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“Op schema met voorbereidingen uitvoering Wsw-taken”

“We zitten op schema met onze 
voorbereidingen,” dat was één van 
de belangrijke conclusies die 
wethouder Jolanda Pierik dinsdag-
avond prijs gaf tijdens een informa-
tieavond voor inwoners met een 
Wsw-indicatie. Op 1 januari aan-
staande treedt Brummen uit de 
gemeenschappelijke regeling Delta. 
Vanaf dat moment geeft de gemeen-
te zelf de uitvoering van de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw), in 
samenhang met de uitvoering van de 
Participatiewet en arbeidsmatige 
dagbesteding, vorm. De informatie-
avond, die werd bezocht door ruim 
zestig Wsw-medewerkers, bestond 
uit een centrale presentatie en 
aansluitend een informatiemarkt.

“Vanwege de uittreding uit Delta zijn 
we als gemeente zelf verantwoorde-
lijk voor een goede uitvoering van de 
Wsw. Wij dragen zelf zorg voor 
passende werkplekken en begeleiding 
van deze groep inwoners. En deze 
verantwoordelijkheid nemen we 
buitengewoon serieus,” liet Pierik 
weten. Gemeentesecretaris Marcel 

Klos liet weten trots te zijn dat de 
Wsw-medewerkers straks ook 
collega’s zijn en dat hij hun directeur 
mag zijn. Vervolgens gaf gemeente-
lijk projectleider Maarten van 
Klaveren een presentatie over de 
actuele stand van zaken. Hij vertelde 
de aanwezigen dat de uitvoering op 
schema ligt. Ook kon hij de aanwezi-
gen geruststellen dat zij ook in het 
nieuwe jaar gewoon hun werk 
behouden. 

WerkFit Brummen
Een belangrijk onderdeel van de 
presentatie was de realisatie van 
WerkFit Brummen. Dit is de officiële 
naam van wat voorheen nog het 
arbeidsontwikkelcentrum (AOC) 
werd genoemd. “De Wsw-medewer-
kers die vanaf het nieuwe jaar 
(tijdelijk) géén plek hebben bij een 
reguliere werkgever, vinden hier een 
passende werkplek”, legde Van 
Klaveren uit. WerkFit Brummen krijgt 
vorm in het pand aan de Kollergang 
14 in Eerbeek. “Het is de plek waar 
mensen (weer) werk-fit worden 
gemaakt om daarna succesvol deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt. Het gaat 
zowel om mensen met een Wsw-in-
dicatie als mensen met een Participa-
tiewet uitkering of een indicatie 
Arbeidsmatige dagbesteding,” aldus 
Van Klaveren. “Voor de inwoners met 
een Wsw-indicatie of een indicatie 
Beschut Werk vanuit de Participatie-
wet die niet bij reguliere werkgevers 
kunnen werken, realiseren we hier 
beschutte werkplekken.” 

Werkgevers
Ook op andere gebieden waren er 
goede ontwikkelingen te melden. 
“We liggen ook op schema als het 
gaat om het inrichten van de werk-
geverschapstaken en de afspraken 
met opdrachtgevers om bestaande 
detacheringsovereenkomst over te 
nemen en te verlengen”, aldus 
projectleider Van Klaveren. Zo zijn 
inmiddels twee SW-consulenten 
aangetrokken en een medewerker die 
bij werkgevers actief op zoek gaat 
naar passende werkplekken. Daar-
naast verloopt de integratie van 
Wsw-medewerkers in de eigen 
buitendienst van de gemeente zeer 
voorspoedig. Dit met enthousiasme 
van zowel de huidige medewerkers 
als de Wsw-medewerkers die het 
betreft.

Wsw-medewerkers die niet aanwezig 
waren bij de bijeenkomst, maar wel 
interesse hebben in de informatie die 
is gegeven, kunnen dit kenbaar 
maken aan projectleider Maarten van 
Klaveren. Dit kan eenvoudig via 
mailadres m.vanklaveren@brummen.
nl of via het centrale telefoonnum-
mer 0575-568 233.

Met de fiets naar het werk? Probeer een e-bike
In het najaar op een elektrische fiets naar je werk? Doen! Dit zorgt juist in dit 
jaargetijde waarin je minder vaak buiten bent, voor een gezonde dosis frisse 
lucht en beweging. Hierdoor ben je minder vaak ziek, lijk je jonger en draag je 
ook nog eens een steentje bij aan het milieu. De e-bike kun je tot en met 16 
december 2018 een week lang uitproberen als je heen en weer reist naar je 
werk in de regio Stedendriehoek. 
De probeeractie wordt mogelijk gemaakt door de Cleantech regio. 

Reserveren van de e-bike kan via www.vlotveiligfietsen.nl. Er zijn per week 
meerdere fietsen beschikbaar, maar wees er snel bij want vol=vol. De uitgifte-
locaties van de e-bikes zijn te vinden in Lochem, Laren, Zutphen, Brummen, 
Ede, Apeldoorn, Twello, Deventer en Colmschate.

Projectleider Van Klaveren verzorgde een heldere presentatie.

Op dinsdagavond 27 en woensdag-
avond 28 november organiseren wij 
twee informatiebijeenkomsten over 
het programma Ruimte voor Eerbeek. 
Daarbij gaat het vooral om het 
centrumgebied en het meer zichtbaar 
en beleefbaar maken van de Eerbeek-
se beek in het dorp. De twee 
informatiebijeenkomsten vormen het 
startschot om met elkaar in 2019 de 
plannen voor deze twee opgaven uit 
te werken. De bijeenkomsten vinden 
plaats van 19.30 tot 21.30 uur in De 
Korenmolen in Eerbeek. Wilt u één 
van beide bijeenkomsten bijwonen? 
Meld u dan nu aan! 

Belangstellenden die aanwezig willen 
zijn kunnen zich aanmelden via het 
mailadres ruimtevooreerbeek@
brummen.nl. Aanmelden kan ook 
door te bellen met het KCC via 

telefoonnummer 0575-568 233. 
Naast naam en contactgegevens is 
het belangrijk aan te geven welke 
avond u wenst te bezoeken. 

Op naar concrete plannen
Met de vaststelling van het bestem-
mingsplan voor Eerbeek eerder dit 
jaar breekt de fase aan om te werken 
aan de uitwerking van dit plan. De 
randvoorwaarden zijn er, maar de 
vervolgstap is het zoeken naar 
concrete oplossingen en invullingen, 
bijvoorbeeld als het gaat om de 
inrichting van het centrumgebied en 
het geven van een impuls aan de 
Eerbeekse beek. 
Iedereen die zich hierover wil laten 
informeren en een rol wil spelen bij 
deze uitwerking, is van harte welkom 
om de informatiebijeenkomst bij te 
wonen. 

Het uiteindelijke doel van het samen-
werkingstraject is om eind 2019 
masterplannen op tafel te hebben 
liggen voor zowel het centrum als de 
beek. Een masterplan bevat concrete 
plannen en een financiële onderbou-
wing. Op basis van deze plannen 
kunnen concrete initiatieven ook 
daadwerkelijk uitgevoerd worden. De 
schop in de grond dus! 

Meer informatie over het programma 
Ruimte voor Eerbeek en de informatie-
bijeenkomsten is te vinden op de speci-
ale programmapagina 
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. 

Informatiebijeenkomsten Ruimte voor Eerbeek 

De ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het beoogde zonnepark tussen de 
Oude Zutphenseweg en de Lendeweg 
ligt ter inzage. Dit geldt ook voor de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkin-
gen die de gemeenteraad heeft 
afgegeven. Wilt u hier inhoudelijk op 
reageren? Dat kan! U heeft tot en met 
maandag 17 december de tijd om uw 
zienswijze in te dienen. Overigens 
worden omwonenden en andere 
betrokkenen binnenkort nog uitgeno-
digd door Omgevingsdienst Veluwe en 
IJssel. Om hen goed te betrekken bij 
de plannen worden deze dan toegelicht 
en besproken.

De agrarische familie Jurrius uit Eerbeek 
wil op haar gronden (gelegen tussen de 
Oude Zutphenseweg en de Lendeweg) 
een zonneakker aanleggen. De 
zonnepanelen moeten komen in een 
gebied ter grootte van zo’n 36 hectare, 
waarmee zo’n 7.000 huishoudens in de 
gemeente kunnen worden voorzien van 
duurzame elektriciteit. Het Brummense 
college staat in principe positief 
tegenover het zonnepark. Dit initiatief 
levert namelijk een grote bijdrage aan 
de ambitie van de gemeente om in 
2030 energieneutraal te zijn. Ook past 
het initiatief binnen de gemeentelijke 
beleidskaders en de grondhouding 
‘lokaal doen wat lokaal kan’ en ‘nu 
doen wat nu kan’. 

Omgevingsvergunning
Voor de realisatie van een zonnepark is 
een uitgebreide omgevingsvergunning 
nodig.  Die kan in dit specifieke geval 
alleen in gang worden gezet als de 
gemeenteraad een ontwerp-verklaring 
van geen bedenkingen afgeeft. Dat 
heeft de raad op 20 september 2018 
gedaan. Hierdoor kan een vervolgstap 
in de procedure gezet worden. De 
ontwerpvergunning met ruimtelijke 
onderbouwing en bijhorende stukken 
ligt tot en met 17 december te inzage. 
Dit geldt ook dus ook voor de ont-
werp-verklaring van geen bedenkingen. 
Op onze website kunt u de stukken 
digitaal inzien, evenals tijdens openings-
tijden bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis. Gedurende de inzage- 
termijn kan ook een zienswijze in 
gediend worden.

Vervolg procedure
Na 17 december wordt de aanvraag 
opnieuw door de gemeenteraad 
behandeld. De ingediende zienswijzen 
worden bij de besluitvorming betrok-
ken. Mocht het zo zijn dat de raad 
besluit de definitieve verklaring van 
geen bedenkingen af te geven, dan 
wordt de definitieve vergunning met 
bijbehorende stukken opnieuw 
gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
Ook dan heeft iedereen weer de 
gelegenheid om een reactie te geven. 

Samen met het UWV organiseert de 
gemeente Brummen op vrijdagmiddag 
23 november een werkmarkt in het 
Brummense gemeentehuis. Werkge-
vers en werkzoekenden kunnen dan 
met elkaar kennismaken. Ook is er 
voor werkzoekenden gelegenheid een 
workshop te volgen of hun CV te laten 
checken door een CV-dokter. Werkzoe-
kenden krijgen een persoonlijke 
uitnodiging voor deze werkmarkt. 
Werkgevers die op zoek zijn naar 
personeel of werkzoekenden kennis 
willen laten maken met een beroep of 
sector kunnen zich aanmelden voor de 
werkmarkt. Dit kan tot en met 19 
november via het voor lokale onderne-
mers bekende mailadres 
ondernemen@brummen.nl. 

Namens de gemeente Brummen is Judith 
Curré betrokken bij de organisatie van 

deze banenmarkt. Dit doet zij in haar 
functie als consulent werkgeversdienst-
verlening. Zij hoopt dat er nog enkele 
andere lokale werkgevers zich aansluiten 
bij dit evenement. “Het is een mooie 
kans om in korte tijd met een grote groep 
werkzoekenden in contact te komen en 
te kijken of er een directe match of een 
vervolgafspraak voor een (sollicitatie)
gesprek gemaakt kan worden.” 

Meer informatie over de werkmarkt is 
te vinden op de website 
www.samengoedvoorelkaar.nl.

Documenten beoogd zonnepark 
oude Zutphenseweg ter inzage

Kansrijke banenmarkt: vrijdag 23 november

Vragen over zorg 
en welzijn? 
Kijk eens op 

www.samengoedvoorelkaar.nl
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Begroting vastgesteld
Gisteravond werd de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad 

vervolgd en vond besluitvorming over het gemeentelijk huishoudboekje 

voor 2019 plaats. Op onze website www.brummen.nl leest u een uitge-

breid verslag hierover en wat dit voor het jaar 2019 concreet betekent. 

Gemeenteraad besloot
Donderdag 1 november nam de gemeenteraad kennis van het collegebe-

sluit over de tweede bestuursrapportage over het huidige jaar 2018. Ook 

stemde de raad in met de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2018 en 

de nota reserves en voorzieningen 2018. Het (audio)verslag van de 

raadsvergadering van 1 november is te vinden op onze website.

Actuele versie LTA 
Er is weer een nieuwe actuele versie van de Lange Termijn Agenda. Deze 

kunt u raadplegen op onze website. De Lange Termijn Agenda biedt de 

gemeenteraad (en uiteraard ook inwoners en andere belanghebbenden) 

inzicht in de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover 

de gemeenteraad zich het komend jaar gaat buigen. Voor meer informatie 

over de agenda kunt u contact opnemen met de griffie van de raad. Dit 

kan via mailadres griffie@brummen.nl of het centrale telefoonnummer 

0575-568 233.

Militaire oefening
Op 15 en 16 november 2018 is er een militaire oefening van de Koninklijke 

Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) 

op het Apeldoorns kanaal, het kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en de 

Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag Soeren). 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 ge-

meente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het 

Ministerie van Defensie.

Kort nieuws

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

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van de tandartspraktijk en 
het herbouwen van bergingen, 
Coldenhovenseweg 8A in Eerbeek 
(07-11-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een zonnepark, een 
transformatorgebouw en bijgebouw 
voor opslag en het planten van een 
haag, Brummen sectie I, perceel-
nummers 2088, 898 en 897 
(Elzenbos) (07-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een beuk op de locatie 
Heimeriete 10 in Hall (07-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de oprit, Huygen-
slaan 71 in Eerbeek (07-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanpassen van de gevel en het 
realiseren van een nieuwe uitweg, 

Kollergang 14 in Eerbeek (07-11-
2018)

• Rectificatie, ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning aangevuld 
met nieuwe activiteit Bouwen, voor 
het bouwen en gebruiken van een 
grondgebonden zonnestroominstal-
latie, Oude Zutphenseweg in Hall 
(07-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 4 
grove dennen en 4 berken op de 
locatie Juliana van Stolberglaan 4 in 
Eerbeek (07-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
schuilstal voor dieren op de locatie 
kadastraal bekend Brummen, sectie 
K nummer 178 aan de Hallsedijk 
ong. in Tonden (07-11-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
asbesthoudend dakbeschot, 
Hommelstraat 3 te Empe (07-11-
2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesttoepassingen en de 
totaalsloop van een schuur, Wever-

weg 10 te Eerbeek (07-11-2018)
• Verlenging beslistermijn aanvraag 

omgevingsvergunning, voor het 
groot onderhoud van 22 PGE 
woningen op de locatie kadastraal 
bekend Brummen, sectie E nummer 
2736 aan de Savornin Lohmanstraat 
14 t/m 22 en Karekietstraat 2 t/m 
26 te Brummen (07-11-2018)

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, voor het splitsen van de 
woning, Juliana van Stolberglaan 3 
te Eerbeek (07-11-2018)

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor Mercuriusweg 2a te 
Brummen (07-11-2018)

Verordeningen
• Wijziging parkeernormen “Parkeer-

nota 2007” Brummen (06-11-2018)

Plannen
• Ontwerp Verklaring van geen 

bedenkingen en ontwerp omge-
vingsvergunning “Zonnepark Oude 
Zutphenseweg” Hall (05-11-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Samen inhoud geven aan het project 
WaardeVOL Brummen?! Dat kan! Op 
26, 27 en 28 november worden hiervoor 
drie bewonersavonden georganiseerd. 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om 
met elkaar de ideeën, wensen en kansen 
in het projectgebied van WaardeVOL 
Brummen te bespreken. De Regiegroep 
wil graag samen met bewoners en 
grondeigenaren de vervolgaanpak van 
WaardeVOL Brummen bespreken. Ook 
u bent daarbij van harte welkom. 

Wat kunt u in grote lijnen verwachten 
van een bewonersbijeenkomst? 
Allereerst neemt Paul Opdam (Land-
schapsnetwerk Brummen) u mee in de 
aanpak die de Regiegroep gaat volgen 
voor het project. Aansluitend geeft een 
aantal inspirerende sprekers informatie 
over het gebied; landschap, watersys-
teem, biodiversiteit en klimaatverande-
ring. Daarbij vertellen zij hoe het gebied 
is ontstaan, hoe we er nu voorstaan en 
wat we aan ontwikkelingen kunnen 
verwachten. Tot slot dagen de sprekers u 
uit om mee te denken over de toekomst 
van het projectgebied van WaardeVOL 
Brummen. Daarbij komen vragen aan de 
orde als: wat is voor mij belangrijk, waar 
zie ik kansen, waarover heb ik zorgen en 
wat kan ik zelf doen? Dit geeft een basis 
om in vervolgbijeenkomsten hierop door 
te praten en dingen concreet te maken.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomsten op 26 en 27 novem-

ber worden gehouden in De Vroolijke 
Frans, Knoevenoordstraat 51, Brummen. 
En op 28 november in Concordia, 
Engelenburgerlaan 1, Brummen. Inloop: 
19.15 uur, aanvang: 19.30 uur, einde: 
22.00 uur.
Elke avond kent hetzelfde programma. U 
kunt zelf kiezen welke avond uw 
voorkeur heeft. Per avond is er ruimte 
voor maximaal 50 personen om het 
gesprek in kleine groepjes aan te kunnen 
gaan. Meld u zich dus vooraf aan via het 
formulier op www.vallei-veluwe.nl/
waardevolbrummen. Bij veel animo 
wordt er nog een bijeenkomst georgani-
seerd, zodat iedereen die wil mee kan 
praten. 
 
Over WaardeVOL Brummen en 
regiegroep
Het leefgebied met de kleine kernen Hall 
en Voorstonden is bijzonder voor 
mensen, dieren en planten. Om de 
gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen, de leefomgeving te verbeteren 
en de natuur te versterken, zoeken de 
gemeente Brummen, provincie Gelder-
land en waterschap Vallei en Veluwe 
samen met inwoners en bedrijven naar 
oplossingen in het project WaardeVOL 
Brummen. Zodat inwoners kunnen 
genieten van het landschap, agrariërs 
kunnen blijven ondernemen en de 
natuur kan bloeien. 

De Regiegroep (ontstaan na de bewo-
nersavond van 15 mei jl.) adviseert over 

het te doorlopen proces, heeft oog voor 
het bij elkaar brengen van verschillende 
belangen en adviseert over de benodigde 
communicatie. De Regiegroep bestaat uit 
bewoners in het gebied, vertegenwoordi-
gers van organisaties zoals Landschaps-
netwerk, de Land en Tuinbouworganisa-
tie en Natuurmonumenten. En ook de 
betrokken overheden, waterschap, 
gemeente en provincie.

Bewonersbijeenkomsten WaardeVOL Brummen

Wie kent hem niet? Het karakteristie-
ke ooievaarsnest in de boom bij de 
Coldenhovensebrug aan de Langedijk 
in Hall langs het Apeldoorns Kanaal. 
Helaas verkeert deze Amerikaanse eik, 
die langs de weg staat, in slechte 
staat. En kan daarmee een gevaar vor-
men voor weggebruikers. Dat blijkt uit 
de jaarlijkse inspectie die eigenaar 
Waterschap Vallei en Veluwe liet 

uitvoeren. Het Waterschap wil de eik 
laten kappen en voor de ooievaar een 
nieuwe nestpaal plaatsen voordat de 
eik wordt gekapt.

Beschermd
Waterschap Vallei en Veluwe is 
eigenaar van de eik en van het 
perceel. De stam en takken van deze 
boom vertonen schimmels en zwam-

men. Daarnaast is sprake van stam- 
en takbreuk. Echter de eik mag niet 
zomaar worden gekapt. Dat komt 
omdat het ooievaarsnest, op basis van 
de Wet Natuurbescherming, een 
beschermde status heeft. Daarom 
heeft Waterschap Vallei en Veluwe bij 
de provincie Gelderland ontheffing 
aangevraagd om de kap begin 2019 
mogelijk te maken. 

Ooievaar krijgt nieuwe broedplek
Eind februari keert de ooievaar terug. 
Om te voorkomen dat er in het 
broedseizoen geen nestplaats is, 
plaatst het waterschap op eigen grond 
een nieuwe nestpaal. Deze wordt 
naast de bestaande boom geplaatst, 
voordat de eik gekapt wordt. Het 
waterschap heeft hierover contact 
gehad met de Dorpsraad Eer-
beek-Hall. Voor het mogen plaatsen 
van de nieuwe nestpaal heeft het 
Waterschap bij de gemeente Brum-
men een Omgevingsvergunning 
aangevraagd. 

Amerikaanse eik kan helaas niet blijven

De Amerikaanse eik (met ooievaarsnest) aan de Langedijk in Hall. 
© Waterschap Vallei en Veluwe


