
Actuele cijfers over corona
Het landelijke coronadashboard laat met actuele cijfers zien hoe het 
coronavirus zich in Nederland verspreidt. Op het dashboard is bijvoor-
beeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het 
aantal besmettingen oploopt. De informatie in het coronadashboard 
komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. U 
vindt het dashboard op www.coronadashboard.rijksoverheid.nl. 

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te 
verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag besloten dat er strengere maatre-
gelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen 
daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op 
overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten 
en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen 
naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de 
verscherping van de maatregelen 
impact op de samenleving en de 
economie. Maar deze stap is nu nodig 
zodat zich daarna een nieuw perspec-
tief aandient: een samenleving waarin 
we het virus onder controle houden. 
Het is cruciaal dat we 1,5 meter 
afstand tot anderen kunnen houden 
en de basisregels blijven volgen. 

Iedereen met klachten laat zich testen 
en mensen met een positieve 
testuitslag blijven thuis. Daarmee kan 
het allergrootste deel van de besmet-
tingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid
Wat we willen is zo gericht mogelijk 
ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal 
besmettingen, hoe minder fijnmazig 

de maatregelen. Het zicht op en de 
voorspelbaarheid van de versprei-
ding van het virus wordt versterkt 
door het testbeleid, het coronadash-
board met hieraan toegevoegd een 
routekaart met vier risiconiveaus 
waarbij voor iedereen duidelijk is 
welke maatregelen op welk moment 
nodig zijn, de app CoronaMelder als 
ondersteuning bij het bron- en 
contactonderzoek en aangescherpte 
wetgeving en handhaving. Zo 
versterken we het zicht op en de 
voorspelbaarheid van de versprei-
ding van het virus. Zo kunnen we 
snel en gericht bijsturen en de 
verspreiding van het virus tegen-
gaan, daar waar het virus oplaait.

Begraven of cremeren: bespreek het!
Doodgaan hoort bij het leven. In deze coronatijd denkt u er misschien wat 
vaker aan. Toch is het nog moeilijk om erover te praten. Weten uw nabestaan-
den hoe uw uitvaart eruit ziet? Weten zij of u begraven of gecremeerd wilt 
worden? Op tijd praten over de dood kan tijdens het leven rust geven. Voor 
uzelf, maar ook uw nabestaanden. Een uitvaartonderneming kan u helpen met 
uw wensen rondom de uitvaart. De gemeente Brummen kan u meer vertellen 
over de mogelijkheden van begraven of de mogelijkheden na een crematie.

In onze gemeente hebben we drie 
algemene begraafplaatsen. Deze 
begraafplaatsen zijn beschikbaar 
voor begraven, het plaatsen van 
asbussen in een urnenkelder of 
urnenmuur en asverstrooiingen.
 
Misschien bent u op dit moment 
rechthebbende van een bestaand graf 
waarvan de uitgiftedatum van voor 
1998 is. Samen met een medewerk-
ster van de begraafplaatsadministratie 
kunt u de mogelijkheden bekijken 
van herbegraven in het bestaande 
graf. Ook het bijplaatsen van een 
asbus in een bestaand graf behoort 
tot een mogelijkheid.

Heeft u familie op één van de 
algemene begraafplaatsen liggen en 
u wilt weten of er bij de gemeente 
een rechthebbende bekend is? U 

kunt dan contact opnemen met de 
begraafplaatsadministratie.

Bel ons gerust! Wij helpen u graag 
verder bij vragen rondom begraven 
in de gemeente Brummen. Meer 
informatie over begraven in onze 
gemeente vindt u ook op onze 
website www.brummen.nl of neem 
telefonisch contact met ons op via 
het nummer (0575) 56 82 33.

BIZ Eerbeek gaat door
De BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) voor het centrum van Eerbeek wordt 
ook de komende 5 jaar voortgezet. Na 5 actieve jaren, waarin veel is 
gedaan door en voor ondernemers, liep dit jaar de BIZ-Eerbeek af. Via een 
draagvlakmeting konden ondernemers de afgelopen weken hun mening 
geven over de verlenging van de BIZ. Een ruime meerderheid van de 
ondernemers (82,6 %) stemde voor een verlenging.

Een bedrijveninvesteringszone is een 
afgebakend gebied zoals een 
winkelgebied of een bedrijventer-
rein waarin ondernemers samen 
investeren. Zij ontwikkelen daarvoor 
samen een plan om de kwaliteit van 
hun bedrijfsomgeving te verbeteren. 
Het doel van de BIZ Vereniging in 
Eerbeek is economische versterking 
van het centrum van Eerbeek. Meer 
bezoekers naar het centrum 
trekken, die vaker terugkomen en 
meer besteden. Hiervoor zijn allerlei 
activiteiten bedacht die moeten 
zorgen voor meer sfeer en beleving 

in het centrum. Alle ondernemers/
eigenaren in de BIZ betalen daaraan 
mee. 

Rol gemeente
De BIZ bijdragen worden geïnd als 
een belastingvorm. Belastingen 
innen kunnen echter alleen overhe-
den. Voor het innen van de BIZ-bij-
dragen is daarom een samenwerking 
met de Gemeente vereist. Zij 
incasseert de gelden en na aftrek 
van de kosten voor deze dienst 
worden de gelden verder geleid naar 
de ondernemersvereniging.

Nieuwe gemeentegids in de bus 
Vanaf deze week valt bij de meeste 
huishoudens in de gemeente 
Brummen de nieuwe gemeentegids 
in de bus. De gemeentegids wordt 
huis-aan-huis verspreid. Heeft u 
eind oktober nog geen gemeente-
gids ontvangen? Dan kunt u een 
gratis exemplaar afhalen bij het 
gemeentehuis in Brummen. Wie 
het komende jaar in deze gemeen-
te komt wonen, krijgt de gids 
vanzelf toegezonden.

De gemeentegids 2020-2021 is de 
negentiende editie die is gemaakt 
door uitgever Akse Media uit Den 
Helder. De gemeentegids staat 
boordevol informatie, maar is 
natuurlijk wel een momentopname. 
Tussentijdse veranderingen kunnen 
alleen in de internetversie 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.
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Mondkapjes voor 
huishoudens met 
kleine beurs
De gemeente vindt dat 
iedereen in de gelegenheid 
moet zijn om een mondkapje te 
kunnen dragen en zich zo 
(aanvullend) te beschermen 
tegen het coronavirus. Daarom 
heeft het college vorige week 
besloten om iedereen in de 
gemeente Brummen die 
gebruik maakt van een 
minima-regeling, een gratis 
uitwasbaar mond-/neuskapje 
beschikbaar te stellen. Wethou-
der Volksgezondheid Ingrid 
Timmer had dit besluit vorige 
week donderdagavond al 
tijdens het raadsforum wereld-
kundig gemaakt. 



Geen spoed, wel brandweer ter plaatse 
nodig? Bel 0900-0904
Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbe-
dreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je vanaf 12 oktober 
0900-0904. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle 
levensbedreigende situaties.

Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de brandweer voortaan 
over één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 
112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.

24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken 
van de plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de regionale 
meldkamer van de brandweer. Hiermee komt een einde aan het tijdperk 
waar elke regio een eigen telefoonnummer had om de brandweer in 
geen-spoed situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed 
naartoe hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid paard dat niet meer 
zelf uit de sloot kan komen, een boom die over de openbare weg ligt 
en voor verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten 
blank komen te staan. Het gaat dus om situaties die op dat moment 
niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Voor zulke situaties bel je  
voortaan 0900-0904.

Meer informatie over het landelijke geen-spoednummer vind je op 
brandweer.nl/geenspoed.

Inwonerspanel geeft voldoende voor communicatie gemeente
Inwoners zijn overwegend positief over de gemeentelijke communicatie en 
informatievoorziening. Voor zover er rechtstreekse contacten zijn met 
medewerkers of bestuurders, zijn deze meestal positief. En de verschillende 
communicatiekanalen die de gemeente tot haar beschikking heeft, krijgen als 
waarderingscijfer vaak een (ruime) voldoende. Dat zijn de eerste conclusies 
die getrokken kunnen worden uit het recente onderzoek onder het inwoner-
spanel ‘Brummen Spreekt’. In dit onderzoek stond overigens niet alleen de 
gemeentelijke communicatie centraal. Ook werden er enkele vragen gesteld 
over de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 van kracht is. De resultaten van 
het onderzoek zijn te vinden op de speciale website www.brummenspreekt.nl.

Het is de tweede keer sinds de start 
van het inwonerspanel in 2014 dat 
de panelleden uitgebreid werden 
bevraagd over de gemeentelijke 
communicatie en informatievoorzie-
ning. “Het geeft ons een grote 
hoeveelheid informatie om te kijken 
hoe we in de gemeente Brummen 
onze informatievoorziening zo goed 
mogelijk kunnen organiseren”, laat 
communicatieadviseur Gert-Jan van 
Dijk na ontvangst van het rapport 
van onderzoekbureau Moventem 
weten. “Het mooie is dat dat we de 
cijfers kunnen vergelijken met 4 jaar 
geleden. Dit met het doel om de 
informatievoorziening nog beter op 
de wensen van onze inwoners af te 
stemmen en de wederzijdse 
communicatie tussen gemeente en 
inwoners, ondernemers en andere 
partners verder te verbeteren.” 

Waarderingscijfers 
In totaal hebben 526 panelleden de 
vragenlijst ingevuld. Het panel 
bestond op dat moment uit 1.152 
inwoners, dus een deelnamerespons 
van ruim 46 procent. De responden-
ten konden zich uitspreken over de 
verschillende communicatiekanalen. 
Vrijwel iedereen (zo’n 80 procent) 
heeft het afgelopen jaar de website 

www.brummen.nl bezocht. De 
waardering is overwegend positief 
(rapportcijfer 6,7). De huis-aan-huis-
pagina’s GemeenteThuis belanden 
bij 91 procent van de ondervraagden 
op de deurmat en bijna 60 procent 
leest de pagina’s in z’n geheel. 
Slechts 4 procent bekijkt de pagina’s 
niet, terwijl de overige panelleden of 
de nieuwsberichten lezen danwel de 
bekendmakingen doorpluizen. Het 
waarderingscijfer voor Gemeen-
teThuis is 7,0. Hogere waarderings-
cijfers scoren de gemeentegids en de 
digitale nieuwsbrief (beiden 7,3). In 
vergelijking met de resultaten van 
2016 constateert Van Dijk dat de 
cijfers over de hele linie licht gedaald 
zijn. “We gaan dat de komende tijd 
goed analyseren en op basis van de 
reacties uit het panel verbeteringen 
doorvoeren. Maar we kunnen ook 
niet uitsluiten dat de roerige tijd 
waarin we als gemeente verkeren, 
wellicht enige invloed heeft gehad 
op het oordeel dat inwoners over de 
gemeentelijke communicatie 
hebben.” 

Interesse voor de omgevingswet
Net zoals andere gemeenten is 
Brummen bezig met de voorberei-
dingen voor de Omgevingswet. Een 

nieuwe (landelijke) wet die in 2022 
in werking treedt. Reden voor de 
gemeente om te kijken wat 
inwoners op dit moment al weten 
over de Omgevingswet en hoe zij 
hierbij betrokken willen worden. De 
resultaten laten zien dat 11 procent 
inhoudelijk op de hoogte is van 
deze nieuwe wet en 49 procent er 
van gehoord heeft. Veel inwoners 
willen weten wat deze nieuwe wet 
voor onze gemeente gaat beteke-
nen (89%) en een kleine groep 
(22%) wil actief betrokken worden 
bij de uitwerking van deze wetge-
ving binnen onze gemeente. 

Inwonerspanel
De gemeente Brummen neemt het 
inwonerspanel serieus en betrekt 
inwoners graag bij belangrijke 
vraagstukken. Het panel bestaat 
sinds eind 2014 en telt 1.152 
panelleden. Iedereen van 16 jaar en 
ouder die woont of werkt in de 
gemeente Brummen kan gratis lid 
worden van Brummen Spreekt. Wilt 
u dus ook uw mening geven over 
de impact van de genomen 
maatregelen op de lokale samenle-
ving en uw persoonlijke situatie?  
Ga dan snel naar de website www.
brummenspreekt.nl en meld u aan! 

Overeenkomst onderhoud kunstwerk
Sinds het viaduct bij de N348 eind december is voorzien van kleurrijke 
streetart, is Brummen een kunstwerk rijker. Het opvrolijken van deze 
locatie is ontstaan uit een burgerinitiatief van de Dorpsraad Brummen. 
Afgelopen maandag ondertekenden de burgemeester en de voorzitter van 
Dorpsraad Brummen, Henk Poldermans, een overeenkomst waardoor ook 
het onderhoud van dit kunstwerk geregeld is.

Vrijwilligers onderhouden de 
muurschildering en zorgen dat de 
omgeving schoon blijft. De 
Provincie, die eigenaar van het 
viaduct is, had aan het aanbrengen 
van het kunstwerk enkele voor-
waarden gesteld. Met de overeen-
komst wordt aan één van de 
voorwaarden voldaan. De Dorps-
raad bekijkt momenteel de moge-
lijkheid om het kunstwerk aan te 
lichten. Er is nog wat budget over 
van de aanleg. Het aanbrengen van 
verlichting maakt dat in de donkere 
wintermaanden het kunstwerk goed 

zichtbaar is en bijdraagt aan een 
fraaie entree van het dorp.

Meld u aan voor Auto van de straat
Staat uw straat ook vol met dure auto’s die voor het grootste gedeelte 
stilstaan? Al die ruimte die gebruikt wordt voor parkeerplekken in plaats 
van speeltuinen en groen. Ziet u dat ook liever anders? Meld uw straat 
dan aan voor Auto van de straat! Om deel te nemen aan Auto van de 
Straat moet u in de provincie Gelderland wonen. 

Voor dit project worden extra 
voorzorgsmaatregelen genomen in 
verband met het coronavirus. 
Aanmelden kan tot 1 december 
2020. Kijk voor meer informatie en 
om je aan te melden op www.
autovandestraat.nl

Hoe werkt het
Provincie Gelderland selecteert uit 
de aanmeldingen 3 Gelderse straten 
die mee mogen doen met Auto van 
de Straat. Die straten kunnen 6 
maanden lang elektrisch rijden en 
het gemak van autodelen ervaren. 

Het gebruik van de auto’s kost 
slechts € 2,50 per uur. De elektri-
sche laadpalen plaatst de provincie 
in de winnende straten en het 
opladen is gratis.

Gelders initiatief
Auto van de Straat is een initiatief 
van provincie Gelderland en Natuur 
& Milieu. Voor Auto van de Straat 
werken zij samen met het autodeel-
platform Buurauto. Buurauto regelt 
2 auto’s van het type Nissan Leaf I 
en II. Dit zijn vijfpersoonsauto’s met 
een actieradius van 175 en 250 km.

Nieuwe nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 
Deze week is er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het 
programma Eerbeek-Loenen 2030. Iedereen die belangstelling heeft voor 
dit samenwerkingsproject, kan zich gratis voor deze nieuwsbrief aanmel-
den via de website www.eerbeekloenen2030.nl. In de nieuwsbrief komen 
diverse onderwerpen aan bod, waaronder de stand van zaken van het 
project wegennet en het alternatievenonderzoek voor de verkeerssituatie 
bij Mayr-Melnhof en de locatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). 

Ondanks de coronamaatregelen is 
er veel gedaan om stappen te 
maken in de planvorming bij diverse 
projecten. Er is veel gecommuni-
ceerd via bijvoorbeeld de website, 
nieuwsbrieven, telefonisch en per 
mail of brief. En ook zijn er klein-
schalige bijeenkomsten georgani-
seerd. Een belangrijk onderwerp 
daarbij waren de beide startdocu-
menten voor de bedrijfslocatie 
Mayr-Melnhof en het LCE. Bij deze 
startdocumenten gaat het om de 
notities Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD), die van 11 augustus tot en 
met 21 september ter inzage lagen. 
De informatiebijeenkomsten over 
dit onderwerp waren goed bezocht. 
In de nieuwe nieuwsbrief wordt 
uitgelegd dat er een pas op de 

plaats wordt gemaakt en waarom 
dat het geval is. 

Alternatievenonderzoek
De provincie werkt aan een 
zogenaamd inpassingsplan voor de 
locaties Logistiek Centrum op 
voormalig Burgersterrein en 
Mayr-Melnhof. Dit is nodig omdat 
de Raad van State deze onderdelen 
uit het bestemmingsplan niet heeft 
goedgekeurd. De Raad van State 
geeft aan welke onderdelen beter 
onderzocht moeten worden en 
welke aanscherpingen of verande-
ringen nodig zijn. 

In veel zienswijzen op de beide 
NRD’s zit de vraag om breder te 
kijken dan alleen de uitspraak van 
de Raad van State. De provincie 
neemt dit signaal serieus en start 
daarom voor beide projecten een 
zogenoemd alternatievenonder-
zoek. Daarbij gaat het om alterna-

tieven voor de verkeerssituatie bij 
Mayr Melnhof. Het alternatieven-
onderzoek voor het logistiek 
centrum gaat over de vraag of er in 
de buurt van Eerbeek ook andere 
geschikte locaties zijn voor een 
logistiek centrum. Het voormalig 
Burgersterrein blijft één van de 
alternatieven die getoetst wordt in 
de onderzoeken. Op basis van het 
alternatievenonderzoek kan een 
groot deel van de vragen worden 
beantwoord die gesteld zijn in de 
zienswijzen. Op de website  
www.eerbeekloenen2030.nl is  
meer te lezen hoe het alternatieven-
onderzoek er uit ziet en hoe 
iedereen een voorstel voor een 
eventuele alternatieve locatie of 
oplossingen voor de verkeerssituatie 
bij Mayr-Melnhof kan indienen. 

Samenwerking
Industriekring Eerbeek Loenen 
(IKEL), de gemeenten Apeldoorn en 
Brummen en de provincie Gelder-
land slaan binnen het programma 
Eerbeek-Loenen 2030 de handen 
ineen. De partijen hebben de wens 
om de leefbaarheid in de dorpen 
Eerbeek en Loenen te vergroten en 
de (papier)industrie in de regio te 
ontwikkelen. 
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Gemeenteraad besloot
Op donderdag 15 oktober 2020 nam de gemeenteraad weer enkele 
besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze website. 
Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de vergade-
ring te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Bezwarencommissie
B&W hebben de heer mr. R. Oosterhof herbenoemd als voorzitter van de 
commissie voor de bezwaarschriften. De benoeming geldt voor een periode 
tot 31 december 2024. Ook zijn mevrouw mr. A. Bijlsma en mevrouw mr. 
M. Moeke opnieuw benoemd als lid van de bezwarencommissie. Ook voor 
hen geldt dat de benoeming afloopt op 31 december 2024. 

Nieuwe Lange Termijn Agenda
Ook in de komende maanden neemt de Brummense gemeenteraad weer 
diverse belangrijke besluiten. Welke onderwerpen wanneer op de vergader-
tafel van de gemeenteraad belanden, is te lezen in de Lange Termijn Agenda 
(LTA). Deze week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. Deze is 
te vinden op de pagina van de Brummense gemeenteraad. 

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 
aanleggen van een uitrit, Becker’s 
Sonsstraat 6, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een dode vliegden, 
Gravin van Burenlaan 22, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 eiken en een 
schietwilg, Engelenburgerlaan 
18F, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
starten van een B&B in de 
woning, Heimeriete 3, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een koelcel en 
diepvriezer, Kloosterstraat 4, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een dode es, Mole-
naarserf 35, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

plaatsen van een carport, Vosstraat 
9, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een aanbouw, 
Zutphensestraat 204, Brummen

Beschikkingen | afhandeling 
• Sloopmelding, het slopen van de 

woning, Buurtweg 3, Brummen
• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal, 
Knoevenoordstraat 24, Brummen

• Sloopmelding, het saneren van 
diverse asbesthoudende golfplaten 
uit een voormalige kippenschuur, 
houtopslag en kapschuur, ’t 
Looweg 2, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding, Papiermolen 79, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 2 
Hollandse lindebomen, Werfak-
kerweg 12, Eerbeek

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop surinaams eten, 
Oranje Nassauplein,  Eerbeek.

• Verleende vergunning voor 
inzameling textiel te Brummen

Verkeersbesluiten
• Aanwijzen algemene gehandicap-

tenparkeerplaats - Oliemolen, 
Brummen

• Aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats - Kampweg Brummen

• Reserveren parkeerplaats opladen 
elektrische voertuigen - Kerkstraat 
Brummen

• Reserveren parkeerplaats opladen 
elektrische voertuigen - De 
Visserstraat, Brummen

• Reserveren parkeerplaats opladen 
elektrische voertuigen – 
Chopinstraat, Eerbeek

Ruimtelijke plannen: 
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Hoevesteeg 27a Tonden” 
gemeente Brummen

Overige overheidsinformatie 
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 15 oktober 2020
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 29 oktober 2020

Maaien bermen en sloten 
Tot en met week 45 worden de bermen en sloten in de gemeente Brum-
men weer gemaaid. Eerst worden de bermen gemaaid en daarna zijn de 
sloten aan de beurt. Het grootste deel van het maaisel wordt gebruikt als 
organische meststof op agrarische percelen. Voor het verwerken op de 
percelen halen we er handmatig zoveel mogelijk zwerfvuil uit. Dit afval 
hoort niet in deze kringloop thuis.  

Een groot deel van de sloten wordt 
geschoond om te zorgen dat het 
hemelwater in de winterperiode kan 
worden opgevangen. Als het nodig 
is kan zo het water beter worden 
afgevoerd richting beken en sloten 
zodat we droge voeten houden. Het 
waterschap Vallei en Veluwe ziet er 
op toe dat de sloten tijdig schoon 
zijn. Rond half mei wordt de eerste 
strook langs de buitenwegen weer 
gemaaid. Dit noemen we de 
veiligheidsstrook. Hierin staan vaak 

de wildspiegels en andere obstakels 
die voldoende zichtbaar moeten zijn.

Ruimte voor nieuwe woningen Brummen
Vorig jaar is met woningstichting Veluwonen gewerkt aan plannen voor 
de bouw van 28 nieuwe woningen in Brummen, waarvan 21 huurwonin-
gen. Deze woningen zijn gepland op de vrijgekomen schoollocaties aan 
de Sperwerstraat en de Troelstralaan. Door deze locaties te voorzien van 
deze nieuwe invulling ontstaat een mooie en gewenste toevoeging aan de 
bestaande woningbouwvoorraad. Voor de vrijstaande en twee-onder-een 
kap woningen is de grond inmiddels verkocht aan een bouwpartij. Deze 
bouwpartij bouwt ook de woningen voor Veluwonen. 

Over het bestemmingsplan van 
beide locaties neemt de raad 
binnenkort een besluit. Na de 
definitieve vaststelling van de 
bestemmingsplannen kan er op 
gebouwd worden. Het gaat om 16 
sociale huurwoningen op de locatie 
Sperwerstraat en 5 sociale huurwo-

ningen en 7 koopwoningen op de 
locatie Meengatstraat. De koopwo-
ningen bestaan uit 3 vrijstaande 
woningen en 4 twee-onder-een 
kappers.  De koopwoningen 
worden later dit jaar op de markt 
gebracht via Best Living makelaars 
in Brummen. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Begrotingsraad op 29 oktober digitaal 
De gemeenteraad buigt zich op donderdag 29 oktober over de belangrijke 
vraag voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente Brummen 
zich in 2021 sterk gaat maken. Dit is namelijk verwoord en verwerkt in de 
concept-programmabegroting 2021-2024. Het is de gemeenteraad die als 
taak heeft de programmabegroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de 
gemeentelijke koers aan te geven. De raadsvergadering over dit onder-
werp gaat om 15.00 uur van start. Vanwege de coronamaatregelen vindt 
de vergadering digitaal plaats. Iedereen kan de raadsvergadering live 
volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van lokale 
omroep RTV Veluwezoom.

Het college heeft de afgelopen 
maanden het belangrijke financiële 
en inhoudelijke document (de 
begroting dus) voorbereid. Hierbij 
zijn de suggesties en aanwijzingen 
meegenomen die de gemeenteraad 
in juni aan het college heeft 
meegegeven tijdens de bespreking 
van de perspectiefnota. De con-
cept-programmabegroting is feitelijk 
het financiële huishoudboekje van 
de gemeente Brummen. In de 
begroting staat voor welke activitei-
ten en doelstellingen de gemeente 
geld beschikbaar stelt. Het college 
adviseert de gemeenteraad, mede 
vanwege de beperkte financiële 
middelen en de grote opgave in 
bijvoorbeeld Eerbeek en het sociale 
domein, om allereerst de basis op 

orde te brengen. Het is echter aan 
de gemeenteraad om een besluit te 
nemen over de begroting voor 
volgend jaar. 

Inspraakreacties
Raadsleden bestuderen ter voorberei-
ding op 29 oktober grondig de 
voorstellen en verzamelen reacties uit 
de samenleving. Bijvoorbeeld tijdens 
het begrotingsforum van vorige week 
donderdag. Inspraakreacties waren 
daarbij afkomstig van LTO Noord, 
Dorpsraad Brummen, Stichting 
Sportkompas en Landal Coldenhove. 
Ook heeft de gemeenteraad zowel 
schriftelijk als mondeling vragen 
gesteld aan het college. Dit alles om te 
komen tot zorgvuldige besluitvorming 
op donderdag 29 oktober 2020. 

Twee agendapunten
De begrotingsvergadering begint op 
29 oktober al om 15.00 uur en naar 
verwachting stelt de raad 
dan op het eind van die avond de 
programmabegroting, al dan niet 
met wijzigingsvoorstellen (amende-
menten) en opdrachten aan het 
college (moties) vast. Naast de 
begroting voor volgend jaar buigen 
de gemeenteraadsleden zich tijdens 
de begrotingsvergadering ook over 
de tweede bestuursrapportage over 
het lopende begrotingsjaar 2020. 
Hiermee legt het college verant-
woording af over de inhoudelijke 
maar vooral ook financiële situatie 
van het huidige begrotingsjaar.

Vergaderstukken online
De agenda met de bijhorende 
stukken van de begrotingsvergade-
ring van 29 oktober kunt u 
raadplegen op de speciale pagina 
van de gemeenteraad op de 
gemeentelijke website www.
brummen.nl. Ook liggen er dan 
exemplaren ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. 

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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