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Brummense Bikkel: vanaf nu het hele jaar nomineren

Eind april worden de jeugdlintjes de 
‘Brummense Bikkel’ weer uitgereikt. 
Kinderen en/of jongeren die zich actief 
hebben ingezet voor de maatschappij 
of hun medemens belonen we dan 
voor hun bijzondere prestatie. Vanaf nu 
is het mogelijk om het hele jaar een 
kind of jongere te nomineren. 

Volwassenen ontvangen voor bijzonde-
re inspanningen een lintje. Voor actieve 
jongeren in onze gemeente is er de 
‘Brummense Bikkel’. De gemeenteraad 
heeft in 2011 het initiatief genomen om 
via de uitreiking van de Brummense 
Bikkel de jongeren in onze gemeente in 
het zonnetje te zetten.

Waardering
Wethouder Jolanda Pierik: “Er zijn veel 
kinderen die niet in de schijnwerpers 
staan, terwijl ze zich wel op een 

bijzondere manier inzetten voor 
anderen of onze gemeente. Daar heb ik 
veel waardering voor. De gemeente 
Brummen is trots op deze kinderen en 
jongeren en daarom vind ik dan ook dat 
zij een lintje verdienen. Ik roep daarom 
iedereen op om hun favoriete kandidaat 
door te geven. Dat kan tot eind maart 
2019 en dan buigt de jury zich over de 

inzendingen. Ik hoop van harte dat er 
de komende periode weer veel 
aanmeldingen binnenkomen.”  

Stichting Welzijn Brummen (SWB) 
coördineert de aanvragen. Via hun 
website www.welzijnbrummen kunnen 
mensen vanaf nu het hele jaar door het 
nominatieformulier downloaden en 
invullen en zo hun favoriete kandidaat 
doorgeven. Je kunt je aanmelding ook 
insturen per e-mail: 
bikkel@welzijnbrummen.nl of stuur een 
brief naar Nominatie Brummense Bikkel, 
p/a Postbus 141, 6970 AC  BRUM-
MEN.  Alle inzendingen worden eind 
maart door de jury, die onder leiding 
staat van wethouder Jolanda Pierik, 
beoordeeld. Er zijn twee categorieën: 
van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot 
en met 17 jaar. Vermeld in de voor-
dracht duidelijk wie de genomineerde is, 
zijn of haar adresgegevens en telefoon-
nummer. Geef ook duidelijk aan 
waarom deze persoon de Brummense 
Bikkel zou moeten winnen.

Informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met Hennita 
van der Zee van SWB. Zij is bereikbaar 
via h.vd.zee@welzijnbrummen.nl of bel 
naar 0575 - 561 988. Jan en Dinie Bakkerweerd, de trotse 

ouders van Heidi, kregen deze week 
van brandweercommandant Jan 
Gemmink en burgemeester Alex van 
Hedel een bijzonder koffertje. Hun 
kleine meid is de eerste baby van 
oktober in de gemeente Brummen. En 
daarmee de eerste baby die geboren is 
in de brandpreventieweken. 

In het koffertje zitten onder andere 
een rookmelder, vluchtsleutel en een 

rompertje. Want tijdens de brandpre-
ventieweken wil de brandweer jonge 
ouders er extra op wijzen hoe 
belangrijk veiligheid in huis is. Zo 
wordt de roze wolk geen rookwolk! 
Krijg je ook een baby deze maand? 
Dan ontvang je bij de aangifte een 
geboortetasje.

Kijk op www.verkleindekansopbrand.nl 
voor handige tips om zelf brand te 
voorkomen of te herkennen.

Klimaatbestendig Nederland! Dát is 
zondag 21 oktober het thema van het 
televisieprogramma Ondernemend 
Nederland van RTL7. Ze zijn hierbij 
onder andere te gast in onze gemeen-
te. In dit 2 minuten durende item 
wordt duidelijk dat er in de gemeente 
Brummen een unieke samenwerking is 
met de papierindustrie, de energiecor-
poratie, de woningcorporatie, onder-
nemers, inwoners en de gemeente om 

energieneutraal te worden. Eef van 
Ooijen (wethouder duurzaamheid) en 
Marco de Wilde (directeur van de 
Woningcorporatie Veluwonen) lichten 
daarbij een tipje van de sluier op. 

Ondernemend Nederland wordt 
zondagochtend om 09.55 uur uitge-
zonden bij RTL7. Op zaterdag 27 
oktober wordt het programma om 
13:00 uur herhaald bij RTL7. 

Roze wolk

Gemeente Brummen in beeld bij RTL7

Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 
Het gemeentebestuur van Brummen houdt op woensdagavond 2 januari 2019 
een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners, verenigingen, organisaties en 
bedrijven in de gemeente Brummen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom 
in de hal van het gemeentehuis aan de Engelenburgerlaan 31 in Brummen. 

Een vast onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst is de nieuwjaarsrede 
uitgesproken door burgemeester Alex van Hedel. Ook is er dit jaar weer een 
centraal thema voor deze bijeenkomst. Gekozen is namelijk voor het onder-
werp ‘sport en bewegen’. Heeft u een leuk idee om hieraan invulling te geven? 
Laat dit dan weten via mailadres voorlichting@brummen.nl of telefoonnummer 
0575-568 294. Noteer woensdag 2 januari 2019 dus alvast in uw agenda!

Nieuws ontvangen over WaardeVOL Brummen
De driehoek Oeken-Hall-Brummen is een bijzonder leefgebied voor mensen, 
dieren en planten. Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, 
de leefomgeving te verbeteren en de natuur te versterken, zoeken gemeente 
Brummen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe samen met 
inwoners en bedrijven naar oplossingen in het project WaardeVOL Brum-
men. Zodat inwoners kunnen genieten van het landschap, agrariërs kunnen 
blijven ondernemen en de natuur kan bloeien.

Sinds juni 2018 houden gemeente, provincie en waterschap belangstellen-
den via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in het 
project. Wilt u ook toekomstige nieuwsbrieven ontvangen? Dat kan. Wilt u 
dit via een mail naar waardevolbrummen@Vallei-Veluwe.nl laten weten?  
Uw e-mail adres wordt enkel gebruikt voor het toezenden van de nieuws-
brief WaardeVOL Brummen.

Brummense Bikkel 

De Brummense Bikkel staat symbool voor ‘doorzetter’. De naam refereert 
ook aan een oud spel: het ‘bikkelen’. Uit de Griekse en Romeinse tijd zijn al 
afbeeldingen bekend van bikkelende meisjes. Ook in ons land werd het spel 
in de 18e en 19e eeuw nog overal gespeeld. Het komt veel voor op 
kinderprenten uit de negentiende eeuw. Een bikkel is het sprongbeen uit 
een achterpoot van een schaap. Daarmee werd het spel oorspronkelijk 
gespeeld. Later werden metalen bikkels gebruikt. De Brummense kunste-
naar Ralph Lambertz heeft een ‘Brummense Bikkel’ ontworpen. De bikkel 
heeft dus de vorm van het schapenbotje.

Woensdagmiddag werd de cluster-
school aan de Lorentzstraat in 
Eerbeek officieel in gebruik geno-
men. Een memorabel moment, want 
hiermee is het Integraal Huisves-
tingsplan (IHP) voor de scholen 
afgerond. Ruim twaalf jaar geleden 
ontstond het plan, mede als gevolg 
van veranderingen in het onderwijs 
en de dalende leerlingenaantallen. In 
goed overleg met alle schoolbesturen 

zijn er diverse scholen samenge-
bracht in moderne nieuwe gecluster-
de schoolgebouwen. Ook andere 
scholen hebben destijds onder de 
vlag van het IHP een impuls gekre-
gen, zoals de Pancratiusschool, J.H. 
Isings, De Rietgors en de Vosse-
staart. Denk hierbij aan toekomstbe-
stendige maatregelen zoals isolatie, 
dubbel glas, renovaties en andere 
maatregelen.

Onderwijswethouder Margriet 
Wartena stond woensdag in haar 
toespraak tijdens de feestelijke 
receptie stil bij deze mijlpaal. Maar ook 
prees ze de uitstekende samenwerking 
bij de totstandkoming van de cluster-
school aan de Lorentzstraat. Zeker 
gelet op de onzekerheid die de geur- 
en geluidproblematiek in het dorpshart 
van Eerbeek voor deze nieuwe 
clusterschool met zich meebracht. 
Waardering dus voor Koopmans 
Bouwgroep en alle betrokkenen bij de 
C. van Leeuwenschool en De Enk. Het 
resultaat is een echte gezonde school 
die voldoet aan het ‘Frisse scho-
len-concept’, maar tevens ook een 
duurzaam en toekomstbestendig 
gebouw is. Dit zorgt voor een hoog 
thermisch comfort, goede luchtkwali-
teit door een innovatief ventilatiesys-
teem en goede verlichting en geluids-
isolatie.
In het scholencluster is ook de nieuwe 
gymzaal geïntegreerd. Deze biedt 
ruimte voor zowel de scholen als voor 
verenigingen.

Ook laatste clusterschool officieel in gebruik

Lieke de Vries, Brummense Bikkel 2018

Burgemeester Van Hedel verrichtte samen met een aantal leerlingen de openingshandeling
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Raad besloot
Gisteravond vond de besluitvormende raad van de maand oktober plaats. 

Diverse voorstellen kwamen daarbij aan bod, waaronder uiteraard het 

bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Maar ook twee bestem-

mingsplannen, de tarieventabel 2018 en de ISV-subsidie voor bodemsane-

ringen in Eerbeek. Ook werd de raad door het college geconsulteerd over 

de toekomst van vervoersdienst PlusOV. Een verslag van deze raadsverga-

dering is te lezen op onze website www.brummen.nl. 

Beleidskader grondgebonden zonne-energie
De omschakeling naar een duurzame energievoorziening vraagt enorme 

hoeveelheden hernieuwbare energie. Zonneparken kunnen een rol spelen 

in deze forse opgave. Het dilemma waar we als samenleving voor staan is 

dat we enerzijds maatregelen moeten en willen nemen om de CO2 uitstoot 

drastisch te verminderen en dat anderzijds deze maatregelen een grote 

impact kunnen hebben op het landschap en de landschappelijke kwalitei-

ten. Daarom heeft het college besloten om de Omgevingsdienst Veluwe 

IJssel (OVIJ) opdracht te geven om een beleidskader op te stellen om 

initiatieven voor het opwekken van (grondgebonden) zonne-energie te 

kunnen toetsen. De kosten voor het opstellen van dit beleidskader worden 

betaald uit de beschikbare reserve ‘duurzaamheid’.

Belastingvoorstellen
B&W stellen de gemeenteraad voor om de belastingtarieven voor 2019 

vast te stellen. De vaststelling ervan vloeit voort uit de programmabegro-

ting. Voor een aantal tarieven is de afspraak dat deze jaarlijks worden bijge-

steld op basis van het inflatiepercentage. Voor bijvoorbeeld de afvalstoffen-

heffing en de rioolheffing is het uitgangspunt dat de kosten gedekt moeten 

worden door deze belastingopbrengst. Dit betekent dat het vastrecht daalt 

met 10 procent en het tarief van de groene afvalcontainer zelfs met 20 

procent. De rioolheffing daalt met vijf procent. De meeste andere tarieven 

worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Op de speciale begrotingspagina 

op www.brummen.nl leest u meer over de voorgestelde belastingtarieven.

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

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpwijzigingsplan “Rhiende-

rensestraat 9 Brummen” (17-10-
2018)

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Weg door de Plas” (15-10-2018)

Beschikkingen
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het realiseren van 
een veldopstelling met zonnepane-
len op de locatie Holthuizerweg 
(RWZI), kadastraal bekend 
Brummen, sectie I, nummers 2229 

en 2043 (17-10-2018)
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het bouwen van 
een schuur op de locatie Ka-
niestraat 4 in Brummen (17-10-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 linde op de locatie 
Händelstraat 47 in Eerbeek 
(17-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel, 

Sperwerstraat 9 in Brummen 
(17-10-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van kantoor/garage/
opslag op de locatie Hogeweg 6 in 
Eerbeek (17-10-2018)

• Sloopmelding, voor de sanering 
asbesthoudende toepassingen uit 
gymzaal, H.A. Lorentzstraat 1 te 
Eerbeek (17-10-2018)

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor Mercuriusweg 
12 te Brummen (17-10-2018)

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

De gemeenteraad buigt zich op 
donderdag 1 november over de 
cruciale vraag voor welke activiteiten 
en doelstellingen de gemeente 
Brummen zich in 2019 sterk gaat 
maken. Dit is namelijk verwoord en 
verwerkt in de concept-programmabe-
groting 2019-2022, die B&W eind 
september aan de gemeenteraad 
hebben overhandigd. Het is de raad 
die als taak heeft de programmabegro-
ting jaarlijks vast te stellen en daarmee 
de gemeentelijke koers aan te geven. 

Het is het college dat de afgelopen 
maanden het belangrijke financiële en 
inhoudelijke document (de begroting 
dus) heeft voorbereid. Nu is het de 
beurt aan de gemeenteraad. Vanaf 
eind september zijn raadsleden de 
collegevoorstellen in de begroting gaan 
bestuderen. Zij hebben reacties uit de 
samenleving verzameld, onder andere 
tijdens het raadsforum van donderdag-
avond 11 oktober. Ook heeft de 
gemeenteraad zowel schriftelijk als 
mondeling vragen gesteld aan het 
college. Dit alles om te komen tot 
zorgvuldige besluitvorming op 
donderdag 1 november 2018.

De programmabegroting en alle 
andere relevante informatie kunt u 
lezen op onze website www.brum-
men.nl. Daar is een aparte pagina over 
de behandeling van en besluitvorming 
over de programmabegroting. Mensen 
die géén internet hebben kunnen de 
begroting inzien in het gemeentehuis 
en bij het overheidsinformatiepunt in 
de bibliotheek in Brummen en 
Eerbeek. 

Aanvang 16.00 uur
Het raadsdebat over de begroting start 
donderdag 1 november om 16.00 uur. 
De vergadering vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De 
verwachte eindtijd is 23.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom deze 
belangrijke bijeenkomst bij te wonen. 

Dinsdag 16 oktober jl. is het college 
van Brummen op werkbezoek geweest 
bij het zeer innovatieve bedrijf Ocaro 
in Eerbeek. Ocaro is een bedrijf dat 
inmiddels al 15 jaar bestaat en 
gespecialiseerd is in Klantcontact. 

Het college werd warm ontvangen 
door directeur Carolien de Oliveira 
Marreiros en accountmanager Nadja 
Jonkers. Daarna volgde een zeer 
boeiende presentatie waarin het 
college werd meegenomen van het 
prilste begin van Ocaro tot en met hun 
visie op de toekomst.
Ocaro is een bedrijf dat actief is in de 
zakelijke dienstverlening met ruim 15 
jaar praktijkervaring in het managen, 

adviseren en opleiden van Klant 
Contact Centers. Daarbinnen hebben 
zij inmiddels ook een ruime ervaring 
binnen ‘gemeenteland’. Ocaro heeft 
inmiddels met een kleine 200 lokale 
overheden gewerkt aan het verbeteren 
van hun Klantcontact. Uniek is het 
gegeven dat Ocaro zelf in samenwer-
king met verschillende ROC’s een 
erkende opleiding Klantcontact heeft 
opgezet.

Ook is Ocaro initiatiefnemer van het 
landelijk lopende project “Erkend 
Talent”. Daarin biedt Ocaro in 
samenwerking met werkgevers uit het 
hele land mensen de kans om zich in 1 
jaar tijd te scholen in het vak Klantcon-

tact, met uiteindelijk na 1 jaar een 
erkend MBO-3 diploma.

De collegeleden waren erg onder de 
indruk van de wijze waarop Ocaro 
haar visie op Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen alsmede het 
klantcontact in de praktijk brengt en 
daarmee ook de gemeente Brummen 
op de kaart zet. 

Donderdag 1 november vanaf 16.00 uur: begrotingsraad

Werkbezoek college aan Ocaro

Op woensdag 7 november vindt de 
toneelvoorstelling ‘Roos Radeloos’ 
plaats. Deze voorstelling geeft op 
indrukwekkende wijze een kijkje in 
het leven van een jonge mantelzor-
ger. Het Knooppunt Mantelzorg in 
onze gemeente biedt deze voorstel-
ling aan voor ouders, leerkrachten, 
zorgprofessionals en andere belang-
stellenden. De voorstelling wordt 
gegeven bij basisschool De Triangel 
aan de Beethovenstraat in Eerbeek. 
Zowel om 16.00 als 19.00 uur vindt 
een uitvoering plaats. Na de voorstel-
ling is er gelegenheid voor vragen en 
ruimte voor gesprek. Interesse? Meld 
je dan aan bij Nicky Theunissen, 
coördinator van het knooppunt. 
Doe dit via mailadres  
N.Theunissen@humanitas.nl.  

Het Knooppunt Mantelzorg vindt dat 
scholen meer oog mogen hebben 

voor jonge mantelzorgers. De 
kleinschalige theatervoorstelling ‘Roos 
Radeloos’ maakt dit onderwerp 
bespreekbaar. Het verhaal gaat over 
een tiener die worstelt met de zorg 
voor haar zieke vader. De voorstelling 
wordt aangeboden in combinatie met 
een lespakket voor leerkrachten. 

Het Knooppunt Mantelzorg onder-
steunt jonge mantelzorgers op meerde-
re manieren. Bezoek hiervoor de 
website www.samengoedvoorelkaar.nl. 
Daar is ook meer informatie over de 
voorstelling Roos Radeloos te vinden. 

Toneelstuk over leven van jonge mantelzorg

Blad waar laat ik dat? 
Kijk op www.brummen.nl 

De vergaderplanning van de begrotingsraad: 
16.00 uur: Opening/mededelingen / vaststelling agenda
 Tweede bestuursrapportage 2018 
  Programmabegroting 2019 met financiële doorkijk tot en 

met 2022 (ter bespreking)
16.05 uur:  Eerste termijn fracties
17.15 uur:  Schorsing
18.40 uur:  Eerste termijn college
19.20 uur:  Korte schorsing (voor fracties)
19.40 uur:  Tweede termijn fracties   
20.40 uur:  Korte schorsing (voor college)
21.00 uur:  Tweede termijn college 
21.40 uur:  Schorsing 
22.00 uur:   Eventuele derde termijn en besluitvorming over begroting 

en moties/amendementen
23.00 uur:  Einde vergadering (streeftijd)


