
Roefelende kinderen leren over afval
Ook dit jaar was de gemeente Brum-
men weer enthousiast deelnemer aan 
de Roefeldag. Woensdagochtend 23 
oktober kwamen zo’n 32 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 12 jaar op bezoek in 
het gemeentehuis. Dit jaar hebben we 
gekozen voor afval als thema. 

Burgemeester Alex van Hedel ontving de 
kinderen in het gemeentehuis en 
vertelde in het kort wat een gemeente 
zoal doet. Een medewerker van Circulus- 
Berkel deed met de kinderen een quiz 
over afval. Daarna konden de kinderen 
buiten een inzamelwagen van Circulus- 
Berkel bekijken. De chauffeur en zijn 
collega vertelden hoe afval ophalen in 
z’n werk gaat, waarna de kinderen zelf in 
de cabine mochten kijken hoe een 
container geleegd wordt.

Roefeldag is een landelijk initiatief 
van Jantje Beton en wordt in onze 
gemeente georganiseerd door 
Stichting Welzijn Brummen. 
Roefeldag heeft als doel kinderen 
tussen de 7 en 12 jaar een leuke en 
leerzame dag te laten hebben, 
waarbij ze kunnen ‘snuffelen’ aan 
mogelijke toekomstige beroepen.

Aanpassingsvoorstel toeristenbelasting
Met betrekking tot de toeristenbelasting is de vraag gesteld of er een uitzonde-
ring van de heffing mogelijk is voor het verblijf van groepen, zoals school- en 
jeugdkampen. Voor organisaties als scholen en verenigingen is het te betalen 
bedrag per nacht hoog, omdat het hierbij gaat om grotere groepen deelnemers. 
Het college stelt de raad daarom voor om geen toeristenbelasting te heffen 
voor groepen met jongeren tot en met 18 jaar, die onder bevoegde leiding 
deelnemen aan een jeugdkamp, van educatieve/wetenschappelijke, sociale en 
culturele aard. De gemeenteraad neemt hier later een definitief besluit over. 

Volgende donderdag: begrotingsraad vanaf 16 uur

De Brummense raad buigt zich 
volgende week donderdag 31 oktober 
over de belangrijke vraag voor welke 
activiteiten en doelstellingen de 
gemeente Brummen zich in 2020 sterk 
gaat maken. Dit is namelijk verwoord 
en verwerkt in de concept-programma-
begroting 2020-2023. 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 al eind van de middag van 
start, namelijk om 16.00 uur. De 
verwachte eindtijd is 23.00 uur. De 
programmabegroting en alle andere 
relevante informatie kunt u lezen op 
onze website www.brummen.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 overheids-
informatie punt in de bibliotheek in 
Brummen en Eerbeek. 

Vergaderplanning 
Het raadsdebat over de begroting start 
donderdag 31 oktober om 16 uur. De 
vergadering vindt plaats in de raadzaal 
van het Brummense gemeentehuis. 
Iedereen is van harte welkom deze 
belangrijke bijeenkomst bij te wonen. 
De vergaderplanning kunt u raadplegen 
op de website van de gemeenteraad.

Verandering hoofdthema van korte raadsvergadering

In een raadsvergadering met uitsluitend 
hamerstukken lag de nadruk donder-
dagavond 17 oktober meer op de 
onderwerpen die plaatsvonden rondom 
de officiële agendapunten. Formateur 
Annelies van der Kolk praatte de raad 
voorafgaand aan de raadsvergadering 
bij over de huidige coalitievorming. 
Harold Raben droeg zijn D66 zetel over 
aan Merijn van As. Verder had wethou-
der Steinweg nog een aantal medede-
lingen over de raad met betrekking tot 
Leisurelands, passend partnerschap 
voor Eerbeek en de ontwikkelingen 
rondom een tijdelijke locatie voor 
stichting Onze Droom.

Formateur Annelies van der Kolk gaf de 
aanwezigen mee dat het huidige 
coalitieakkoord op grote lijnen nog 
steeds op voldoende draagvlak kan 
rekenen. De tijd heeft echter niet stil 
gestaan en de huidige gesprekspartners 
willen geen dichtgetimmerd akkoord. 
De raad had daarom de kans om 
gewenste accenten en wethouderscom-
petenties aan te dragen zodat deze 
worden meegenomen in de besprekin-
gen. Het dualisme bleek een belangrijk 
goed voor de VVD en Democratisch 
Brummen. Burgemeester Van Hedel 
kaartte het onderwerp integriteit aan. 
Mevrouw Van der Kolk verzekerde dat 
beide punten mee naar huis gingen.

Wisseling van de wacht
Harold Raben stopt als raadslid en zat 
deze vergadering voor het laatst namens 
D66 in de kring. Partijgenoot Rolf 
Schinkel, nestor van de Raad Mame 
Douma en burgemeester Van Hedel 
spraken hem hartelijk toe tijdens zijn 
afscheid. Raben hield de raad scherp 
door geregeld de vraag te stellen ‘waar 
doen we dit voor’ en werd gewaardeerd 
vanwege zijn focus op de stip op de 
horizon. Waar de een stopt, komt er 
ook een zetel vrij voor een ander. De 
21-jarige Merijn van As werd geïnstal-
leerd als nieuw raadslid voor D66. 
Hiervoor legde hij de ambtsbelofte af bij 
burgemeester Van Hedel.

Hamerstukken
Zijn maidenspeech moet Merijn nog 
even bewaren. Bij de vaststelling van de 
agenda werd namelijk bepaald dat alle 
agendapunten hamerstukken zijn. De 
agendapunten Vaste aanstelling griffier, 
Controleprotocol 2019 voor de 
accountants controle, Gewijzigde 
vaststelling bestemmingsplan Voorston-
densestraat 14 in Hall, Winkeltijdenver-
ordening 2019 en Subsidieverordening 
werden in een snel tempo door de 
voorzitter afgehamerd. Hierdoor bleef er 
voor de raad genoeg tijd vrij om nog 
even kort stil te staan bij de verjaardag 
van onze burgervader.

Terugblik op centrumbrand
Meer dan een week geleden woedde 
aan het Marktplein in het centrum van 
Brummen een zeer grote brand. 
Dinsdagavond 22 oktober waren 
omwonenden en direct getroffenen 
uitgenodigd om op het gemeentehuis 
na te praten over deze vervelende 
gebeurtenis. Burgemeester Van Hedel 
heette iedereen welkom en sprak uit dat 
er die nacht heel veel emoties zijn 
geweest. Bij de getroffenen, maar ook 
bij anderen. Velen hebben het zien 
gebeuren en leven mee met bewoners 
en pandeigenaren. Ondanks het leed is 
de burgemeester blij dat er geen 
persoonlijke slachtoffers zijn gevallen. 

Naast inwoners was ook een groot deel 
van het Brummens brandweerkops 
aanwezig. Namens hen gaf de officier 
van dienst uitleg over de afwegingen 
die de brandweer moet maken bij het 
bestrijden van een brand en hoe zij de 
brand in Brummen te lijf zijn gegaan. Dit 
deden zij samen met korpsen uit 

omliggende plaatsen. De officier van 
dienst coördineerde die nacht de inzet 
van alle brandweer eenheden die 
aanwezig waren. Voor aanwezigen was 
er alle ruimte om vragen te stellen. Zo 
werd onder andere teruggekoppeld dat 
tijdens de brand al onderzoek is gedaan 
naar asbest en dit zich niet in de lucht 
en rondom de panden heeft verspreid. 

Brandpreventie
Ook werd verteld hoe een onderzoek 
naar het vinden van een brandoorzaak 
verloopt. De panden op het Marktplein 
zijn op dit moment echter nog niet veilig 
genoeg om onderzoek te doen. Dit 
gebeurt naar verwachting eind deze 
week / begin volgende week. Daarnaast 
gaf de brandweer algemene tips hoe 
brand te voorkomen en wat te doen bij 
brand. Geïnteresseerd in wat u zelf kunt 
doen om uw huis brandveiliger te 
maken of bij brand de gevolgen ervan 
te beperken? Bekijk de woningcheck op 
www.brandweer.nl.
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     Op weg naar de 

Begroting 2020 

Tips van Circulus-Berkel
Goede afvalscheiding helpt bij het herwinnen  
van zoveel mogelijk grondstoffen uit ons afval. 
Maar goede afvalscheiding is soms best lastig.  
Lees daarom vooral de tips die Circulus-Berkel 
verderop in deze krant publiceert: tips op weg  
naar een groen en afvalvrij leven.

Goede basis voor nieuwe woningen in Lombok-Zuid
In Lombok-Zuid in Eerbeek wordt 
voortvarend gewerkt aan de bouw van 
nieuwe woningen. Dinsdagmiddag 
leverde wethouder Peter-Paul Steinweg 
een bijdrage aan de feestelijke starthan-
deling voor de bouw van circa 40 
woningen in deze nieuwe uitbreidings-
wijk in Eerbeek. Hij verrichtte de 
handeling samen met de heer Compan-
je (Roosdom Tijhuis) en de toekomstig 
bewoonster. Eendrachtig werd de 
laatste vloerplaat van de begane grond 
vloer gelegd.

April 2019 is begonnen met het 
aanleggen van de riolering en allerlei 
kabels en leidingen in dit nieuwe 
plangebied. Aansluitend zijn ook de 
bouwwerkzaamheden gestart. Geïnte-
resseerden in een woning in de wijk 
Lombok-Zuid kunnen zich via de 
website van Roosdom Tijhuis laten 
informeren en eventueel inschrijven. 

Wethouder Steinweg liet bij de starthan-
deling weten blij te zijn met de voortva-
rende wijze waarop de woningbouw in 
Lombok wordt opgepakt. Na de start-
handeling bezocht wethouder Steinweg, 

samen met de aanwezigen enkele van de 
in aanbouw zijnde woningen. Voor 
diverse toekomstige bewoners een mooie 
kans om op deze manier alvast hun eigen 
toekomstige woning te bekijken.



Lange Termijn Agenda
Over welke onderwerpen buigt het gemeentebestuur zich de komende maanden? 
Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda (LTA). De actuele versie hiervan is te vinden 
op de speciale webpagina van de Brummense gemeenteraad. Voor meer informatie 
over de agenda kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad. 

Militaire oefening
Van 28 oktober tot en met 1 november houdt de Koninklijke Landmacht een 
oefening. Die speelt zich af in het gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Haaksbergen 
en Zutphen in de provincies Overijssel en Gelderland. De organisatoren doen er 
alles aan om hinder van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch 
klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen 
er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Beschikkingen | aanvraag 
• Rectificatie ingediende aanvraag 

reguliere omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 eiken is veranderd in 
het kappen van 2 eiken, Arnhemse-
straat 81, Leuvenheim (22-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
bewonen van de bedrijfswoning, 
Lendeweg 8B, Hall (22-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van gevelbelettering, Loubergweg 3, 
Eerbeek (22-10-2019)

Beschikkingen | afhandeling 
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

ning, het kappen van 8 zomereiken, 2 
Amerikaanse eiken, 1 pinus, 1 fijnspar 
en 1 acacia op de locatie Coldenho-
venseweg 85, Eerbeek (22-10-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het kappen van 3 dennen, 
Gravin van Burenlaan 12 in Eerbeek 
(22-10-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 26 diverse 
bomen (2x haagbeuk, 2x esdoorn, 
12x Robinia, 1x Amerikaanse eik, 1x 
inlandse eik, 2x paardenkastanje, 1x 
Thuja, 1x Prunus en 4x Pseudotsuga) 
op de locatie Spoorstraat 6 in 
Brummen. De overige aangevraagde 
27 bomen vallen onder dunning 
(22-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbestmateriaal van een woning op 
de locatie De Voortweg 15, Tonden 
(22-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de 
locatie Thorbeckestraat 35, Brummen 
(22-10-2019)

• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal op de 
locatie Weth. Giermanstraat 30, 
Brummen (22-10-2019)

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld wijzigingsplan “Heemste-

deweg 2 Eerbeek” gemeente 
Brummen (18-10-2019)

• Vastgesteld wijzigingsplan “De 
Voortweg 11 Tonden” gemeente 
Brummen (18-10-2019)

Overige besluiten van algemene 
strekking

• Vastgesteld ‘Aanstellen toezichthou-
ders sociaal domein’ van de gemeen-
te Brummen (18-10-2019)

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd forum Ruimte 

Samenleving Bestuur en Financiën op 
donderdag 7 november 2019 
(23-10-2019)

Landelijke onderwijsstaking:  
geef het door aan PlusOV
Woensdag 6 november is een landelijke 
staking van het basis- en voortgezet 
onderwijs. Reist uw kind met PlusOV 
naar en van school? Of doet uw school 
mee aan de staking? Geeft u dit dan 
door aan PlusOV. 

Met deze oproep aan scholen én aan 
ouders of verzorgers wil PlusOV 
voorkomen dat leerlingen op woensdag 
6 november naar en van school worden 
vervoerd terwijl er geen lessen zijn. Ook 
de chauffeurs willen graag op tijd weten 
welke kinderen wel of niet meereizen.

Oproep aan scholen
Laat PlusOV zo snel mogelijk weten of 
uw school meedoet aan de staking. 
Ook voor uw eigen leerlingen is dit 
belangrijk om te weten. Dit kan per 
e-mail via info@plusov.nl.

Oproep aan ouders en verzorgers
Informeer op tijd of uw school meedoet 
aan de staking. Laat het PlusOV zo snel 
mogelijk weten wanneer uw kind op 6 
november geen vervoer nodig heeft. 
Dit kan telefonisch op alle dagen van de 
week tussen 6.30 uur ’s morgens en 
22.00 uur ’s avonds, via 088-758 76 55 
of per e-mail via info@plusov.nl.
Doet de school niet mee aan de staking, 
dan hoeft u niets te doen. PlusOV 
vervoert uw kind dan op woensdag 6 
november volgens het normale schema.
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GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

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

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

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

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

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

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

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon

Gemeente voorbereid op wintergladheid
Op 1 november start voor de gemeen-
te het winterseizoen. Dat betekent dat 
de gemeentelijke buitendienst klaar 
staat om uit te rukken bij optredende 
wintergladheid. Net als de afgelopen 
jaren strooien we alleen veelgebruikte 
wegen, bus- en school(fiets-)routes. 
Is er veel sneeuwval en blijft het lang 
glad dan breiden we de gladheid-
bestrijding uit. Is het maar even glad, 

door bijvoorbeeld opvriezing in de 
vroege ochtend, dan strooien we 
alleen bekende snel opvriezende 
plekken. De wegen die wij strooien 
zijn ten opzichte van vorig jaar niet 
veranderd. Wel is  de volgorde 
waarop wij de wegen strooien 
veranderd. Op onze website vindt u 
de plattegrond met strooiroutes  
(www.brummen.nl/gladheid). Ook 
leest u hier meer over de gladheids-
bestrijding.

Wijziging strooivolgorde
De zoutopslag  aan de Ringlaan is 
gesloten om ruimte te maken voor het 
nieuwbouwplan Lombok. De nieuwe 
zoutopslag is gebouwd op de Koller-
gang. Vanaf de Kollergang strooien we 

eerst de wegen langs het kanaal 
(Dierense,- en Apeldoornseweg) en de 
Coldehovense,- en Loubergweg 
voordat we de Ringlaan strooien. 

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente heeft op 52 plekken in 
de gemeente bakken met strooizout 
geplaatst. Het zijn in de meeste 
gevallen plekken bij senioren-
woningen. U mag dit strooizout 
gebruiken om (gemeentelijke) paden 
en parkeerplaatsen te strooien waar 
onze strooiwagens niet komen. Door 
zelf het voetpad bij uw woning 
sneeuwvrij te maken kunt u ook 
bijdragen aan de bereikbaarheid in de 
wijk. En nu maar afwachten wat de 
winter ons gaat brengen!

Team voor Elkaar wekelijks in De Toren
Sinds deze week is Team voor Elkaar 
wekelijks op woensdagmiddag aanwe-
zig in gezondheidscentrum De Toren in 
Brummen. Er is dan een inloopspreekuur 
van 13.00 tot 16.30 uur. Tijdens dit 
inloopspreekuur kunt u vragen stellen 
aan de aanwezige medewerkers van het 
sociale wijkteam. Er is een medewerker 
van Team voor Elkaar aanwezig die 
vragen kan beantwoorden die specifiek 
gaan over uiteenlopende Wmo-zaken. 
Maar ook voor andere vragen, bijvoor-
beeld op het gebied van jeugdzorg en 
werk en inkomen kunt u terecht tijdens 
dit inloopspreekuur. 

Het spreekuur is een vervolg op het 
spreekuur dat voorheen in huisartspraktijk 
De Meidoorn in Brummen plaatsvond. 
Dit is vorig jaar tijdelijk stopgezet 
vanwege de verhuizing van het gezond-
heidscentrum naar de voormalige 

katholieke kerk aan de 
Primulastraat in Brummen. 
Nu dit centrum volop 
draait is ook vanaf nu Team voor Elkaar 
weer wekelijks op woensdagmiddag in 
het gezondheidscentrum aanwezig. 

Sociale wijkteam  
De vaste speekuren van Team voor 
Elkaar zijn op maandag en woensdag 
van 9.00 tot 12.00 uur in Plein Vijf in 
Brummen en op dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur in het Service-
punt in Eerbeek. Bij deze inloopspreek-
uren kan iedereen terecht voor vragen 
of advies op het gebied van Wmo, 
jeugdzorg, arbeidsparticipatie, inkomen, 
schuldenproblematiek en vervoer. Op 
werkdagen is het team ook bereikbaar 
van 9.00 tot 12.00 uur via telefoon-
nummer (0575) 568 568. Ook kunt u 
mailen naar info@teamvoorelkaar.nl. 

Vijf voorstellen op agenda novemberforum 
Op donderdagavond 7 november vindt 
er één gecombineerd raadsforum 
plaats. Tijdens dit forum wordt de 
besluitvormende vergadering van twee 
weken later voorbereid. Iedereen is van 
harte welkom om het forum bij te 
wonen en eventueel over een onder-
werp mee te praten. De bijeenkomst 
vindt plaats in het gemeentehuis in 
Brummen en begint om 20.00 uur. 
Agenda en bijhorende voorstellen vindt 
u op onze website. Ook kunt u dan een 
gratis exemplaar afhalen bij de receptie 
in het gemeentehuis en het Servicepunt 
in Eerbeek.

Op de agenda staan vijf raadsvoorstel-
len. Eén daarvan is het voorstel over een 
coördinatieregeling voor de verplaatsing 
van de Aldi van de Zutphensestraat naar 
het pand van Verrij Wonen aan de 
Mercuriusweg. Een ander raadsvoorstel 
gaat over de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling voor GGD Noord- 
en Oost Gelderland. Dit met als doel 
deze organisatie aan te laten sluiten bij 
de werkgeversvereniging. Een vergelijk-
baar raadsvoorstel ligt op de vergaderta-
fel voor de regionale vervoersdienst Plus 
OV. Een vierde onderwerp dat aan bod 
komt is de gewijzigde vaststelling van 
een paraplubestemmingsplan archeolo-

gie. En ook de belastingvoorstellen voor 
het komende jaar worden tijdens het 
raadsforum van 7 november besproken. 

Meepraten? Dat kan!  

Als inwoner kunt u meepraten tijdens het 
forum. Dit kan over onderwerpen of 
voorstellen die op de agenda staan. Maar 
ook kunt u een onderwerp aan de orde 
stellen dat niet op de agenda van het 
forum staat. Wilt u gebruik maken van 
de mogelijkheid om mee te praten? Geef 
dit dan vooraf door aan de griffie van de 
gemeenteraad. Deze is bereikbaar via 
mailadres griffie@brummen.nl en het 
telefoonnummer (0575) 56 85 31.


