
Nieuwjaarsreceptie op 2 januari
Het gemeentebestuur van Brummen houdt op donderdagavond 2 januari 2020 
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 ‘duurzaamheid’. Heeft u een leuk idee om hieraan invulling te geven? 
Laat dit dan weten via mailadres voorlichting@brummen.nl of telefoonnummer 
0575-568 294. 

Campagne tegen drugslabs in buitengebied
Meld Misdaad Anoniem is een 
campagne gestart tegen drugslabs in 
buitengebieden van Overijssel en 
Gelderland. Lege loodsen en stallen zijn 
aantrekkelijk voor criminelen om 
bijvoorbeeld drugs te produceren. 

Veel locaties liggen afgelegen en 
verhuurders zijn zich nog onvoldoende 
bewust van de risico’s. Bedreigingen 
richting getuigen of een zwijgcultuur 
binnen sommige gemeenschappen 
zorgen ervoor dat misstanden onzicht-
baar blijven. Het anonieme meldpunt 
kan hierin een breekijzer zijn. De 
campagne is ontwikkeld in samenwer-
king met de twee provincies, diverse 
gemeenten, het OM, politie en LTO 
Noord. 

 ‘Is leegstand in jouw buurt een kans of 
risico?’ Met die vraag beoogt de 
campagne de ernst van drugslabs onder 
ogen te brengen. Drugscriminelen 

intimideren mensen en buiten de 
verhuurders uit. Gebruikers van het 
buitengebied worden hierover met 
flyers en posters en online geïnfor-
meerd. Via social media en populaire 

websites worden video’s en banners 
verspreid. Ook gemeenten, politie, LTO 
en ondernemersverenigingen dragen de 
campagne uit.

Keurmerk Veilig Buitengebied

Vanuit Keurmerk Veilig Buitengebied 
heeft de gemeente Brummen periodiek 
afstemming met politie, brandweer, 
waterschap, Wildbeheer, Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, LTO 
en bewoners. Doel is om het buitenge-
bied veilig te krijgen en te houden. 

Taart voor medewerkers zwembad Rhienderoord
Voor de tweede keer op rij heeft het 
team van zwembad Rhienderoord 
(onderdeel van de Stichting Sportkom-
pas) een mooie 3e plaats behaald in de 
verkiezing van “beste zwembad 
accommodatie van Nederland, in de 

categorie tot 100.000 bezoekers per 
jaar”. Namens het gemeentebestuur 
bracht wethouder Peter-Paul Steinweg 
deze week de felicitaties over. Het 
personeel van de stichting werd door 
hem verrast met een heerlijke taart. 

Steun voor plan invulling Loenenseweg 2 Eerbeek
Het college is positief over de plannen 
die het bedrijf Draisma heeft met het 
perceel aan de Loenenseweg 2 in 
Eerbeek. Na vele jaren leegstand is het 
van groot belang dat er een goede 
invulling van deze lege plek in het 
Eerbeekse dorpscentrum. Dit is ook mo-
gelijk, nu het bestemmingsplan voor 
Eerbeek voor deze locatie definitief is. 
Nu het college heeft laten weten 
positief te staan tegenover de plannen 
voor de herontwikkeling van deze 
locatie, kan het bedrijf Draisma verder 
met het uitwerken van hun ideeën. 

In het nieuwe bestemmingsplan zijn voor 
deze strategische locatie bouwmogelijk-
heden opgenomen. Hierbij is de bouw 
van 20 appartementen op de bovenver-
diepingen mogelijk. Draisma heeft 
hiervoor bij de gemeente een schetsplan 
ingediend. Dit plan bevat ook het voorstel 

voor parkeerplaatsen aan de achterzijde 
van het pand. Samen met de welstands-
commissie is door de initiatiefnemer 
gekeken naar de kansen voor een 
kwalitatief goede invulling van dit perceel. 
Uiteraard binnen de uitgangspunten van 
het nieuwe bestemmingsplan. 

Past in visie
Het college is van mening dat het plan 
goed aansluit op de Ruimtelijke 
Economische Visie. In die visie streven 
we naar een compact winkelgebied aan 
de Stuijvenburchstraat/Loenenseweg 
dat aan beide zijden afgebakend wordt 
door de supermarkten en bijbehorende 
parkeerplaatsen De visie gaat ook uit 
van winkels aan twee zijden van de 
winkelstraat, evenals het verbeteren 
van de beleving van het centrum. Het 
idee van Draisma om een fitnesscen-
trum met ondergeschikte gezondheids-

diensten in de plint van het pand te 
vestigen krijgt niet de steun van het 
college. Gezocht wordt naar andere 
invullingen die een meerwaarde kunnen 
zijn voor het centrum. Het nieuwe 
bestemmingsplan biedt hiervoor ook 
diverse mogelijkheden. 

Het college stelt ook vast dat de 
voorgestelde woningbouw aansluit bij 
het gemeentelijke beleid. Draisma richt 
zich op de bouw van koopappartemen-
ten in verschillende prijsklassen. Deze 
woningen zijn gericht op verschillende 
leeftijdsgroepen, geschikt voor 50-plus-
sers en sluit aan de behoefte aan 
woningbouw in Eerbeek. In het centrum 
zijn weinig locaties om in deze behoefte 
te voorzien. 

Hoe verder?
Met de gemeentelijke steun voor de 
ingebrachte plannen, gaat Draisma nu 
verder met de concrete uitwerking ervan. 
Er wordt dan ook gekeken naar de te 
vestigen functies in het gebouwencom-
plex, de verkeers- en ontsluitingsstruc-
tuur, groen en parkeren. Uiteindelijk is 
een nieuw bestemmingsplan nodig voor 
deze ontwikkeling. Dit omdat het 
bouwplan op een aantal ondergeschikte 
onderdelen niet past binnen het bestem-
mingsplan. Denk aan doorbrekingen van 
de goot. Ook is de beoogde parkeer-
ruimte aan de achterzijde niet bestemd 
voor deze ontwikkeling. Het is nu aan de 
initiatiefnemer om zijn plannen verder uit 
te werken en te onderbouwen.
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•   Ruik je een sterke vreemde geur (wiet, zoet chemisch of anijsachtig)?
•   Zijn er bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen?
•   Zie je blauwe vaten of jerrycans of heb je vaak last van stroomstoringen?

Meld een vermoeden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000

Een schets met een impressie van de plannen.

Loopbruggen over Eerbeekse beek 
Vanaf nu kun je aan de Smeestraat ter 
hoogte van de Derickxkamp  en bij 
’t Haagje ter hoogte van de Jan 
Mankes straat de Eerbeekse beek op 
nieuwe plaatsen oversteken. Hiervoor 
zijn er vorige week 2 loopbruggetjes 
over de watergang geplaatst. Een 
langgekoesterde wens van verschillende 
mensen in de wijk Centrum en 

 Eerbeekse Enk komt hiermee in 
vervulling. Inwoners hadden een eerste 
aanzet voor de oversteek gemaakt. 
Deze verbindingen zijn nu vervangen 
voor een blijvende oversteek. Zo wordt 
ook op deze plaats in het dorp een 
bijdrage geleverd aan het meer 
zichtbaar en beleefbaar maken van de 
naamgever van het dorp.



Onderwijsachterstanden 
B&W hebben dinsdag de Subsidieregeling Kinderopvang Brummen  vastge-
steld. Deze bevat afspraken over kinderopvang en voorschoolse educatie. De 
regeling bevat ook de voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te 
komen en hoe kinderopvanginstellingen subsidie voor ouders kunnen 
aanvragen.  In een uitvoeringsnotitie staan vooral afspraken over Voorschool-
se Educatie (VVE). Het aantal beschikbare uren voor peuters met een taal-
achterstand is verhoogd van 600 naar 960 per 1,5 jaar. Ook kunnen kinderen 
met een VVE-indicatie gratis meedoen aan de VoorleesExpress. Meer over 
deze besluiten leest u in een bericht op onze website. Ouders die nu al gebruik 
maken van VVE krijgen voor 1 november 2019 een brief over de wijzigingen. 

Raad besprak Begroting
Gistermiddag en -avond besprak de gemeenteraad de begroting 2020. Wat 
werd er besloten over het gemeentelijk huishoudboekje voor 20202? Op onze 
website www.brummen.nl leest u een uitgebreid verslag over deze begrotings-
vergadering. In de loop van volgende week is ook het (audio)verslag van de 
raadsvergadering van 31 oktober op onze website te vinden.

Afsluiting Volmolenweg Eerbeek
Een gedeelte van de Volmolenweg wordt vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 
8 november tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. De  riool aan-
sluitingen voor de nieuwe woningen 21 – 29 worden vanuit het hoofdriool in 
het midden van de weg aangepast. Er is geprobeerd om deze werkzaamheden 
uit te voeren zonder afsluiting, maar dit blijkt niet mogelijk. De Volmolenweg 
wordt hiervoor afgesloten tussen Poelkampstraat en t Haagje. Onze excuses 
voor de mogelijke overlast.

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Voorstondenseweg 14 te Hall” 
gemeente Brummen (24-10-2019)

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het opknap-
pen van een schuur, De Voortweg 11, 
Tonden (29-10-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het aanplan-
ten van hagen en een vogelbosje, 
Brummen I 502, naast Hogenenk 5, 

Brummen (29-10-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het bouwen 
van 7 rijwoningen type “Het Zusje”, 
Lombok Zuid te Eerbeek, kavel 37-43 
(29-10-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het bouwen van 21 
woningen in het plan Eerbeekse Enk 
3e fase, kadastraal bekend: Hall, 
sectie E, nummer 4632, 7238 en 
7783, de adressen Kloosterstraat 42 

tot en met 60 en Enkweg 6 tot en 
met 24 (29-10-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het gebruiken van het 
gastenverblijf als B&B op de locatie ’t 
Haagje 42 in Eerbeek (29-10-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Midwinterwandeling Brummen, Start 
vanaf de Hazenberg 22-B in Brum-
men (29-10-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Intocht Sinterklaas Brummen, route 
van Vulcanusweg naar Marktplein in 
Brummen (29-10-2019)

Lisette Bosch nieuwe algemeen directeur 
Circulus-Berkel vanaf 1 januari 2020
Circulus-Berkel heeft per 1 januari 2020 
een nieuwe algemeen directeur: Lisette 
Bosch, afkomstig van Twente Milieu. 
Zij volgt Henk Knip op.

Lisette Bosch heeft ruime bestuurlijke 
ervaring in de (semi-)publieke sector en 
in de afvalbranche. De Raad van 
Commissarissen geeft aan dat Circu-
lus-Berkel onder haar leiderschap ‘de 
maatschappelijke rol van Circulus-Berkel 
in de aandeelhoudende gemeenten kan 
combineren met een bedrijfsmatige 
aanpak van beheersing van processen 
en kosten, in een steeds dynamischer 
wordende omgeving.’ De nieuwe 
directeur woont in het werkgebied van 
Circulus-Berkel. 

Publicaties De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl Kort nieuws
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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

Laat uw mening horen via inwonerspanel 
Uw mening laten horen over actuele 
onderwerpen die in onze gemeente 
spelen. Dat kan wanneer u lid bent van 
het inwonerspanel Brummen Spreekt. 
Op dit moment zijn meer dan 1200 
inwoners van 16 jaar of oud lid van dit 
panel. Zij krijgen in komende periode 
weer aan aantal vragenlijsten voorge-
legd. Door u nu aan te melden voor het 
inwonerspanel, kunt u ook uw mening 
geven. 

Het eerste onderzoek dat op korte 
termijn wordt voorgelegd aan de leden 
van het inwonerspanel Brummen 
Spreekt gaat over de Regionale 
Energiestrategie.   Omdat dit onderzoek 
gelijktijdig in 7 andere gemeenten in 
onze regio wordt uitgevoerd, kunnen 
ook inwoners die geen lid zijn van 
Brummen Spreekt aan dit onderzoek 
mee doen. Dit onderzoek start op 4 
november. Hierover leest u meer in de 
GemeenteThuis van volgende week. 

In november start ook een ander 
onderzoek, waarbij vragen worden 

gesteld over uw woonwensen, maar 
ook enkele vragen over de gemeentelij-
ke dienstverlening en communicatie. 
Eind dit jaar krijgen de panelleden ook 
een vragenlijst voorgelegd over 
afvalinzameling. Dit onderzoek gaat 
een bijdrage leveren aan nieuw 
afvalbeleid.

Gratis aanmelden
U kunt zich gratis aanmelden voor het 
panel. Dit kan heel eenvoudig via de 
website www.brummenspreekt.nl. 
Ongeveer viermaal per jaar kunt u dan 
als panellid uw mening geven over een 
actueel onderwerp. Als u zich nu 
aanmeldt, dan krijgt u automatisch in 
uw mailbox het verzoek deel te nemen 
aan de onderzoeken. U ontvangt bij elk 
onderzoek een overzicht van de 
resultaten. 

Anoniem en onafhankelijk
Het inwonerspanel is opgezet en wordt 
beheerd door het gespecialiseerde 
onafhankelijke onderzoeks - & advies-
bureau Moventem uit Zutphen. 

Deel nemers kunnen er daarom op 
vertrouwen dat de gegevens uitsluitend 
voor ‘Brummen Spreekt’ worden 
gebruikt en nooit aan anderen worden 
verstrekt. De verwerking van de 
antwoorden gebeurt volledig anoniem. 
Inwoners die niet beschikken over een 
computer, kunnen zich bij dit bureau 
melden om toch mee te doen aan het 
panel. Zij krijgen dan de vragenlijst per 
post toegestuurd. Neem hiervoor 
contact op met de medewerkers van 
Moventem via telefoonnummer 
0575-760 227.

Geslaagde plaatsing WerkFit Brummen 
Weer volwaardig meedraaien in onze 
samenleving dankzij een passende baan. 
Dat is de 63-jarige Marthin gelukt. 

Hij is sinds augustus niet meer afhanke-
lijk van een uitkering omdat hij met veel 
plezier aan de slag is gegaan bij Fletcher 
Hotel Restaurant Wipselberg in 
Beekbergen. Weer een mooi voorbeeld 
van een succesvolle plaatsing van 
WerkFit Brummen. Lees het hele 
verhaal van Marthin en zijn nieuwe 
werkgever op de website van het 
programma Samen Goed Voor Elkaar. 

Ondernemers die ook mensen een kans 
willen bieden op de arbeidsmarkt 

kunnen die stap nu zetten. Dit door 
contact op te nemen met de account-
managers van WerkFit Brummen. 

Zij komen graag bij u langs voor een 
kennismakingsgesprek. Neem dus nu 
contact op met accountmanagers 
Bas Willemse of Judith Curré:
-  Bas: tel. 06 - 82 13 71 26 of mail-

adres b.willemse@brummen.nl
-  Judith: tel. 06 - 82 13 69 77 of 

mailadres j.curre@brummen.nl

Lissette Bosch (foto Rens Plaschek)

Iets gevonden of verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken


