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Waardering voor onzichtbare helden
Evenals vorig jaar was het een bijzondere uitvoering van de Dag van de
Mantelzorg. Woensdag 10 november werden alle mantelzorgers in het
zonnetje gezet. Wethouder Cathy Sjerps: “Deze onzichtbare helden
cijferen zich weg in hun gedrevenheid om een naaste te helpen. Daar heb
ik veel bewondering voor. Mantelzorgers verdienen respect en waardering. Iedere dag van het jaar. Maar tijdens de Dag van de Mantelzorg is er
extra aandacht voor hen.” Vanwege de weer aangescherpte coronamaatregelen, was er ook dit jaar een alternatief programma opgezet.

Zowel in Eerbeek als in Brummen
ontvingen Karin van Aalst en Ellen
Lammersen mantelzorgers voor een
gezellig samenzijn onder het mom
‘Thee en Taart’. De beide consulenten van Knooppunt Mantelzorg
hadden er daarnaast voor gezorgd
dat alle bij hen bekende mantelzorgers woensdag thuis een leuke
attentie bezorgd kregen. Deze
attentie (een cadeaubon en
lekkernijen) werd namens het
gemeentebestuur bezorgd door
enthousiaste medewerkers van De
Vroolijke Frans.
Wethouder Sjerps, die onder andere
zorg en ondersteuning in haar
takenpakket heeft, kijkt terug op
een geslaagde dag. Maar ook wijst
ze op de ondersteuning die het
Knooppunt Mantelzorg aan
mantelzorgers kan bieden. “Mantelzorg overkómt je en kan veel vragen
en dilemma’s oproepen. Het

Overeenkomst Elzenbos gesloten
Er worden 80 nieuwe duurzame woningen gebouwd in het plangebied
Elzenbos in Brummen. Hiermee zet Brummen een belangrijke stap om wat te
doen aan de woningnood. In dit plangebied komen 54 betaalbare woningen
en 24 woningen in de vrije sector. De verwachting is dat de eerste woningen
in het tweede kwartaal van 2022 in de verkoop gaan. De start van de bouw
van de woningen wordt verwacht in de tweede helft van 2022.
Op basis van provinciale en
regionale woningbouwcijfers werd
de gemeente Brummen enkele jaren
geleden gedwongen om minder
woningen te bouwen. Dit had onder
andere grote gevolgen voor het
aantal woningen binnen het
woningbouwproject Elzenbos.
Enkele mooie andere ontwikkelingen
zorgden sindsdien voor een eigen
invulling van het gebied. Zo biedt
het nieuwe woningcomplex van
Philadelphia een thuis voor 25
mensen met een verstandelijke
beperking. En met de komst van het
Voedselbos hebben vrijwilligers een
groen hart gecreëerd in deze wijk.
Langs de N348 ligt een zonnepark,
waar BrummenEnergie lokale groene
energie opwekt.
Vergroten van aanbod
“Op onze woningmarkt is een grote
vraag naar woningen. Vooral onder
starters en kleinere huishoudens.
Het college wil graag bouwen naar
behoefte”, vertelt wethouder
wonen Ingrid Timmer. “Met het
realiseren van 54 betaalbare
woningen (in de prijsklasse
€ 200.000 tot € 325.000) vergroten
we het aanbod voor starters en
kleine huishoudens. Daarnaast
wordt een beperkt aantal woningen
tijdelijk exclusief aangeboden aan
huurders van Veluwonen, zodat er
doorstroming op de Brummense
woningmarkt ontstaat. Een mooie
kans voor onze inwoners om binnen
onze mooie gemeente te blijven
wonen.”
Prettig wonen
“We hebben intensief onderhandeld
met de projectontwikkelaars. We
willen een mooie en toekomstbe-

stendige wijk. Uiteindelijk zijn we er
goed uitgekomen, ook in financieel
opzicht”, licht projectwethouder
Pouwel Inberg toe. “De robuuste
groenstructuur sluit aan bij de
bestaande groenstructuur. Deze
groene ruimte zorgt voor vermindering van de hittestress, bevordert
biodiversiteit, zorgt voor voldoende
waterberging, stimuleert spelen en
bewegen en geeft de wijk een hoge
ruimtelijke kwaliteit.” Ook de
architectuur van de woningen sluit
aan bij de eerste fase. “De woningen voldoen aan de hoogste
duurzaamheidseisen, en we merken

dat mensen de architectuur van de
aangrenzende huizen waarderen.
Dat zetten we dus door bij deze
80 woningen”, sluit Inberg af.
Marktpartijen
Vanuit het verleden hebben een
aantal marktpartijen een voorkeurspositie in het gebied. Het gaat
hierbij om Copernicus Builders uit
Zelhem, Van Campen Bouw uit
Zelhem, BPD Ontwikkeling B.V. uit
Amsterdam, Veluwonen uit Eerbeek,
Veluwezoom-Verkerk Bouw uit
Zevenaar, Rotij Grondontwikkeling
Oost uit Rijssen en Van Wanrooij
Projectontwikkeling uit Geffen. Zij
gaan de ontwikkeling gezamenlijk
vorm geven.
Meer informatie
Op www.brummen.nl/elzenbos
leest u de laatste ontwikkelingen.

Knooppunt Mantelzorg is er om u te
helpen bij het vinden van antwoorden die aansluiten bij úw specifieke
situatie. Maak hier gebruik van! Of
het nu gaat om advies en informatie, een persoonlijk gesprek,
deelname aan een contactgroep of
een andere activiteit die het
knooppunt organiseert.”
Het Knooppunt Mantelzorg is er
voor iedereen, jong of oud, familie
of kennis, die korte of langere tijd
zorgt voor een naaste met een
ziekte of beperking. Mantelzorgers
kunnen zich aanmelden via
(0575) 56 19 88 of mailadres
mantelzorg@welzijnbrummen.nl.
Mantelzorgers kunnen zich ook
inschrijven voor een speciale
nieuwsbrief. Hierdoor blijven ze op
de hoogte van alle activiteiten en
nieuwtjes. Aanmelden kan ook via
de website mantelzorgbrummen.nl.

Volle agenda
raadsvergadering
De Brummense gemeenteraad
heeft donderdagavond 18 november een volle agenda bij de
maandelijkse besluitvormende
vergadering. Over elf voorstellen
wordt een standpunt van de
raadsleden gevraagd. Bij vier
daarvan heeft de gemeenteraad al
laten weten eerst met elkaar in
debat te willen gaan, voordat er
een besluit wordt genomen. De
resterende zeven voorstellen staan
op de agenda als hamerstuk.
Iedereen kan de raadsvergadering
thuis via het beeldscherm volgen.
Stem hiervoor af op het televisiekanaal van de publieke lokale omroep
VoorstVeluwezoom. De besluitvormende raadsvergadering begint om
20.00 uur. De vergaderstukken zijn
te lezen op de raadswebsite www.
brummen.nl/gemeenteraad.
Beschikt u niet over een computer,
dan kunt u een gratis exemplaar
van de agenda en bijbehorende
voorstellen afhalen bij het gemeentehuis of het Servicepunt.
Zon, wind en warmte
Eén van de onderwerpen waarover
de raad met elkaar in debat gaat is
het uitnodigingskader Zon en Wind.
In dit kader, waarop iedereen van
16 juni tot 29 juli dit jaar kon
reageren, is opgeschreven waar en
op welke manier zon- en windenergie opgewekt kan worden. Een
ander raadsvoorstel dat als
bespreekstuk op de agenda staat is
de Transitievisie Warmte. Dit plan
moet er voor zorgen dat in 2050
alle gebouwen in onze gemeente
zijn aangesloten op alternatieve
warmtebronnen.
De raad buigt zich ook over het
voorstel om de structuurvisie (deel
1) voor het centrum van Eerbeek
en de Eerbeekse beek vast te
stellen. Deze visie biedt een
inspiratie- en toetsingskader voor

Testen alleen op
afspraak
Vanaf dinsdag 9 november kunt
u alleen nog met een afspraak bij
één van de testlocaties in regio
Noord- en Oost-Gelderland
terecht. GGD Noord- en
Oost-Gelderland stopt voorlopig
met het aanbieden van ‘testen
zonder afspraak’.
Vraag neemt toe
De vraag naar coronatesten neemt
toe in de regio. Met testen op
afspraak kunnen we lange
wachtrijen bij de testlocaties
voorkomen. En kan de inzet van
testpersoneel beter worden
gepland. Om de testcapaciteit per
dag optimaal te kunnen benutten,
heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland besloten om het ‘testen
zonder afspraak’ voorlopig stop te
zetten.
Meer informatie
Laat u vooral testen bij coronaklachten, om zo het virus er zo
snel en goed mogelijk onder te
krijgen. Dit geldt ook voor
volledig gevaccineerde mensen.
Testen kan op verschillende
locaties in de buurt. Kijk op de
website
www.ggdnog.nl voor de locaties
en openingstijden. Een afspraak
maken kan makkelijk en snel via
het telefoonnummer
0800 – 1202 of online via
www.coronatest.nl.

initiatieven in dit gebied. Het moet
bijdragen aan de vitaliteit van het
centrumgebied met als onderdeel
een zichtbare beek. Het vierde
raadsvoorstel dat wordt besproken
is het actualiseren van een notitie
over het bodembeheer en de
bijhorende bodemkwaliteitskaarten.
Hamerstukken
Tijdens de raadsfora van donderdag
4 november bleek dat gemeenteraadsleden het eens zijn over een
aantal andere voorstellen. Deze
worden vermoedelijke zonder debat
maar wel met een ferme hamerslag
van de voorzitter, besloten. Het
gaat bijvoorbeeld om het raadsvoorstel om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen.
Maar ook neemt de raad een besluit
over het bestemmingsplan Vulcanusweg dat de vestiging van de Aldi
mogelijk maakt. Daarnaast neemt
de raad besluiten over het controleprotocol voor de accountantscontrole en een raadsvoorstel voor de
wijziging van de verzamelverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz.
Tot slot gaat de raad ontheffing
verlenen van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Timmer en
Van Burgsteden, worden de leden
van de agendacommissie benoemd
en zal de raad instemmen met de
lijst van ingekomen en te verzenden
stukken.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 12 woningen
“Dames aan het Hof”, Lombok-Zuid, HALL, sectie C,
nummer 3917, Kavel 133 t/m
144
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een schuilstal,
Boerenstraat in Eerbeek, kadastraal HALL, sectie E, nummers
2476, 6546, 6547
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een driestammige
amberboom, De Ploeg 11,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een dakopbouw,
Derickxkamp 16, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 2 esdoorns, 1 lariks
en 1 berk, Gravin van Burenlaan

13, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een beuk, Het
Hungeling 2B, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een tweede uitrit,
Ringlaan 7, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van tijdelijke huisvesting
in kantoorruimten, Karel van
Gelreweg 22, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, Louise de
Colignylaan 5 in Eerbeek, het
kappen van 27 diverse bomen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dubbelwandige kachelpijp, Jan
Somerstraat 3, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van
een woning tot model/proefwoning op de locatie Beethovenstraat 16, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 23
diverse bomen, Juliana van
Stolberglaan 2A, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
erfafscheiding voor een periode
van 2 jaar en 6 maanden op de
locatie Knoevenoordstraat 81,
Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
schuur op de locatie L.R. Beijnenlaan 9, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het isoleren en
uitbouwen van de woning op de
locatie Molenstraat 17, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 8
woningen type “Groenzicht”
locatie Papiermolen 72 t/m 86 in
het plan Lombok Zuid in Eerbeek
en het bouwen van een berging
op Papiermolen 86 en erfafscheidingen voor Papiermolen 72 en
86, Eerbeek

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.

Verduurzamen De Bhoele
Bij sporthal De Bhoele zijn we druk bezig met het verduurzamen van het gebouw. De gevelbeplating wordt nu
vervangen door goed geïsoleerde platen. Dit zorgt voor een grote vermindering in het energiegebruik van het
gebouw. We verwachten eind volgende week hiermee klaar te zijn.
toekomst zodat iedereen er lekker kan sporten. De
vloerverwarming is afgelopen zomer aangelegd, nu
wordt de gevel geïsoleerd. En in december komen de
zonnepanele Dat scheelt veel energiekosten en we doen
wat aan onze CO2 uitstoot, een mooi resultaat.”

“Ik ben trots dat we als gemeente verduurzaming
serieus nemen”, vertelt wethouder Pouwel Inberg. “Zo
maken we Sporthal de Bhoele weer klaar voor de

Planning
Vanaf week 49 worden de warmtepompen geplaatst.
We passen dan ook de ventilatie aan op CO2 sturing.
De gemetselde gevels en de zolder krijgen dan na-isolatie. Als laatste stap in de verduurzaming, plaatsen we
zonnepanelen op het dak. Dan kan iedereen weer
genieten van de faciliteiten die de Bhoele te bieden
heeft, maar dan in een duurzaam gebouw!

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een uitweg, Patrijsstraat in
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van
een LuxBoX op de locatie

Wethouder Hagenstraat 1,
Leuvenheim
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een garage op de
locatie Zutphensestraat 41,
Brummen

Maak gebruik van gratis bespaaradvies
Kent u de VoorzieningenWijzer al? Het is hét hulpmiddel waarmee uzelf
meer inzicht krijgt in uw uitgaven en concrete tips krijgt waarmee u ook
daadwerkelijk geld kunt besparen. Kijk snel op de speciale website www.
datgeldtvoormij.nl. Als u zich aanmeldt, krijgt u een afspraak met een
onafhankelijk adviseur. Dit is gratis en vrijblijvend. De gemeente betaalt
de kosten voor het advies.
Aan de hand van de VoorzieningenWijzer kijkt een onafhankelijke
deskundige samen met u naar uw
persoonlijke situatie. Maakt u
gebruik van alle lokale en landelijke
toeslagen en regelingen? Zijn er
mogelijkheden om kosten te
besparen, bijvoorbeeld als het gaat
om een zorgverzekering of de
energierekening?
Met hulp van de VoorzieningenWijzer ondersteunen wij inwoners
hierbij weloverwogen keuzes te
maken. Resultaat is dat een inwoner
soms wel tot 500 euro per jaar kan
besparen op vaste kosten of extra
tegemoetkomingen kan ontvangen
via regelingen. En u weet na het

GEMEENTELIJKE
REGELINGEN
TOESLAGEN EN
BELASTINGTERUGGAVE
PASSENDE
ZORGVERZEKERING
LAGERE ENERGIEREKENING
HUURBEVRIEZING

gesprek dat de financiële basis op
orde is en dat u niet te veel betaalt
aan vaste lasten. Dit geeft ruimte en
rust in het hoofd om mee te blijven
doen in onze samenleving! Dit sluit
naadloos aan op het minimabeleid
van de gemeente, dat de slogan
heeft: iedereen doet mee in
Brummen!
Heeft u vragen over de VoorzieningenWijzer? Kijk dan eens op
www.datgeldtvoormij.nl.
Voor aanmelden mail naar
contact@devoorzieningenwijzer.nl.
U kunt ook bellen met Team Voor
Elkaar: (0575) 568 568. Dit kan op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

“Ik wist niet dat we
daar recht op hadden!”

DAT GELDT
VOOR MIJ

Energie besparen
De energieprijs is flink gestegen en
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?
Online informatieavond
Op 17 november om 19:30
organiseren Regionaal Energieloket
en woningstichting Veluwonen een
online informatieavond: een live

presentatie op internet. Hier hoort u
hoe u energie kan besparen als
huurder.
Thema’s
In de online informatiebijeenkomst
komen de meest gestelde vragen
rondom energie besparen als
huurder aan bod. 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
Aanmelden
Meld u aan op www.regionaalenergieloket.nl en klik op Informatieavond voor huurders. U ontvangt
kort van tevoren een herinnering.
Als u niet beschikbaar bent op 17
november, kunt u na het aanmelden
de online informatieavond ook terug
kijken.

CHECK WAT VOOR JOU GELDT EN VRAAG
EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN OP

DATGELDTVOORMIJ.NL

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

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.

