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Unanieme steun voor begroting 2022
Met 16 stemmen voor en geen enkele stem tegen werd vorige week donderdag de programmabegroting voor het
jaar 2022 vastgesteld. De structureel sluitende begroting wordt in november toegestuurd aan de provincie.
Hierbij wordt nog wel een tweetal tekstwijzigingen verwerkt, omdat deze na debat in de raad werden aangenomen en daarmee in de begroting verwerkt worden. Ook werden 5 moties in stemming gebracht, die allen met
succes de eindstreep haalden.
Eén van de twee tekstwijzigingen in
de begroting zorgt ervoor dat er
ook daadwerkelijk jaarlijks een
bedrag van 600.000 euro aan de
algemene reserve wordt toegevoegd. Dit in lijn van de afspraken
in het financieel herstelplan. Dat dit
amendement van de VVD-fractie
uiteindelijk unaniem werd aangenomen had te maken met het belang
dat alle partijen hechten aan het
vullen van het gemeentelijke
spaarpotje in de komende jaren.
Maar ook omdat de VVD het
amendement tijdens het debat heeft
aangepast. Dit door expliciet op te
nemen dat bij onverwachte
financiële tegenvallers college en
gemeenteraad samen naar een
oplossing gaan zoeken. Mocht
onverhoopt blijken dat er een
financiële tegenvaller is, dan doet
het college een voorstel aan de
gemeenteraad om gezamenlijk een
oplossing te vinden.
De tweede verandering van de
begroting is het actualiseren van het
groenbeleid. Er worden nieuwe
groenstuctuurplannen opgesteld
voor de kernen in onze gemeente.
Ook wordt een biodiversiteitsplan
opgesteld. Een ruime meerderheid
van de raad steunde deze tekstwijziging van GroenLinks.

Vijf opdrachten
Het raadsdebat werd afgesloten
met stemming over 5 moties. Een
motie is een oproep of opdracht aan
het college. Alle 5 moties werden
aangenomen. Het CDA diende een
motie in over het plaatsen van een
vlaggenmast in de kern Eerbeek. Dit
betekent dat de gemeente mee
gaat werken aan een initiatief uit
Eerbeek om op gemeentegrond in
het centrum van Eerbeek een
vlaggenmast te plaatsen. Hierdoor is
er ook in Eerbeek een plek waar de
Nederlandse vlag volgens het landelijk vlagprotocol gehesen kan
worden. Daarnaast gaat het college
als gevolg van een CDA-motie
onderzoek doen naar het gebruik
van en de dienstverlening vanuit het
Servicepunt in Eerbeek. Op basis
van deze informatie en inzichten
kan verder overwogen worden of
dit Servicepunt behouden of
verkocht moet worden.
Unanieme steun was er voor een

motie van de VVD om een deel van
het parkeerterrein bij het gemeentehuis te voorzien van een eenvoudige overkapping. Dit met het doel
om hierop zonnepanelen te plaatsen
en daarmee een bijdrage te leveren
aan de energietransitie. Een
meerderheid van de raad steunde
ook een motie van D66 over
natuurinclusieve landbouw. Het
college krijgt hierbij de opdracht om
het gesprek aan te gaan met
grondeigenaren om bij het verpachten van grond niet te kiezen voor de
hoogste bieder, maar ook rekening
te houden met boerenbedrijven die
landbouwgrond innovatief en
natuur inclusief willen inzetten. De
vijfde motie die werd aangenomen
geeft het college opdracht om
binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 niet alleen
leefbaarheid centraal te stellen maar
dit ook in de gesprekken met
inwoners en partners concreter en
zoveel mogelijk meetbaar te maken.

“Cultuur van belang, voor onze jongeren”
Cultuur speelt een belangrijke rol in de gemeente Brummen. Dat blijkt
wel uit de resultaten van het onderzoek naar cultuur en de cultuurbeleving
onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. Ongeveer 6 op de 10
inwoners houdt zich actief bezig met een vorm van cultuur en 90 procent
van de ondervraagden bezoekt wel eens culturele activiteiten. Cultuur
wordt belangrijk gevonden, met daarbij als uitschieter cultuureducatie aan
(basisschool)kinderen. Het zijn enkele van de bevindingen die onderzoeksbureau Moventem heeft opgenomen in het onderzoeksrapport. Dit
rapport is te lezen op de website www.brummenspreekt.nl.
In totaal hebben 517 personen de
vragenlijst ingevuld. Onderzoeksbureau Moventem laat weten dat door
het grote aantal respondenten het
onderzoek statistisch betrouwbaar
is. Het gemeentebestuur gebruikt de
resultaten van dit onderzoek
evenals de gesprekken die bij de
cultuurcaravan zijn gevoerd om een
cultuurvisie op te stellen. Daarbij
wordt ook de inbreng betrokken

van diverse deskundigen die in onze
gemeente actief zijn op het gebied
van cultuur. De eerste gedachten
over de koers van de cultuurvisie wil
wethouder Timmer al bespreken met
de gemeenteraad tijdens een
presentatie tijdens het raadsforum
op 2 december. Bedoeling is dat de
visie in de loop van 2022 klaar is en
door de raad vastgesteld kan
worden.

Mantelzorgers: onzichtbare helden
Woensdag is het zover. Een dag waarop alle mantelzorgers in de schijnwerpers worden gezet. Om aandacht voor de Dag van de Mantelzorg te
vragen, hielp wethouder Cathy Sjerps recent de mantelzorgconsulenten
Ellen en Karin met het ophangen van de spandoeken die verwijzen naar
deze bijzondere dag.
Op woensdag 10 november zijn alle
mantelzorgers welkom voor een
gezellig samenzijn met koffie (thee)
en Taart. Uiteraard rekening
houdend met de geldende coronaregels. De bijeenkomst in Eerbeek is
in het Tjark Riks Centrum van 10.00
tot 11.30 uur. Later op de dag, van
20.00 tot 21.30 uur is er een zelfde
bijeenkomst in Plein 5 in Brummen.

Mantelzorgers kunnen zich
aanmelden via (0575) 56 19 88 of
mailadres mantelzorg@welzijnbrummen.nl.
Ben je als mantelzorger ingeschreven bij het Knooppunt Mantelzorg
Brummen? Dan ontvang je die dag
thuis ook nog een leuke attentie
namens het gemeentebestuur.

Gezonde speelplek met frisse lucht in dorp Empe
Een primeur voor de speelplek aan de Trepkesweide in Empe: de eerste
officiële rookvrije speelplek in onze gemeente. In de komende tijd worden
ook alle andere openbare speelplekken, die in beheer zijn van de gemeente Brummen, voorzien van houten paaltjes met het logo van de ‘rookvrije
generatie’.
De initiatiefnemers zijn Stichting
Welzijn Brummen, Tactus Verslavingszorg, GGD Noord- en
Oost-Gelderland en de gemeente
Brummen. Wethouder Ingrid
Timmer onthulde namens deze
initiatiefnemers het eerste paaltje.
“Wij vinden het belangrijk dat
kinderen gezond opgroeien en het
goede voorbeeld krijgen. Roken

hoort op een speelplek niet thuis.
Met de bordjes maken we mensen
bewust dat je beter niet kunt roken
in de buurt van kinderen. Ook
wordt het zo gemakkelijker om
mensen aan te spreken die toch
roken op de speelplek.”
Goed voorbeeld
Is zo’n rookvrije speelplek nou echt

nodig? Timmer vindt van wel: “Uit
onderzoek blijkt dat twee derde van
de rokers al voor hun achttiende
begint met roken. Kinderen zijn
gevoelig voor wat zij zien van
anderen. Dus beginnen we daar.
Gelukkig zien we dat veel mensen
het eigenlijk heel normaal vinden
dat niet gerookt wordt op de
plekken waar kinderen spelen. Mooi
als we dat met elkaar uitstralen. Dat
doen we onder andere door het
plaatsen van de bordjes met de tekst
‘deze speelplek is rookvrij’. De aftrap
van de rookvrije speelplekken vindt
plaats in de Stoptober-maand. Voor
veel mensen is dit een moment om
te stoppen met roken.
Preventieakkoord
In ongeveer een half jaar tijd
worden op alle openbare speelplekken bordjes geplaatst. Maar dat is
niet alles, laat wethouder Timmer
weten. “We organiseren ook
gesprekken met kinderen over roken
op de basisscholen. Met jongeren
gaan we in gesprek over hun
voorbeeldrol.” Het initiatief wordt
mede mogelijk gemaakt met een
financiële bijdrage uit het preventieakkoord. Dit akkoord is tot stand
gekomen met meer dan 20 organisaties die iets extra’s willen doen
voor de gezondheid van onze
inwoners. Lees hier meer over op
www.brummen.nl.

Inloopavond: beheerplan Landgoederen
Het eerste beheerplan voor het Natura 2000-gebied Landgoederen
Brummen verloopt in januari 2022. In dat plan staan maatregelen die de
natuur moeten versterken. Provincie Gelderland actualiseert nu dit
beheerplan. Op 10 november bent u van harte welkom om het concept
beheerplan te bekijken en vragen te stellen.
Europees beschermde natuur
Landgoederen Brummen is onderdeel
van het Europese netwerk van
beschermde natuur: Natura 2000.
Het bestaat uit de deelgebieden
Empese en Tondense Heide en
Landgoederen Leusveld en Voorstonden (project WaardeVOL Brummen).
In deze beschermde natuurgebieden
zijn maatregelen nodig om de
kwaliteit van de natuur en biodiversiteit te verbeteren. Die maatregelen
staan in het Natura 2000-beheerplan.
Inloopavond 10 november
Vanaf 19.00 uur bent u van harte
welkom in De Vroolijke Frans,
Knoevenoordstraat 51 in Brummen.
U kunt dan het concept beheerplan
bekijken. Medewerkers van provincie
Gelderland, Waterschap Vallei en
Veluwe en Natuurmonumenten staan
klaar om uw vragen te beantwoorden. De avond duurt tot 21.00 uur.

Komt u ook?
In verband met de huidige
Covid-maatregelen is het nodig u
vooraf aan te melden. Stuur uiterlijk
7 november een mail met uw naam
en het aantal personen naar
provincieloket@gelderland.nl. Bij
binnenkomst wordt u gevraagd uw
coronatoegangsbewijs (QR-code) en
legitimatiebewijs te tonen.
Procedure
Begin 2022 stellen Gedeputeerde
Staten van provincie Gelderland het
plan vast. U heeft daarna gedurende
zes weken de mogelijkheid uw
reactie te geven (zienswijze). Kijk
voor meer informatie over de
procedure en het huidige Natura
2000-beheerplan op www.gelderland.nl/empese-heide en www.
gelderland.nl/Voorstonden-Leusveld.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van twee warmtepompen, Händelstraat 45, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een amberboom,
Loenenseweg 85, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 27 diverse bomen en
aanleggen van een in-/uitrit,
Marten Putstraat, in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verbouwen van de bedrijfswoning, Rhienderensestraat 4,

•

•

•

•

Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een bedrijfsruimte,
Rhienderensestraat 4, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een schutting, J.H.A.
Schaperstraat 12, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een dakkapel aan
de voorzijde (nokverhoging),
Talmastraat 2, Brummen
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
schutting, Kolenbrander-serf 79,
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een
amberboom, Loenenseweg 85,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, de interne verbouwing met een energetische upgrade op de locatie Burgemeester de
Wijslaan 35, Brummen
Ruimtelijk plan of
omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan
“Lendeweg 6a en 6b in Hall”
gemeente Brummen

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en
onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden:
Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse
natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen
dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen
samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en
beken.
Daarnaast is door de provincie een
Recreatiezoneringsplan gemaakt
waarin de balans is gezocht tussen
natuur en recreatie: beschermen én
beleven. Terreineigenaren, gemeenten, bewoners, gebruikersorganisaties en ondernemers speelden daarin
een belangrijke rol. Het plan, de
samenvatting en een kort filmpje
staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl
Extra bescherming voor planten
en dieren
Op de meest kwetsbare plekken,
bijvoorbeeld de stuifzanden, worden
planten en dieren beschermd door
ze meer rust te bieden. Waar nodig
worden paden en routes verlegd. Op
andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en
extra voorzieningen aangelegd. Het
Recreatiezoneringsplan is een eerste,
maar belangrijke, stap om de
komende 10 jaar richting te geven
aan het recreatief gebruik van de
Veluwe.

Digitale informatiebijeenkomst op
23 november
Op dinsdag 23 november organiseert de provincie een digitale
informatiebijeenkomst voor bewoners, ondernemers en gebruikersgroepen over het Recreatiezoneringsplan. Gedeputeerde Peter van ‘t
Hoog is daarbij aanwezig, net als
een vertegenwoordiger van de
terreinbeheerders en een aantal
belanghebbenden. Tijdens de
bijeenkomst geeft de provincie
informatie, is er een aantal gesprekken én worden vragen beantwoord
die u in de chat kunt stellen.
Deelnemen aan de bijeenkomst
De bijeenkomst is van 19.30 tot
uiterlijk 21.00 uur. U kunt deelnemen via deze link: https://vimeo.
com/event/1350918. Aanmelden is
niet nodig. Wel wil de provincie de
deelnemers een aantal vragen
stellen, daarvoor is het handig uw
mobiele telefoon bij de hand te
houden.

Donderdag 18 november vindt vanaf 20.00 uur een besluitvormende
raadsvergadering plaats. Over welke onderwerpen de raadsleden dan
een besluit nemen is te lezen op onze website brummen.nl. De vergadering is voor iedereen live te volgen via het televisiekanaal van de lokale
omroep VoorstVeluwezoom.

Nieuw raadslid
De heer Bart Overbeek-Bloem is vorige week donderdag benoemd als
raadslid voor de VVD. Voor een periode van 16 weken is hij de vervanger van mevrouw Meindersma-Matulessy, die om persoonlijke redenen
tijdelijk het werk als raadslid niet kan uitoefenen.

Cultureel evenement

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.

Natuur beschermen én beleven

Kort nieuws
Gemeenteraad vergadert

Intocht Sinterklaas
De goedheiligman komt ook dit
jaar weer naar de gemeente Brummen. De verwachting is dat de
voorgenomen intochten in onze
gemeente volgens planning door
zullen gaan. De organisatoren
houden rekening met de dan
geldende coronamaatregelen.
Denk hierbij aan het houden van
1,5 meter afstand en het niet
schudden van handen. Het lijkt er
op dat het gebruik van een
coronatoegangsbewijs bij de
intochten niet nodig is. De
organisatoren houden hierover
nauw contact met de gemeente.
Ze informeren iedereen actief over
de manier waarop de intocht
uiteindelijk plaatsvindt. De intocht
in Eerbeek is op 13 november, een
dag later komt Sinterklaas naar het
dorp Brummen.

Bekijk een duurzaam
huis!
Huiseigenaren in heel Nederland
delen hun ervaring en stellen hun
woning open voor bezoekers. Dit
tijdens de Nationale Duurzame
Huizen Route op 6 november. Wilt u
aan de slag om uw woning energiezuinig te maken? U kunt veel leren
van anderen die al stappen hebben
gezet.
Hoe werkt het?
Er zijn op de website allerlei soorten
huizen te vinden, van vrijstaand tot
een tussenwoning en van monumentaal tot nieuwbouw. Als u aan de
rechterkant van deze pagina uw
plaatsnaam invult, worden de huizen
bij u in de buurt getoond. U kunt ook
zoeken op bouwjaar, type woning of
onderwerp. Ook in onze gemeente
zijn er verschillende woningen te
bekijken. Kijk op
www.duurzamehuizenroute.nl.

De gemeenteraad heeft de Tweede Bestuursrapportage over 2021
vastgesteld. Een motie om de Culturele Stichting eenmalig een extra
bijdrage van 17.500 euro te verlenen werd unaniem gesteund. Met dit
bedrag organiseert de stichting een extra culturele activiteit. Een gratis
activiteit voor alle inwoners om de magere culturele coronaperiode
achter ons te laten.

Openbare laadinfrastructuur
B&W hebben besloten de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
met de provincie Overijssel op gebied van openbare laadinfrastructuur.
Daarin zijn afspraken vastgelegd waarin de provincie Overijssel gemachtigd wordt om beslissingen te nemen over de openbare laadinfrastructuur. Het doel hiervan is het verkrijgen van een goed netwerk van
laadpalen waardoor de gemeente Brummen een stap voorwaarts kan
zetten betreft het reduceren van CO2-uitstoot. De besluiten worden ter
informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Laag inkomen? Maak gebruik van regelingen!
Het is wintertijd, de dagen worden korter en de dure decembermaand is
in aantocht. Voor inwoners met een laag inkomen kan dit een lastige tijd
zijn. Om hen te ondersteunen beschikt de gemeente over allerlei regelingen, verzameld in het minimabeleid. Inwoners die dit jaar nog geen
gebruik hebben gemaakt van deze regeling, kunnen dat nog steeds in dit
jaar doen! Informatie en een aanvraagformulier is te vinden op brummen.
nl/hulpbijlaaginkomen.
Er zijn verschillende regelingen,
zowel voor kinderen als voor
volwassenen. Of het nu gaat om
een tegemoetkoming voor de
afvalinzameling en rioolheffing, of
het lidmaatschap van een club,
schoolgeld of zwemlessen. En met
het participatiebudget van maximaal
180 euro daagt de gemeente
inwoners met een laag inkomen uit
om mee te doen aan onze samenleving. Bijvoorbeeld via sport, muziek
of cultuur.
Uitleg in folder
Uitleg over de regelingen, voorwaarden en inkomensgrenzen staan
in de folder ‘Iedereen doet mee in
Brummen’. Deze folder is te vinden
op onze website of in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek, bij de
vestigingen van Veluwonen en
Stichting Welzijn Brummen, in het
Apeldoornse stadhuis en uiteraard

ook in het gemeentehuis in
Brummen en het Servicepunt in
Eerbeek
Concrete vragen?
Heeft u vragen over het minimabeleid of hulp nodig bij de aanvraag?
Ga dan langs bij het Steunpunt Geld
en Administratie van de SWB. Iedere
dinsdagochtend van 9 tot 12 uur
kunt u binnenlopen bij het Tjark Riks
Centrum in Eerbeek. Een dag later is
er tussen 9 en 12 eenzelfde
gelegenheid in Plein 5 in Brummen.
Het steunpunt is daarnaast op
werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0575-561988.
Ook kunt u met vragen bellen naar
Team voor Elkaar. Het team is op
werkdagen voor vragen en advies
bereikbaar van 9 tot 12 uur via
telefoonnummer 0575-568568. Of
mail naar info@teamvoorelkaar.nl.
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Corona: besmettingen moeten omlaag
Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds
meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder
oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC
deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen
blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de
toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra
maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij
wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open
houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al
gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van
75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.
Meer aandacht voor de basisregels
Allereerst is het van groot belang dat
iedereen de basisregels blijft volgen,
of je nu wel of niet gevaccineerd
bent. Hoe beter we dit met elkaar
doen, hoe minder het virus zich kan
verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen
zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Onder de basisregels wordt
verstaan:
• Testen bij klachten: blijf thuis en
laat je testen bij de GGD. Ook als
je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en
vermijd contact met anderen, ook
als zij gevaccineerd zijn.
• 1,5 meter is een veilige afstand.
Bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht
en ventilatie in binnenruimtes.
Thuiswerken en advies voor
onderweg
Vanaf 3 november wordt het
geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft
van de werktijd thuis’. We weten
dat thuiswerken een efficiënte
manier is om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het helpt
om het aantal contactmomenten te
verminderen. Voor mensen die wel
naar hun werk moeten of in hun
vrije tijd op pad gaan, geldt de
oproep: mijd drukte onderweg en
reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Mondkapjesplicht
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer
locaties. Mondkapjes zijn opnieuw
verplicht op alle publieke locaties
binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt
onder andere voor:
In alle voor publiek toegankelijke
gebouwen binnen en overdekte
gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:

• Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.
• Het openbaar vervoer, in stations,
inclusief winkels op het station, op
perrons en bij tram- en bushaltes.
• Op luchthavens en in vliegtuigen.
• Bij verplaatsing in mbo scholen,
hogescholen en universiteiten. Als
je zit mag het mondkapje af.
• Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt
zowel voor klant als voor dienstverlener.
Op deze plekken is het dragen van
een mondkapje verplicht. U riskeert
een boete van 95 euro als u geen
mondkapje draagt.
Verbreden van de inzet van het
coronatoegangsbewijs
Vanaf 6 november geldt het
coronatoegangsbewijs op meer
plekken. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat
het virus hier kan rondgaan. Door
alleen mensen toe te laten die
hersteld, gevaccineerd of getest zijn
wordt het besmettingsrisico
aanzienlijk verminderd voor alle
bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet
uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo
veilig mogelijk samen kan komen.
Daarnaast draagt het gebruik van
het coronatoegangsbewijs bij aan
het open houden van de meeste
locaties op maximale capaciteit.
Het is belangrijk dat op elke locatie
waarbij een coronatoegangsbewijs
geldt deze wordt gescand en het
ID-bewijs wordt gecontroleerd en
dat iedereen die zo’n locatie bezoekt
de persoonlijke QR-code én een
geldig ID-bewijs laat zien.
Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6
november verplicht voor:
• Horeca, zowel binnen als op
buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.
• Casino’s.
• Culturele locaties zoals theaters,
concertzalen en bioscopen;
• Doorstroomlocaties in sectoren

•

waar het coronatoegangsbewijs
nu al verplicht is. Dit zijn dus
locaties waar er een doorstroom
van bezoekers is, zoals musea en
monumenten.
Doorstroomevenementen. Dit zijn
evenementen waarbij het publiek
geen vaste plek heeft en er een
doorstroom van mensen is.
Bijvoorbeeld kermissen en
bepaalde sportevenementen.
Evenementen met en zonder vaste
zitplaats, zoals festivals, feesten en
optredens.
Zakelijke evenementen, zoals
beurzen en congressen.
Publiek bij sportwedstrijden, zowel
professioneel als amateur. Bij
publiek van amateurwedstrijden is
jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.
Georganiseerde sportbeoefening
vanaf 18 jaar, zoals: sportschool,
groepslessen, voetbal, zwemmen.
Dit geldt voor sporters en publiek
in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.
Georganiseerde kunst & cultuur
beoefening vanaf 18 jaar, zoals:
muziekles en schilderles. Of
bijvoorbeeld repetities voor zang,
dans en toneel.
Georganiseerde jeugdactiviteiten
voor kinderen tot 18 jaar zijn
uitgezonderd van het gebruik van
het coronatoegangsbewijs.

Week van de pleegzorg
Elk jaar organiseert Jeugdzorg Nederland de Week van de Pleegzorg. Dit
jaar is deze week van 3 tot en met 10 november. Met deze actieweek wil
Jeugdzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg, en het tekort aan
pleegouders.
Want nog steeds wachten ruim 800
kinderen op een pleeggezin. Zij
wonen nu nog op een plek waar het
voor hen niet stabiel genoeg is. Hun
leven en hun vrije ontplooiing staan
in de wacht.
Om voor de kinderen het licht ook
op groen te zetten, zijn er meer
pleegouders nodig. In deeltijd,

kortdurend of voor langere tijd.
Tijdens de Week van Pleegzorg wil
Pleegzorg Nederland met alle lokale
pleegzorgorganisaties meer mensen
enthousiasmeren voor het pleegouderschap. Zodat ieder kind zo thuis
mogelijk kan opgroeien.
Nieuwsgierig? Kijk dan snel op
openjewereld.nu.

Boostervaccinatie
In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar
die naar een GGD-locatie kunnen
komen. Ook wordt gestart met het
aanbieden van een booster aan alle
volwassen inwoners van boven de
18 jaar die in een zorginstelling
wonen met een eigen medische
dienst. Dat betekent dat deze
mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder haalden (of na één

prik met het Janssen-vaccin) een
extra vaccinatie kunnen krijgen, als
extra bescherming tegen ernstige
ziekte en ziekenhuisopnames. Vanaf
januari worden vervolgens mensen
tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd,

waarbij de oudsten van die groep
als eerst een uitnodiging krijgen.
Ook wordt volgende maand gestart
met het aanbieden van een booster
aan zorgmedewerkers met direct
patiëntencontact.

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

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.

•

•
•

•

•

•

Je krijgt een coronatoegangsbewijs
als je volledig bent gevaccineerd,
een herstelbewijs hebt of met een
negatieve testuitslag van maximaal
24 uur oud. Testen blijft gratis voor
personen die geen herstel- of
vaccinatiebewijs hebben.
Met de Coronacheck-app kan
iedereen het coronatoegangsbewijs
ophalen. Ook is het mogelijk een
coronatoegangsbewijs op papier te
laten zien. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en
cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar,
waarmee eenvoudig de controle kan
worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

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

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

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

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

Bedankt voor uw betrokkenheid
De prijs van aardgas stijgt en dat zorgt voor onrust.
De vraag is of inwoners hun energierekening volgend
jaar wel kunnen betalen. Gelukkig grijpt het Rijk in.
Een gemiddeld huishouden krijgt € 400,- per jaar als
compensatie. Gelukkig. Of toch niet?

Warmtetransitievisie

Een hogere gasprijs helpt om de noodzakelijke
verandering in gang te zetten. Het is vanwege het
milieu immers hard nodig dat we gaan besparen
(isoleren) en zelf schone energie gaan opwekken.
In die zin vraag ik me dus af of het helpt als iedereen
korting op de energierekening krijgt.

Alle gesprekken hebben geleid tot twee voorstellen:
het lokale beleid voor zonne- en windenergie en
de Warmtetransitievisie. Uw betrokkenheid is heel
belangrijk geweest om het beleid op te stellen. Maar
ook straks bij de uitvoering zullen we samen aan de
bak moeten. Het gaat tenslotte om uw woning die
geïsoleerd wordt. En om de vraag hoe uw woning in
2030 verwarmd wordt: via de traditionele cv-ketel,
een warmtepomp of via een warmtenet? U krijgt
dan ook een belangrijke stem als het gaat om het
opstellen en uitvoeren van de plannen.

Minder energie verbruiken

Opgewekt Brummen

Anderzijds heb ik gemerkt dat het thema energie
in de gemeente Brummen leeft. We hebben in
2021 veel gesprekken met inwoners gevoerd over
het opwekken van schone energie. Veel mensen
gaven daarbij aan dat we ook wat moeten doen aan
besparing: minder energie gebruiken en zuinig zijn
waren voor u belangrijke aandachtspunten.

November is dus een belangrijke “energiemaand”. De Brummense gemeenteraad stelt dan
de twee beleidsstukken vast. Zodat onze energie
duurzamer wordt opgewekt. En dat moet weer
leiden tot lagere energierekeningen. En minder
CO2. Dan kan iedereen met vertrouwen de koude
maanden tegemoet zien, zonder vrees voor een
te hoge rekening. Dat is lokale kracht: opgewekt
Brummen!

Doe deze maand
nog mee met de
actie zonnepanelen!

Vragen of opmerkingen
Ik ben benieuwd wat u van de plannen vindt. Deze
kunt u inzien op onze website: www.brummen.
nl/duurzaamheid. Vragen of opmerkingen mag u
mailen naar p.inberg@brummen.nl.

Begin september startte de gemeente
Brummen met een zonnepanelenactie
voor haar inwoners. Met deze actie wil de
gemeente duurzame energieopwekking
stimuleren. Inmiddels zijn de eerste
zonnepanelen geplaatst. Door de
aankoop te bundelen kunnen inwoners
zonnepanelen aanschaffen tegen een
scherpe prijs en goede service. Tot eind
november kan iedereen nog meedoen.

Er zijn steeds meer manieren om energie te
besparen. Maar wat mag u wel en niet doen
als huurder? En wat zijn de handigste tips om
geld te besparen? Regionaal Energieloket
helpt u graag op weg.
Op 17 november om 19:30 organiseren wij
een online informatieavond: een live
presentatie op internet. Hier leggen we uit
hoe u energie kan besparen als huurder.
In de online informatiebijeenkomst behandelen
we de meest gestelde vragen rondom energie
besparen als huurder. De thema’s zijn:
1.Nederland Aardgasvrij: wat betekent dat
voor mij als huurder?
2.Besparen op gas
3.Besparen op elektriciteit
4.Ventilatie en gezondheid
Meld u nu alvast aan via www.regionaal
energieloket.nl/brummen en ontvang kort van
tevoren een herinnering. Kunt u niet op de
datum van de informatiebijeenkomst? Meld u
dan ook aan. U ontvangt na afloop een e-mail
om de presentatie terug te kijken.

Hoe werkt het?

Inschrijven voor de actie
Al ruim 260 bewoners hebben zich
ingeschreven voor een vrijblijvende offerte. Na
de inschrijving ontvangen zij een uitnodiging
voor een woningopname. Dan wordt er
gekeken of het dak geschikt is en hoeveel
zonnepanelen er op passen. Na de persoonlijke
offerte kunt u besluiten of u meedoet met de
zonnepanelen actie. Op basis van prijs, kwaliteit
en ervaring is een regionale installateur gekozen
die de installaties van zonnepanelen gaat
uitvoeren. Er is ook een informatiepakket wat
u kunt downloaden, voor meer informatie en
prijzen per pakket. Wilt u een offerte aanvragen
of het informatiepakket downloaden? Bezoek
de website: www.regionaalenergieloket.nl.

Webinar ‘Energie
besparen als huurder:
waarom en hoe?’

Van links naar rechts: Directeur Veluwonen Vincent
Buitenhuis, inwoner Laura Steenkist en wethouder
Pouwel Inberg.

€50,- cadeaubon
voor energiebesparing
Vanaf 1 november 2021 kunt u gratis energiebesparende producten bestellen. U maakt
hiermee uw huis gemakkelijk energiezuiniger
en comfortabeler. Dit geldt voor huiseigenaren
en huurders van Veluwonen. Ga vandaag nog
naar www.regionaalenergieloket.nl/brummen.
Vraag de speciale cadeaubon aan (waarde
€ 50,-) Wees er snel bij, want op = op.

Stap 1: Bezoek de website
www.regionaalenergieloket.nl/brummen.
Stap 2: Vraag de cadeaubon aan. U krijgt een
e-mail met unieke code die u in de webshops kunt
gebruiken. Er is 1 bon per adres.
Stap 3: Kies een webshop en bestel de gewenste
producten. Met de code krijgt u € 50,- korting.
Stap 4: Ontvang de producten en installeer deze in
uw woning.
Stap 5: Start met geld en energie besparen!

Hulp nodig als huurder?
Weet u als huurder niet wat u nodig heeft aan
energiebesparende producten? Maak dan een
afspraak met de energieconciërge. Hij komt bij
u thuis en neemt de producten mee. Dit is
allemaal gratis. Een afspraak maakt u op
www.brummenenergie.nl
Heeft u via de energieconciërge al gratis producten
gekregen? Dan kunt u de bon niet meer aanvragen.

Waarom deze actie?
De gemeente Brummen, Brummen Energie en
woningcorporatie Veluwonen helpen in 2021 en
2022 inwoners bij het besparen van energie in hun
huis. Het gaat om kleine maatregelen bij koop- en
huurhuizen. Meer informatie staat op
www.brummenenergie.nl.

Begroting 2022
in één oogopslag
Donderdagavond 28 oktober nam de gemeenteraad een besluit over de programma
begroting voor volgend jaar. Waar geeft de gemeente het meeste geld aan uit? En waar
komt het geld dat de gemeente ontvangt eigenlijk vandaan? En minstens zo belangrijk:
wat heeft u hier als inwoner, ondernemer of organisatie aan? Om dat voor u in één
oogopslag duidelijk te maken, is er dit overzicht. Wilt u meer weten? Lees of download
de programmabegroting voor 2022 op www.brummen.nl/begroting.

INKOMSTEN WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

39.2
MILJOEN

+

Het grootste deel krijgen
we van het Rijk (72%)

=

15.2
MILJOEN

De rest krijgen we uit lokale heffingen
en overige inkomsten (28%)

54.4
MILJOEN

De totale begrote inkomsten
voor 2022

LOKALE HEFFINGEN EN
OVERIGE INKOMSTEN
OZB

e 6.051.000

Rioolheffing

e 2.580.000

Afvalstoffenheffing e 1.536.000
Toeristenbelasting

e

981.000

Overige inkomsten e 4.088.000

UITGAVEN WAAR GEVEN WE HET GELD AAN UIT?

10.6
MILJOEN

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

19%

1.7

VEILIGHEID

2.8

MILJOEN

VERKEER, VERVOER
EN WATERSTAAT

5%

0.35

ECONOMIE

1%

2.1

ONDERWIJS

4%

3%

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

4.6

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

9%

MILJOEN

24.3

SOCIAAL DOMEIN

45%

5.4

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

10%

2.4

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE
4%
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

MILJOEN

MILJOEN

MILJOEN

54.4
MILJOEN

DE TOTALE BEGROTE UITGAVEN
VOOR 2022

100%

WAT GAAT U IN 2022 BETALEN?
IN 2022 BETAALT DIT GEZIN
DE VOLGENDE HEFFINGEN:

Een deel van de inkomsten van de gemeente komt uit lokale
heffingen. Dat zijn de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de
belasting voor het riool en het verwerken van afvalstoffen. Om als
gemeente onze voorzieningen en de spaarpot op peil te houden
wordt het OZB-tarief naast het landelijke inflatiecijfer voor 2022
verhoogd met € 100.000. De kosten die gemaakt worden voor de
riolering en het huishoudelijk afval worden volledig door onze
inwoners betaald.
Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan hoe het staat met

Rioolheffing: 150 m3 waterverbruik incl. vastrecht

e 354

OZBaanslag eigenaren gedeelte

e 391

Afvalstoffenheffing: gemiddeld aantal ledigingen
incl. vastrecht

e 161

Totale aanslag

e 905

+

de lokale heffingen. De berekening gaat uit van een (fictief) gezin
van 4 personen met een waterverbruik van 150 m3. Ze zetten
8 keer per jaar de groene container (140 liter) aan de weg en laten
7 keer de grijze container (ook 140 liter) legen. De OZB-waarde

Voor 2022 zijn de lokale heffingen voor een gemiddeld gezin

van de woning is € 276.000.

2,8% hoger dan afgelopen jaar.

SPEERPUNTEN 2022
De gemeentebegroting voor 2022 maakt de gemeente financieel weer wat gezonder.
Dit is ook wat de provincie Gelderland als financieel toezichthouder van ons
verwacht. Er ligt een mooie basis voor de gemeenteraad die in maart 2022 wordt
gekozen. Enkele speerpunten uit de begroting lichten we toe.
FINANCIEEL OP ORDE

OMGEVINGSWET

Daarnaast zetten we in op meer ontmoeting en

De begroting 2022 is meerjarig structureel sluitend. Dat

1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een

thema’s van en door jongeren. Denk aan een

is een jaar eerder dan we dachten bij het vaststellen

enorm complexe wetgevingsoperatie. Als gemeente

maatschappelijke diensttijd en het creëren van een

van het financieel herstelplan in juni 2021. De

zetten we in 2022 de stappen die nodig zijn om

ontmoetingsplek in Eerbeek.

begroting bevat ook een spaarprogramma waardoor

hiervoor klaar te zijn. Zowel digitaal, juridisch als wat

onze algemene reserve jaarlijks met 6 ton toeneemt.

betreft dienstverlening.

DUURZAAMHEID
De duurzaamheidsopgave is een enorme opgave waar

Dat is hard nodig om voorbereid te zijn op mogelijke
SOCIAAL DOMEIN

we als gemeente ook een rol in spelen. Maatregelen

Door uitvoering te geven aan de aanbevelingen van

voor schone opwek van energie, klimaat en

RUIMTE VOOR EERBEEK

het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein”

warmtetransitie hebben maatschappelijke en ook

Binnen Eerbeek-Loenen 2030 werken we samen aan

zorgen we er in 2022 voor dat de kosten minder hard

ruimtelijke gevolgen. Die maatschappelijke opgave

de plannen voor een logistiek centrum en een

oplopen. Ook onderzoeken we verder hoe we zorg en

gaan we samen te lijf. We gaan verder met het

verbetering van de verkeersstromen. Daarbij hebben

ondersteuning kunnen blijven leveren aan hen die dat

verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen,

we vanuit de gemeente in het bijzonder aandacht voor

nodig hebben. Eén van de uitgangspunten daarbij is

verbeteren de biodiversiteit en we helpen de landbouw

het vrachtverkeer en veiligheid voor fietsers. Ook

“wat de samenleving zelf kan, nemen wij niet uit

om toekomstbestendig te worden.

verkennen we in 2022 de mogelijkheden voor een

handen”. Daarnaast organiseren we voor inwoners

kwaliteitsimpuls van het centrumgebied bij het spoor.

met geldzorgen of financiële problemen een snelle en

risico’s die we lopen.

adequate ondersteuning.
CENTRUMPLAN BRUMMEN
We werken samen met inwoners, ondernemers en

HERVORMING JEUGDZORG

anderen aan een mooier centrum in Brummen. Heel

In 2022 maken we werk van het terugdringen van de

concreet zijn de plannen voor de herontwikkeling van

wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg. We willen

de brandlocatie aan de Ambachtstraat en de herbouw

tijdig passende zorg bieden aan kinderen en jongeren.

op het Marktplein. Daarnaast werken we aan plannen

We helpen jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs

voor het Graaf van Limburg Stirumplein.

en praktijkonderwijs bij het vinden van betaald werk.

MEER WETEN?
U vindt de programma
begroting 2022 op
www.brummen.nl.

