duurzamehuizenroute.nl.

Sinds 2016 is de gemeente Brummen een regenbooggemeente. Dit
betekent dat er niet alleen jaarlijks
op 11 oktober aandacht is voor dit
belangrijke onderwerp. Zo hebben
de professionals van Team voor
Elkaar een belangrijke signalerende
en ondersteunende rol als het gaat
om LHBTIQ+’ers in onze gemeente.
Een ander belangrijk hulpmiddel is
het meldpunt voor discriminatie. De

gemeente Brummen is aangesloten
bij het antidiscriminatiebureau Art.1
Noord- en Oost Gelderland. Deze
instantie is er om discriminatie in
onze regio te voorkomen en te
bestrijden. Elke vorm van discriminatie kunt u eenvoudig melden via
de website, mailadres info@
art1no-gelderland.nl en telefoonnummer (0900) 23 54 354. De hulp
van Art.1 NOG is helemaal gratis.

Debat ProgrammaBegroting

In het algemeen belang

Lastenverlichting

Het zijn onzekere tijden om ons heen. Met de
oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en alsmaar
stijgende prijzen. Toch ligt er een gemeentebegroting, die er financieel gezien beter uit ziet
dan de afgelopen jaren. De eerste begroting na de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, waarbij
Lokaal Belang de grootste partij is geworden.

De VVD kiest voor verlaging van gemeentelijke
belastingen. Dat zijn de Onroerende Zaak Belasting,
de Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing. Vooral
de OZB is de laatste jaren extreem verhoogd in
Brummen.

Veel plannen, die voor onze mooie gemeente
belangrijk zijn, kunnen in de nabije toekomst
worden uitgevoerd. Zoals de bouw van woningen
In het centrum van Brummen: op de plek van de
huidige Aldi-supermarkt, op de al jarenlang lege
plek aan de Ambachtstraat, aan het Marktplein en
aan het Graaf Van Limburg Stirumplein.
Ook is er de verdere ontwikkeling van het
Eerbeekse centrum, waaronder een aantrekkelijke
stationsomgeving. Lokaal Belang wil snel
duidelijkheid over de plaats voor een logistiek
centrum voor de papierindustrie. De industrie die
belangrijk is voor de leefbaarheid van het centrum
van papierdorp Eerbeek.
De inrichting en het onderhoud van de openbare
ruimte (straten, trottoirs, openbaar groen) moeten
op diverse plekken naar een hoger niveau. Dat
is goed voor de toegankelijkheid en voor de
uitstraling van onze gemeente. Naar bezoekers,
maar vooral ook naar de eigen inwoners van onze
mooie gemeente.
Lokaal Belang blijft voor de toekomst oog houden
voor die dingen die voor onze inwoners belangrijk
zijn. In het algemeen belang. Maar ook met
oog voor de financiële zorgen waarin sommige
inwoners verkeren door de stijgende prijzen en
energiekosten.
Fractie Lokaal Belang
Luuk Tuiten, Sandra Voskamp, Margriet Wartena,
Marius Mennink, Jan Veldkamp

De gemeente staat er na jaren van bezuinigingen
en steeds hogere lasten voor de inwoners financieel
beter voor. Inwoners en bedrijven hebben daar mede
voor gezorgd. Daarom vindt de VVD dat in deze tijd
van hoge inflatie en absurd stijgende energiekosten
burgers ontlast mogen worden.

De VVD wil dat bereiken door...
• de OZB niet met de inflatiecorrectie (2,4%) te
verhogen
• de stijging van de afvalstoffenheffing (met 8,5%)
te schrappen. Dat kan door het vaste tarief te
verlagen en het bedrag per lediging van de
container iets in prijs te verhogen; hebt u minder
afval, dan betaalt u ook minder
• de overhead op organisatiekosten van de
rioolheffing te verlagen, zodat de stijging van
6,5% niet nodig is
Zeker in deze tijd vindt de VVD het belangrijk dat
iedereen enige controle kan uitoefenen op zijn
uitgaven, zoals bij de afvalstoffenheffing.
Fractie VVD Brummen-Eerbeek
Peter-Paul Steinweg, Carla Wijnhoven, Niels
Noordstar en Bart Jan Teunissen

Lokale kracht: samen sterk
in onzekere tijden
De internationale en nationale crises voelen we
ook lokaal: (energie-) armoede als gevolg van de
oorlog in Oekraine, jongeren die niet in het eigen
dorp kunnen wonen door de woningcrisis en
omgekeerde vlaggen langs de wegen. Crises die
we ook lokaal moeten helpen oplossen.
De gemeente ondersteunt de laagste inkomens
(tot 120% van bijstandsniveau) maar juist
vlak daarboven krijgen mensen het extra
moeilijk. GroenLinks wil een oprekking van de
inkomensgrens. Voorkomen is gezonder én
goedkoper voor iedereen. Achteraf genezen via
schuldhulpverlening is pas echt peperduur.
Ook boeren leven in onzekerheid: er komen
maatregelen, maar er is nog niets bekend. Wij zijn
trots dat de boeren in onze gemeente in grote
getale overstappen naar meer natuurinclusieve
landbouw. De gemeente helpt hen hierbij en zo zijn
zij goed voorbereid op wat komen gaat.
Alles houdt met elkaar verband. We lopen nu
keihard tegen de grenzen van onze groei. Een
groeiende industrie betekent meer uitstoot van
CO2 en stikstof. Dat betekent minder woningen
of minder ruimte voor boeren en toerisme en
vermindering van leefbaarheid en veiligheid.
Alles hangt samen! GroenLinks zet zich in voor
een leefbare omgeving voor haar inwoners. Dat
betekent extra woningbouw en vaart maken
met de herinrichting van de centra van Brummen
en Eerbeek. Een mooie veilige omgeving voor
iedereen.
Daarbuiten helpen we de natuur een handje
door minder te lozen op de IJssel, biodiversiteit te
ondersteunen, woningbouw circulair en duurzaam
te ontwikkelen. Dan kan de natuur overleven en als
de natuur overleeft, hebben wij en generaties na
ons ook een toekomst.

COLOFON

Op weg naar de

Op deze begrotingspagina leest u een korte eerste reactie van de zes

Begroting 2023

raadsfracties op de concept-programmabegroting. Het echte debat barst
donderdagmiddag 20 oktober om 16.00 uur los. Locatie: raadszaal gemeentehuis. En online te volgen via het televisiekanaal van lokale omroep
VoorstVeluwezoom. Meer weten? Bezoek dan brummen.nl/begroting.

Een sociale gemeente
in moeilijke tijden

Blijven balanceren op
een strakker koord

Past de begroting van
Brummen u ook?

Stoken of koken
We merken het allemaal. Een sterk stijgende
energierekening. Mensen die moeten kiezen tussen
verwarmen of koken. Of producten terugleggen bij
de kassa omdat ze hun boodschappen niet kunnen
betalen. In een periode waar de bestaanszekerheid
onder druk staat zullen we, meer dan ooit, oog
moeten hebben voor elkaar.

Aankomende week behandelt de gemeenteraad
de Programmabegroting voor de jaren 2023 tot
2026. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om
de gemeente Brummen weer financieel gezonder
te krijgen. Na jaren balanceren op een slap koord,
staat de gemeente er anno vandaag beter voor.

De begroting 2023-2026 van onze gemeente staat
boordevol enthousiaste plannen en ambities.
Vooral voor duurzaamheid en wonen. Heel
belangrijk, dat vindt ook het CDA. En de resultaten
in euro’s zien er positief uit. Niets meer aan doen
zou je zeggen.

Op basis van de begroting kan de gemeente
de komende jaren investeren in onder andere
klimaat en duurzaamheid, Eerbeek en Brummen,
schuldhulpverlening, de hervormingsagenda voor
Jeugdzorg en het versterken van onze toeristische
kwaliteiten. Thema’s waar mede door deelname
van D66 in de coalitie op wordt ingezet.

Toch willen we graag in gesprek met college en
mederaadsleden op 20 oktober. Want zijn in deze
begroting de juiste prioriteiten gesteld? Zijn de
resultaten echt zo positief als is vermeld? En zijn de
werkelijke resultaten voor inwoners net zo positief
als de euro’s in deze begroting?

Beschermen tegen armoede is een politieke keuze
Iedereen moet mee kunnen doen, van jong tot
oud. De PvdA is blij met het ondersteuningspakket
van het Rijk en het prijsplafond voor de energierekening, maar dat is wat ons betreft niet
toereikend. De (lokale) politiek kan de stijgende
prijzen niet “wegtoveren”. Maar het is wel een
politieke keuze wie de rekening betaalt en hoeveel
mensen we in armoede laten vallen.
Onze inzet
Wij vragen het college om met concrete maatregelen te komen om inwoners die in zwaar weer
zitten, waar mogelijk, te ondersteunen. De eerste
stap binnen het college is gezet, maar wij blijven
hier aandacht voor vragen. Schulden hoeven niet
astronomisch op te lopen wanneer er vroegtijdig
maatregelen worden getroffen, zoals hulpverlening
gericht op vroegsignalering en preventie. De
samenwerking met woningbouwcoöperatie,
energieleveranciers en andere instanties is belangrijk
om bij een betalingsachterstand hulp te kunnen
bieden. Lokale initiatieven bieden hierin al een
helpende hand.
Begroting 2023
De opgaven uit het coalitieakkoord vormen de
rode draad in de begroting, daar wordt hard aan
gewerkt. Tegelijkertijd zien we dat inwoners op dit
moment meer ondersteuning nodig hebben.
Onze inwoners moeten kunnen rekenen op die
hulp, nu meer dan ooit.
Samen doen, samen sterk!

Echter realiseert D66 zich dat de realiteit van de dag
voor veel inwoners anders is. Steeds meer inwoners
hebben het moeilijk door forse prijsstijgingen van
bijvoorbeeld energielasten en onze dagelijkse
boodschappen. Wat ons betreft is en blijft de
gemeente laagdrempelig voor vragen en/of hulp
voor haar inwoners in deze tijd.
De komende periode zal D66 zich inzetten voor
onderwerpen zoals de bestuurskracht, het sociaal
domein, klimaat en duurzaamheid, wonen en
onderwijs. Zodat we ook in de toekomst kunnen
blijven balanceren op het strakke koord.
Nieuwsgierig of heeft u vragen aan ons of over de
verdere inbreng van D66 Brummen - Eerbeek? Kijk
dan op www.d66.nl/brummen en/of neem contact
met ons op.
Fractie D66

We leven in een spannende tijd waarin we van
de ene crisis naar de andere struikelen. En waarin
veel mensen in financiële problemen komen. Dit
vraagt om zorgvuldige keuzes. Niet alleen in de
komende winter, maar ook in 2023/2024. Hebben
we daar genoeg oog voor? Kunnen we daar nog
meer, beter en anders mee omgaan dan het college
nu al doet? Duidelijk is dat de landelijke overheid
niet alles kan oplossen. Er ligt ook een taak voor
de lokale samenleving, denk aan het in stand
houden van verenigingsactiviteiten sport en cultuur,
bibliotheken, voedselbank en het zwembad.
Maar ook hier is hulp nodig. Wat kunnen we als
gemeente en samenleving samen doen om goed
voor elkaar te zorgen?
Kortom, voor het CDA genoeg om te bespreken én
om nog iets aan te passen in de begroting! Doet
u ook mee en hebt u goede ideeën? Dan horen
wij dat graag! Stuur uw reactie naar de fractie van
CDA Brummen-Eerbeek via CDAfractieBrummen@
kpnmail.nl of reageer via onze website https://
www.cda.nl/gelderland/brummen.
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Donkere Dagen Offensief: licht zet inbrekers in het zicht
Op zaterdag 15 oktober vanaf 13.30 uur zullen medewerkers van de
Gemeente Brummen in samenwerking met de politie, Eerbeek bezoeken.
Doel van deze actie is om bewoners van wijken met een verhoogd
inbraakrisico bewust te maken van het risico op inbraak en insluiping als
ramen en deuren niet goed zijn afgesloten of als er duidelijk niemand
thuis is.
Heeft u vragen over dit onderwerp
of andere onderwerpen over uw
veiligheid of die van uw omgeving?
Dan bent u vanaf 13.30 uur welkom
bij de zogenaamde Kantoor Op
Straatbus van de politie. De bus
staat op de parkeerplaats van de
Jumbo, Loenenseweg te Eerbeek.
Medewerkers van de politie en/of
gemeente staan voor u klaar om uw
vragen te beantwoorden en tips te
geven.
Wat kunt u zelf doen?
Inbrekers zijn in de wintermaanden
het meest actief in de vooravond.
Want als het ’s avonds donker is en
er brandt op dat moment geen licht
in een woning, weet een inbreker
dat er niemand thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar
op uw binnen- en buitenverlichting

kunt u al veel narigheid voorkomen.
Maar alleen verlichting is niet
genoeg. Inbrekers slaan graag toe
zonder dat toevallige voorbijgangers
hen kunnen zien. Kijk daarom eens
kritisch naar uw eigen huis. Zijn er
plekken waar het zicht slecht is,
zoals een raam met een grote struik
ervoor of een niet verlicht portiek of
voorportaal?
Goed hang- en sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk
hang- en sluitwerk het inbrekers
moeilijk. Hang- en sluitwerk met het
Politiekeurmerk Veilig Wonen
vermindert de kans op een inbraak
met maar liefst negentig procent!
De combinatie van zicht, verlichting
en inbraak werend hang- en
sluitwerk maakt dat de kans op een
inbraak kleiner en de kans op
ontdekking groter.

Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig
seconden nodig om in te breken. Als
het langer duurt, breekt hij vaak zijn
poging af. Een aantal tips om het
een inbreker lastig te maken:
• Plaats inbraakwerend hang- en
sluitwerk, voorzien van het
SKG-sterkeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed af,
draai ze op het nachtslot en berg
de sleutels op, ook al bent u maar
even weg.
• Maak gebruik van tijdschakelaars
op uw verlichting. Vaak verlaten
mensen in de loop van de dag
hun huis om pas in de avond
terug te keren in een donkere
woning. Terwijl verlichting in en
om de woning juist kan helpen
om inbraken te voorkomen.
• Maak afspraken met uw buren
om een oogje in het zeil te
houden.
Zorg ook voor zicht en licht bij uw
huis. Gebruik in donkere uren de
verlichting bij uw toegangsdeuren
en zorg dat inbrekers zich niet
kunnen verschuilen achter struiken

De Kantoor Op Straat-bus van de politie staat zaterdag 15 oktober vanaf
13.30 uur op de parkeerplaats bij de Jumbo in Eerbeek.
in met name voor- en zijtuinen.
Snoei struiken dus tijdig! Meer
preventietips leest u op www.politie.nl
Verdachte personen? Bel 112
U kent uw wijk het beste. Als u
denkt dat er iets niet in orde is, dan
is dat meestal ook zo. Ziet u
verdachte personen in uw buurt? Of
mensen die niet in uw buurt
thuishoren en veel aandacht hebben
voor woningen in de buurt? Bel dan
direct de politie. Bij spoed of
heterdaad kan dit via 112 en anders

via 0900-8844. Let erop hoe ze eruit
zien en in welke richting ze vertrekken. Dat kunt u aan de politie
doorgeven. Noteer ook het merk en
kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is belangrijk om zo snel
mogelijk te bellen. Een inbreker
heeft slechts enkele minuten nodig
om zijn slag te slaan en er vandoor
te gaan. Door uw melding kan de
politie snel ter plaatse zijn en de
inbrekers oppakken. De politie
benadrukt: liever een keer teveel
gebeld, dan één keer te weinig!

Een vluchtplan kan uw leven redden

Verkeersmaatregelen Zutphensestraat

Bij brand heeft u 3 minuten om uw huis veilig te verlaten. Het is dus van
levensbelang dat u weet hoe u snel en veilig uw huis uit kunt komen.
Heeft u al nagedacht over hoe uw vluchtplan eruitziet?

Begin dit jaar is er een 30km zone ingevoerd binnen de kom van het dorp Brummen. Om de weggebruiker hierop
te wijzen, zijn er borden en spandoeken geplaatst. Afgelopen week zijn er ook snelheidsremmende maatregelen
toegepast.

Vluchtplan maken
Bij het maken van een vluchtplan
bekijkt u mogelijke vluchtroutes in
huis. Welke route is snel en veilig?
Liggen er spullen in de weg? Waar
vind u de sleutel van de buitendeur?
Waar ontmoet u huisgenoten als u
eenmaal buiten bent? Wie zorgt
ervoor dat kinderen en huisdieren in
veiligheid worden gebracht? Deze
vragen beantwoord je als je nadenkt
over een vluchtplan. Als u de

antwoorden weet, bespreek het
plan met huisgenoten en oefen uw
vluchtroute samen. Zo zorgt u
ervoor dat iedereen weet wat ‘ie
moet doen in geval van brand. En
kan iedereen veilig en zo snel mogelijk naar buiten komen.
Test uw vluchtroute
Test hoe snel u bij brand uw huis
kunt verlaten. Kijk op
https://testjevluchtplan.nl/ of scan
de QR-code. Beantwoord
de vragen, oefen uw
vluchtroute en binnen
enkele minuten ontdekt u of
u op tijd uw huis uit kunt
komen. De online vluchttest
is gratis via uw smartphone
of tablet.

Er zijn rode paaltjes geplaatst langs
de weg. Met de paaltjes willen we
de weggebruikers erop wijzen dat
ze in een 30km zone rijden. Langs
de paaltjes zal de snelheid ook
verminderen, de rest hangt natuurlijk af van het gedrag van de
weggebruikers.
Van onderzoek naar visie en geld
Het gemeentebestuur wil in de
toekomst de Zutphensestraat
opnieuw inrichten als 30 kilometerweg. Voordat het zover is wordt
voor de gehele gemeente in beeld
gebracht bij welke wegen snelheid
en weginrichting op elkaar aangepast moet worden. Dit onderzoek
moet leiden tot een meerjareninvesteringsplan voor wegreconstructies
in de gehele gemeente. Een basis
om in de komende jaren verschillende wegen ook daadwerkelijk anders
te kunnen inrichten. Daarbij gaat
het om verkeersveiligheid, maar ook
om klimaat en een meer groene
inrichting. Bij deze visie hoort dan
ook een budget om dit uit te
voeren.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

