
De Energiecoach helpt u ook online  
en telefonisch 
Volgens nieuw onderzoek van Milieu Centraal en I&O Research 
nemen huiseigenaren sneller energiebesparende maatregelen na een 
bezoek van een vrijwillige energiecoach. Dat zien de energiecoaches 
van BrummenEnergie hier ook. Inwoners ervaren de energiecoach als  
een laagdrempelige vraagbaak en klankbord. Ook tijdens deze 
coronacrisis pakken de energiecoaches door en staan zij u graag 
telefonisch of online te woord.

Wilt u energie besparen in uw woning, maar weet u niet goed 
waar u moet beginnen? Een energiecoach is een geschoolde 
vrijwilliger en kijkt samen met u naar de mogelijkheden in uw 
persoonlijke situatie. U ontvangt een rapport met eenvoudige tips 
om uw woning energiezuiniger te maken en energie te besparen. 
Kosteloos en vrijblijvend.

Duurzame wereld
Het merendeel van de bewoners 
die u voorging raadt een gesprek 
aan: “Een energiecoach heeft 
kennis van zaken en kan jou net 
even de informatie geven die bij jou ontbreekt.” Dit zorgt ervoor dat 
maar liefst 40% van onze inwoners direct actie ondernam na het 
gesprek. Zo kan iedere inwoner met de hulp van een energiecoach thuis 
een steentje bijdragen aan een duurzame wereld!  
Ook een gesprek met de energiecoach? Meldt u zich aan via de website 
www.brummenenergie.nl/groene-energie/energiecoaches

Speciale campagne: pleegouders gezocht!
Kinderen die niet bij hun eigen 
ouders kunnen wonen, willen we 
graag zo thuis mogelijk laten 
opgroeien. Als dat bij de eigen 
ouders niet kan, dan het liefst bij 
pleegouders. Er zijn dringend meer 
nieuwe pleegouders nodig, 
jaarlijks zo’n 3.500!

Pleegzorg is een vorm van jeugd-
hulp en wordt geboden door 
jeugd- en opvoedhulp-organisaties 
die lid zijn van Jeugdzorg Neder-
land. Er zijn verschillende manieren 
om pleegouder te zijn. Je kunt 
bijvoorbeeld pleegouder in deeltijd 
worden of voor kortere tijd. Je kunt 
alleenstaand zijn, getrouwd of 
samenwonend, (buitenshuis) 
werkend of thuis, met of zonder 
eigen kinderen; het kan allemaal. 

Zoektocht naar ouders
In samenwerking met pleegzorgor-
ganisaties en de gemeenten binnen 
de zorgregio Regio Midden-IJssel/
Oost-Veluwe start de gemeente 
Brummen een campagne om 
nieuwe pleegouders te werven. “Er 
is al jaren een tekort aan pleegou-
ders. Aan bevlogen mensen die 
tijdelijk de zorg van een kwetsbaar 
kind of jongere op zich willen 
nemen,” laat jeugdwethouder 
Ingrid Timmer weten. “In totaal 

hebben in Nederland vorig jaar 
16.700 pleeg gezinnen voor 23.272 
pleeg kinderen gezorgd. Het aantal 
pleegkinderen nam vorig jaar toe 
met ruim 500. Reden om samen 
met pleegzorgorganisaties een 
zoektocht te starten naar nieuwe 
pleegouders.“

Coronaproof
De zoektocht stond overigens 
gepland voor dit voorjaar, maar 
vanwege de coronacrisis werd de 
geplande campagne opgeschort. 
“Met of zonder crisis. Er zijn altijd 
nieuwe ouders nodig. Dus daarom 
starten we de campagne nu alsnog, 
uiteraard helemaal binnen de 
maatregelen,” vertelt Timmer. Ze 
vervolgt: “We zullen volop gebruik-

maken van digitale kanalen en ook 
de wervings- en informatiebijeen-
komst zal digitaal zijn.”

Digitale bijeenkomst
Via diverse acties wordt de 
komende periode aandacht 
gevraagd voor het pleegouder-
schap. Deze acties werken toe naar 
een digitale bijeenkomst op 
woensdagavond 11 november. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij 
die interesse en belangstelling 
hebben, vrijblijvende informatie 
over wat pleegzorg is. En natuurlijk 
is er ook online de mogelijkheid om 
vragen te stellen aan ervaren 
pleegouders. Alvast meer weten 
over pleegzorg? Kijk ook eens op 
www.openjewereld.nu. 

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 overgebleven 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 verwijderen 
van het blad worden deze voedings-
stoffen uit de kringloop weggeno-
men. 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 droog-
te 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 te verwijderen. Blad dat 
u wel weghaalt kunt u in de groen-

container 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 Boggel-
derenk 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 bladbrengpunt 
worden gebracht. 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. Bladbrengpunten zijn alléén 
bedoeld voor het blad van gemeente-
bomen. Regelmatig vinden wij 
takhout en ander afval dat niet op de 
bladbrengpunten thuishoort tussen 
de bladeren. Door het afvoeren en 
sorteren van dit afval maakt de 
gemeente onnodige kosten. Snoeiaf-
val uit uw tuin moet u zelf afvoeren.

Wanneer moet u in quarantaine? En hoe redt u zich dan?
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat 
u thuis blijft. En dat u geen bezoek ontvangt. Dit heet in (thuis)quarantai-
ne gaan. U blijft bijvoorbeeld thuis als u klachten heeft die passen bij 
corona, zoals een loopneus of koorts. Hoe lang u in quarantaine gaat en 
wat de regels zijn verschilt per situatie. 

Als u besmet bent met het corona-
virus, kan het 2 tot 10 dagen duren 
voordat u klachten krijgt. Zoals 
hoesten of benauwdheid. U kunt 

het coronavirus dus ook zonder 
klachten die passen bij COVID-19 
verspreiden. Om dit te voorkomen 
blijft u in sommige situaties thuis en 

ontvangt u geen bezoek. Hoe lang 
u in quarantaine gaat en wat de 
regels zijn verschilt per situatie.  
In de volgende situaties gaat u in 
thuisquarantaine door corona:
- u heeft klachten die passen bij 

corona;
- u heeft corona; 
- uw huisgenoot heeft naast milde 

corona klachten ook koorts of 
last van benauwdheid;

- uw huisgenoot heeft corona;
- u bent een nauw contact van 

iemand met corona. Dit betekent 
dat u in de buurt geweest van 
iemand met corona (minimaal 15 
minuten binnen 1,5 meter);

- u komt terug uit een land waarbij 
in het reisadvies staat dat u in 
thuisquarantaine gaat.

- u heeft een melding gekregen via 
de app CoronaMelder. 

Kijk op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus  voor meer informatie.

Coördinatiebesluit ‘PIP’ Mayr-Melnhof
Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof wordt gewerkt aan een provinci-
aal inpassingsplan. Ook wordt er gewerkt aan vergunningen voor onder 
andere een nieuwe pulpmachine. Op 23 september 2020 hebben Provinciale 
Staten een coördinatiebesluit genomen. Met het coördinatiebesluit is 
geregeld dat de procedures voor de vergunningen en het inpassingsplan 
gelijk oplopen. Het besluit ligt vanaf vandaag, vrijdag 30 oktober 2020, voor 
een periode van 6 weken ter inzage. Onder andere in het provinciehuis, de 
bibliotheken en het gemeentehuis. Het is ook online te vinden op de website 
www.eerbeekloenen2030.nl. Voor inzage in het gemeentehuis kunt u via 
telefoonnummer (0575) 56 82 33 vooraf een afspraak maken. Overigens is 
er geen bezwaar of beroep mogelijk tegen een coördinatiebesluit.

Alle onderzoeken die nu worden 
uitgevoerd om te komen tot een 
inpassingsplan voor Mayr-Meln-

hof, zijn vrij gedetailleerd. Met 
behulp van een coördinatiebesluit 
kunnen de onderzoeken als 

onderbouwing dienen voor zowel 
het inpassingsplan als de vergun-
ningen. Het ontwerp-inpassings-
plan wordt te zijner tijd tegelijk 
met de ontwerp-vergunningen ter 
inzage gelegd. Zo is meteen 
duidelijk welke ruimte in het 
inpassingsplan wordt geboden en 
hoe deze ruimte wordt ingevuld. 
Een zienswijze die dan wordt 
ingediend, geldt dan meteen voor 
alle besluiten. Ook bij een 
beroepsprocedure bij de Raad van 
Staten zullen de besluiten in één 
keer worden behandeld.
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Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.

De gemeente 
Brummen zoekt   
Mensen die ruimte hebben voor 
een kind of een jongere die het 
wat minder getroffen heeft.

Datum: 11 november 2020
Adres: online
Email: wordpleegouder@pactum.org
Website: https://openjewereld.nu

Besmettingscijfers in Brummen en de regio
We zitten in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet wat het 
effect is van de huidige coronamaatregelen. Het is een zware tijd. In de 
afgelopen week hebben namelijk 2088 inwoners in de regio Noord- en 
Oost Gelderland te horen gekregen dat zij besmet zijn met het coronavi-
rus. In de afgelopen 4 weken is daarmee het aantal geregistreerde 
besmettingen vervijfvoudigd. In Brummen zijn de afgelopen week 47 
inwoners positief getest. Omgerekend betekent dit per week 227 
nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zijn we niet ver 
van het risiconiveau zeer ernstig verwijderd. We moeten dus samen 
volhouden om nog zwaardere maatregelen te voorkomen. Ook al zijn 
we het soms zat. Doe het voor elkaar. 



Begrotingsdebat 
Gisteren vond het begrotingsdebat plaats. De gemeenteraad heeft uitge- 
breid gesproken over de conceptbegroting voor de periode 2021-2024.  
Wat de uitkomst van dit debat is leest u in het bericht op onze website. 

Raadsbrief Stichting Sportkompas
Begin deze week hebben B&W een brief gestuurd naar de gemeente-
raad. Onderwerp van deze brief is de Stichting Sportkompas. Tijdens 
het begrotingsforum eerder deze maand hebben enkele raadsfracties 
vragen gesteld over Sportkompas. In de raadsbrief zijn deze vragen 
door B&W beantwoord en wordt de actuele situatie geschetst van deze 
organisatie die het beheer heeft over de binnensportaccommodaties en 
sport en gezonde levensstijl stimuleert. 

Eerbeek-Loenen 2030
Afgelopen dinsdagavond 27 oktober is de Brummense gemeenteraad door 
leden van het programmateam Eerbeek-Loenen 2030 bijgepraat over de 
recente ontwikkelingen in het papierdorp. De presentatie begon met uitleg 
over de aanleiding, het doel en de manier van werken van dit samenwer-
kingsproject. Vervolgens werd er uitgebreider stilgestaan bij twee deelpro-
jecten binnen Eerbeek-Loenen 2030, namelijk het traject om te komen tot 
nieuwe bestemmingen voor zowel het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op 
het voormalige Burgersterrein als voor de bedrijfslocatie van Mayr-Meln-
hof. Lees meer over deze bijpraatsessie in het bericht op onze website. 

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 
kappen van een zuileik, kad. 
Brummen sectie E nr. 4274, 
achterpad tussen de prins 
Bernhardlaan en Julianalaan in 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de garagedeu-
ren, Charlotte van Bourbon-
laan 4 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de 
uitvoering van natuurher-
stel-werkzaamheden in de 
uiterwaarden Cortenoever, 
kad. Brummen I 278, 279, 
280, 913, 1031 en 1875

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van erfafscheidin-
gen, Lombok Zuid, Kad. Hall 
C, 3848 Kavel 101 en 108

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een vrijstaande 
carport, Polweg 12 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
gebruiken en inrichten van het 
perceel voor een aan huis 
gebonden coachingspraktijk 
met paarden, Smeestraat 35 in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden van de woning, De 

Pothof 15 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 grove dennen, 
Juliana van Stolberglaan 46 in 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verharden van het terrein, 
Veldkantweg 10 in Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omge-

vingsvergunning, het plaatsen 
van een aanbouw, Knoeven-
oordstraat 80 in Hall

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor het 
realiseren van een schuur met 
werktuigenberging en (schuil)
stal, Loenenseweg 142 en 144 
te Eerbeek

• Sloopmelding, het slopen van 
3 schuren, ’t Looweg 2 in 
Brummen

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het plaatsen 
van een dakkapel, Beekpad 7 
in Eerbeek

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het bouwen 
van een bijgebouw, Charlotte 
van Bourbonlaan 4 in Eerbeek

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen voor de 
duur van 10 jaar, Emperweg 
82 in Empe

• Verleende reguliere omge-

vingsvergunning, het bouwen 
van 4 woningen, Stationsweg 
14, 16, 18 en 20 in Brummen 
(Monument gelegen in de 
tuin/park achter Klein Engelen-
burg Monumentnummer 
521790)

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het verbou-
wen van de woonboerderij, 
Loenenseweg 129 in Eerbeek

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het bouwen 
van een carport, Oudeweg 4 in 
Leuvenheim

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het vernieu-
wen van het voegwerk, 
Burgemeester de Wijslaan 16 
in Brummen

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, voor de 
herinrichting van het terrein 
voor natuur met extensieve 
begrazing, Zutphensestraat 
388 Brummen (Kad. Brummen, 
sectie I, nummers 1597, 1117 
en 2031) voor een periode van 
10 jaar

Verkeer
• Verkeersbesluit instellen 

verbod stil te staan Meengats-
traat en Hooimate te Brummen

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Weg door de plas ongenum-
merd”

Landschapsgesprek 2020 over voedsel  
uit ons eigen landschap

Meer voedsel uit ons eigen landschap eten heeft allerlei voordelen. 
Boeren krijgen een betere prijs en meer waardering. Consumenten krijgen 
gezonder voedsel en een mooier landschap. En de natuur krijgt meer 
vogels en insecten. In het Landschapsgesprek 2020 gaan we met elkaar 
op zoek naar wat we als bewoners kunnen doen om Brummense boeren te 
stimuleren voedsel rechtstreeks aan ons te leveren en tegelijk te zorgen 
voor een mooier en rijker landschap.

In coronatijden gebeurt dit anders 
dan u gewend bent. Het land-
schapsgesprek vindt dit jaar plaats 
met digitale middelen. Met korte 
live presentaties waarbij u vragen 
kunt stellen. In kleine groepen 
bedenkt u online zinvolle acties. Op 
deze manier kunt u veilig werken 
aan onze toekomst.

9 november
Het Landschapsgesprek 2020 
wordt op 9 november georgani-
seerd door het Landschapsnet-
werk Brummen, in samenwerking 
met de Gemeente Brummen  

en Bureau Happyland. 
Begin: 20.00 uur, einde 21:30 uur. 
Locatie: uw computer. 

Hoe kunt u meedoen?
U geeft zich op door een mail te sturen 
aan de secretaris van het Landschaps-
netwerk Brummen, Joop van Goozen 
joopvangoozen41@gmail.com. U  
kunt zich aanmelden voor 30 oktober. 
U ontvangt dan een aanmeldings-
formulier met meer informatie.  
U kiest ook een onderwerp  
waarover u wilt discussiëren. Op  
www.landschapsnetwerkbrummen.
nl kunt u het programma vinden.

Bekendmakingen op 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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

 

komen we hier samen doorheen
Aandacht voor elkaar. Dat is nodig, want het coronavirus is er nog steeds en raakt ons allemaal. Alle raadsleden hebben grote 
waardering voor de inspanningen van veel inwoners voor hun medemens. Juist nu het ook wat langer duurt allemaal, moeten 
we volhouden en nog meer naar elkaar omzien. De gemeenteraad houdt zelf de coronarichtlijnen goed in acht. Zo blijft 
digitaal vergaderen de standaard. Maar er is nog steeds een luisterend oor. Wilt u in contact komen met de gemeenteraad of 
individuele raadsleden? Bezoek dan www.brummen.nl/gemeenteraad. 

Met aandacht voor elkaar
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