
Attentie voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, 
vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zet het Knooppunt 
Mantelzorg woensdag 10 november mantelzorgers in de schijnwerpers. 
Immers: hun zorg mag gezien worden. Wat mantelzorgers doen is niet 
vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering. 

Mantelzorgers die ingeschreven 
staan bij Knooppunt Mantelzorg 
Brummen worden die dag verrast 
met een attentie namens het 
gemeentebestuur. Ben je mantel-
zorger, maar nog niet bekend bij 
Knooppunt Mantelzorg Brummen, 
meld je dan aan via de website 
mantelzorgbrummen.nl. Als je dit 
doet vóór 10 november, kom je 
automatisch in aanmerking voor 
een attentie!
Daarnaast nodigen mantelzorgcon-

sulenten Karin van Aalst en Ellen 
Lammersen op deze dag mantelzor-
gers uit voor Thee & Taart (koffie 
mag ook). Dit in het Tjark Rikscen-
trum in Eerbeek van 
10.00 tot 11.30 uur. Of in Plein 5 in 
Brummen van 20.00 tot 21.30 uur. 
Alle mantelzorgers zijn welkom! 
Aanmelden kan tot en met 9 
november. Bel met (0575) 56 19 88 
of mail naar mantelzorg@welzijn-
brummen.nl.
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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. Gemeente 
Brummen en politie zetten zich elk jaar in 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.

Onlangs heeft de politie op het 
Stuijvenburchplein gestaan met een 
informatietent. Ook is de politie 
samen met de gemeente de wijken 
van Eerbeek in gegaan om mensen 
bewust te maken van het inbraakri-
sico. En is er voorlichting gegeven 

over fraude en oplichting bij de 
Beekwal in Eerbeek. Zaterdag 6 
november zal de campagne 
plaatsvinden in het dorp Brummen.

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? 

90% minder kans op inbraak met 
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 inbraakwerend 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 
in met name voor- en zijtuinen. 
Snoei struiken dus tijdig! Meer 
preventietips leest u op 
www.politie.nl

112, daar pak je ook 
woninginbrekers mee
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, 
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 vertrek-
ken. 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 oppak-
ken. De politie benadrukt: liever een 
keer teveel gebeld, dan één keer te 
weinig!

Licht zet inbrekers in het zicht

Agenten gingen in Eerbeek met inwoners in gesprek over inbraakpreventie

Aanpassing 
oversteekplaats 
uitgesteld
Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren van de oversteek-
plaats bij de Spar in Loenen, is 
het nodig om een boom te 
kappen in het trottoir. De 
gemeente Apeldoorn heeft de 
kapvergunning voor deze boom 
onlangs verleend. In afwachting 
van de bezwarentermijn, is het 
niet mogelijk op korte termijn te 
starten met de werkzaamheden 
aan de oversteekplaats. Vanwege 
de overige onderhoudswerk-
zaamheden aan de N786, stelt 
provincie Gelderland de werk-
zaamheden aan de oversteek-
plaats daarom uit tot het voorjaar 
van 2022. Actuele informatie 
over de werkzaamheden staat op 
https://www.gelderland.nl/
N786-Apeldoorn-Dieren

Registratie van nieuwe partijen
Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als 
een lokale politieke partij onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) wil 
deelnemen aan deze verkiezingen, dan moet zij deze naam bij het 
centraal stembureau van de gemeente Brummen laten registreren. Het 
gaat hierbij om politieke partijen waarvan de aanduiding nog niet 
landelijk, provinciaal of gemeentelijk geregistreerd is. Het registratiever-
zoek moet uiterlijk 20 december 2021 schriftelijk zijn ontvangen bij het 
centraal stembureau. Het verzoek moet op deze datum volledig zijn en 
aan alle eisen voldoen.

Meer weten? 
Wilt u meer informatie over het registreren van een partij? Of wilt u een 
afspraak maken om de stukken in te leveren? Neem dan tijdig contact op 
met Yvonne Spoelman van Team Verkiezingen. Dit  team is verantwoorde-
lijk voor een goede organisatie van de verkiezingen in onze gemeente. Zij is 
bereikbaar via mailadres verkiezingen@brummen.nl of het centrale 
telefoonnummer (0575) 56 82 33.

Raadsfora vanaf 
19.30 uur 
Komende donderdagavond 4 
november beginnen de forumvergaderingen van de gemeenteraad om 
19.30 uur. Dit is een nieuw aanvangstijdtip voor de maandelijkse fora. De 
vergaderingen zijn voor iedereen live te volgen via het televisiekanaal en 
het YouTube-kanaal van de lokale omroep Voorst Veluwezoom. 

In totaal staan er 13 inhoudelijke onderwerpen op de agenda van de 4 
forumbijeenkomsten. Naast een inleidend forum zijn er drie inhoudelijke 
fora: fysieke leefomgeving, sociaal domein en bestuur en financiën. De 
agenda en de bijhorende stukken zijn te lezen op de website van de raad: 
www.brummen.nl/gemeenteraad.

Vertrouwd onderdeel bij de fora is het inspreekrecht van inwoners. Dit kan 
gaan over een onderwerp op de agenda. Maar ook over een kwestie die niet 
op agenda staat. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan tijdig contact op 
met de raadsgriffier. 



Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
realiseren van een uitweg, 
Breestraat, Brummen, sectie K, 
nummer 860

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
renoveren van het dak, Burge-
meester de Wijslaan 14, Brum-
men

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

bouwen van een tuinhuis/garage, 
Illinckstraat 11, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de originele inrit, 
Mercuriusweg 10, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning en aanleggen van een 
uitrit, Juliana van Stolberglaan 2A, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 

serre aan het Rijksmonument 
“Groot Engelenburg” op de 
locatie Eerbeekseweg 6, 

 Brummen
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het kappen van 6 
eiken en 1 linde, Stationsweg 12, 
Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 25 woningen op de 
locatie Wethouder Giermanstraat 
9 t/m 57 (oneven), Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl
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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.

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)

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

Colofon

Bladeren in uw tuin laten liggen of opruimen?
Het najaar is voor veel mensen weer het sein om de tuin op te ruimen of 
nog een keer te snoeien voordat de winter haar intrede doet. Maar wat te 
doen met het tuinafval? Zoveel als past kan worden afgevoerd in de 
groene container. Het kan zijn dat na een enthousiaste snoeironde de 
container al snel vol is. 

Het is dan een idee om overgeble-
ven groen tijdelijk op te slaan in 
zakken of onder een stuk plastic 
voor de volgende leging van uw 
container. Maar bladeren vormen 
niet alleen maar een probleem. 
Wellicht is het zelfs een beter idee 
om uw bladafval te laten liggen! 
Het vallen van het blad is namelijk al 
een voorbereiding van de boom op 
het nieuwe groeiseizoen. Op de 
grond zorgen de gevallen bladeren 
voor een natuurlijke deken als 

bescherming tegen de vorst. Het 
blad vormt daarnaast na de 
inwerking van regen, sneeuw en 
vorst en met de hulp van insecten 
en bodemdieren een nieuwe 
voedingslaag voor het volgende jaar. 
Met het weghalen van het blad 
worden deze voedingsstoffen uit de 
kringloop weggenomen. Onder 
Rhododendrons en Azalea’s kan het 
geen kwaad zelfs wat extra blad te 
laten verteren. Ook bemoeilijkt blad 
het ontkiemen van onkruidzaden en 

houdt het bij droogte snelle 
verdamping tegen.

Groenafval naar het recycleplein
Alleen op het gras, verharding en 
plaatsen waar de bladeren de 
beplanting kunnen verstikken, is het 
beter het blad weg te halen. Blad 
dat u wel weghaalt kunt u in de 
groencontainer gooien of op uw 
eigen composthoop. Ook kunt u 
met uw overtollig groenaval terecht 
bij het recycleplein van Circulus 
Berkel. U vindt het recycleplein aan 
de Boggelderenk 3 in Zutphen. Het 
recycleplein is op maandag tot en 
met vrijdag geopend van 8.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 9.00 
tot 13.00 uur.

Bladbrengpunten
Blad van gemeentebomen dat in uw 
tuin valt, kan naar een bladbreng-
punt worden gebracht. Bladbreng-
punten zijn alléén bedoeld voor het 
blad van gemeentebomen. Regel-
matig vinden wij takhout en ander 
afval dat niet op de bladbrengpun-
ten thuishoort tussen de bladeren. 
Door het afvoeren en sorteren van 
dit afval maakt de gemeente 

onnodige kosten. Snoeiafval uit uw 
tuin moet u zelf afvoeren. Als u het 
blad naar de weg veegt, houdt u er 
dan wel rekening mee dat de wegen 
en voetpaden veilig en goed 

begaanbaar blijven. U kunt kleine 
hoeveelheden blad van gemeentebo-
men naar openbaar terrein vegen op 
dagen dat er in uw wijk blad wordt 
opgehaald door de veegwagen.

Kort nieuws
Begrotingsdebat 
Gisteren vond het begrotingsdebat plaats. De gemeenteraad heeft 
uitgebreid gesproken over de conceptbegroting voor de periode 
2022-2025. Wat de uitkomst van dit debat is leest u in het bericht op 
onze website. 

Lendeweg 6a en 6b
B&W hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de 
Lendeweg 6a en 6b te Hall. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter 
inzage gelegd. Hierbij wordt 2450 m2 aan bedrijfsbebouwing gesloopt 
en daarnaast alle verharding verwijderd. En worden in compactere 
vorm twee nieuwe schuurwoningen in een erfsetting gerealiseerd en 
er wordt een stuk natuurontwikkeling voorzien langs de Zilvense 
Broekbeek. De twee bestaande agrarische bedrijfswoningen (Lende-
weg 6A en 6B) blijven behouden en als burgerwoning bestemd.

Waar staan bladbrengpunten?
Eerbeek
• Veldkantweg tegenover 57
• Veldkantweg tegenover 29
• Ringlaan tegenover Ringlaan 10
• Ringlaan tegenover 23A
• Smeestraat bij nr. 1
• parkeerplaats Stationstraat (Coldenhovenseweg 8)
• ‘t Haagje 32 op de hoek met Enkweg
• Ringlaan spoor achter Händelstraat 124.

Brummen  
• Engelenburgerlaan tussen nr. 21 en de Pothof
• Engelenburgerlaan tussen nr 1 en 5.
• Burgermeester de Wijslaan naast nr. 38
• Van Hogendorpstraat tegenover nr. 50 - 52
• Troelstralaan tegenover nr. 48
• Voorsterweg P Begraafplaats Brummen
• tegenover R.K. Begraafplaats/Kerkelaantje Brummen
• Oude Meengatstraat  154
• Mercuriusweg / Voorsterweg

Empe
• Oortveld Emperweg/Ganzekolk

Terugblik actie tuintegels
Zaterdag 23 oktober kon u bij ons tuintegels inleveren, om er tuinplanten 
voor terug te ontvangen. Er zijn ongeveer 300 planten uitgedeeld door PV 
Ons Vermaak en HSV Veluwezoom. Wethouder Pouwel Inberg zegt 
hierover: “Geweldig dat zoveel mensen een tegel uit de tuin hebben 
ingeruild voor een plantje. Zo wordt de wereld weer wat groener!”

Alle beetjes helpen
“Alle kleine beetjes helpen om te 
vergroenen”, zeggen Maarten en 
Naomi van Esschoten. Zij wonnen 
het Duurzaamheidsidee 2020 met 
de actie om tuintegels te vervangen 

voor planten. “Meer groen zorgt 
voor minder wateroverlast, minder 
hitte en het voorziet insecten, bijen 
en vlinders van voedsel. Hoewel 
Brummen veel groen heeft, zagen 
we toen we in november 2019 hier 

Maarten van Esschoten en wethou-
der Cathy Sjerps openen de actie.

kwamen wonen, toch nog veel 
stenen in de tuinen. Toen dachten 
we: als iedereen er een of twee 
stenen uithaalt, scheelt dat tezamen 
toch een heleboel.” 

Voordelen van planten
Ook wethouder Cathy Sjerps 
benadrukt de voordelen van 
planten: “Planten zijn niet alleen 
mooi om naar te kijken. Ze bieden 
ook voedsel en een schuilplaats 
voor insecten, bijen, vlinders en 
noem maar op. Ze laten ons het 

verloop zien van lente, naar zomer, 
naar herfst en winter. Ze geven 
letterlijk en figuurlijk zuurstof aan 
ons leven. Op al die manieren zijn 
planten heel belangrijk voor onze 
gezondheid. Daarom zou ik het heel 
fijn vinden als de tuinen dadelijk 
weer vol staan met mooie planten!”


