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Rondleiding door de fabriekshal van Mayr 
Melnhof (foto. A. Heidema).

Past u op voor smoesjes aan de deur? 
Oplichters gebruiken de meest 
uiteenlopende redenen om zich 
toegang tot uw woning te verschaffen. 
Trap er niet in!

We horen het steeds weer: mensen die 
slachtoffer worden van een babbeltruc. 
Veelal zijn ouderen het slachtoffer. Een 
paar tips:
•  De persoon aan de deur geeft zich uit 

voor een medewerker van een bank 
of van de thuiszorg? Medewerkers 
van dit soort bedrijven komen nooit 
zomaar langs, maar maken vooraf 
een afspraak. Kijk door raam of 
deurspion wie er voor de deur staat. 
Gebruik eventueel een kierstandhou-
der of de intercom.

•  Vraag altijd naar een legitimatiebe-
wijs. Ook al zegt de persoon van de 
gemeente, een bedrijf of instantie te 
zijn. Ook als iemand een herkenbaar 
uniform draagt. Bel eventueel naar 
het bedrijf of de instantie om te 
controleren of het verhaal klopt, maar 
zorg dat de persoon buiten blijft staan 
en doe de deur achter u dicht.

•  Laat nooit mensen uw huis binnen. Al 
is het verhaal nog zo zielig of 

aangrijpend. De “zwangere” 
mevrouw met dorst kan ook buiten 
op haar glas water wachten, u bent 
zelf ook in staat om in uw achtertuin 
te kijken of daar de weggelopen poes 
is... Daar heeft u geen hulp bij nodig.

•  Loop nooit met de man of vrouw 
mee. Vaak komen ze met z’n tweeën. 
U wordt door de ene persoon bij de 
deur weggelokt, terwijl de tweede 
persoon zich dan toegang tot uw 
woning kan verschaffen.

•  Geef nooit uw bankpas en/of 
pincode. Laat aan niemand zien waar 
u uw waardevolle spullen bewaard. 
Bankmedewerkers, politie of instan-
ties vragen daar nooit naar.

•  Heeft iemand toch toegang tot uw 
woning gekregen zonder dat u dat 
wilt? Blijf rustig en kalm, en probeer 
de persoon de deur uit te praten. 
Onthoud hoe de man of vrouw 
eruitziet. Is de persoon de deur uit, kijk 
dan waar hij heen loopt en bel 112.

Burgernet
Werk samen met uw gemeente en politie 
aan veiligheid in uw buurt en meld u aan 
bij  Burgernet. Hoe meer mensen aan 
Burgernet deelnemen, hoe groter de 
kans dat een verdacht of vermist persoon 
wordt opgespoord. 
Kijk voor meer info op 
www.burgernet.nl.  

Op 1 november is voor de gemeente het 
winterseizoen weer begonnen. Dat 
betekent dat de gemeentelijke buiten-
dienst klaar staat om uit te rukken bij 
optredende wintergladheid. Net als de 
afgelopen jaren strooien we alleen 
veelgebruikte wegen, bus- en school(-
fiets-)routes. Is er veel sneeuwval en 
blijft het lang glad dan breiden we de 
gladheidbestrijding uit. Is het maar even 
glad, door bijvoorbeeld opvriezing in de 
vroege ochtend, dan strooien we alleen 
bekende snel opvriezende plekken. De 

strooiroutes zijn ook wat uitgebreid. Op 
onze website vindt u de plattegrond met 
strooiroutes (www.brummen.nl/
gladheid). Ook leest u hier meer over de 
gladheidsbestrijding.

Uitbreiding strooiroutes
Op verzoek van de wijkraden zijn er dit 
jaar enkele wegen aan de strooiroutes 
toegevoegd. Het gaat daarbij om de 
Langedijk, de Hallsedijk, de Gravin van 
Burenlaan en de Spankerenseweg 
(tussen de Hoofdstraat en de Meteler-

kampweg) en de Metelerkampweg 
(tussen de Spankerenseweg en de 
Hoofdstraat). Het gaat hierbij om relatief 
veel bereden wegen.
Het tijdelijke fietspad aan de Windheu-
velstraat en het fietspad aan de L.R. 
Beijnenlaan zijn niet meer in de 
strooiroute opgenomen omdat beide 
fietspaden opgeheven zijn. Ook de Van 
Hogendorpstraat en een gedeelte van de 
Charlotte van Bourbonlaan strooien we 
niet meer vanwege het verleggen van de 
route over de Gravin van Burenlaan.

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente heeft op 46 locaties in de 
gemeente zoutbakken met strooizout 
geplaatst. Het zijn in de meeste gevallen 
plaatsen bij seniorenwoningen. U kunt 
dan zelf de (gemeentelijke) paden en 
parkeerplaatsen strooien op plekken 
waar de gemeentelijke strooiwagens niet 
komen. Door zelf het voetpad bij uw 
woning sneeuwvrij te maken kunt u ook 
bijdragen aan de bereikbaarheid in de 
wijk. En nu maar afwachten wat de 
winter gaat brengen….

Pas op voor babbeltruc 

Gemeente voorbereid op wintergladheid

In december buigt de gemeenteraad 
zich over de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) van de gemeente 
Brummen. De APV is een document 
met gemeentelijke ‘spelregels’. Het is 
een aanvulling op wet- en regelgeving 
van bijvoorbeeld rijk en provincie. In de 
afgelopen jaren is de APV steeds 
geactualiseerd. Nu stellen burgemeester 
en wethouders de gemeenteraad voor 
de gehele APV opnieuw vast te stellen. 

De APV bestaat uit diverse, uiteenlopen-
de onderwerpen en raakt iedereen. Zo 
moet de APV de veiligheid op openbare 

plaatsen (bijvoorbeeld de weg) bevorde-
ren en overlast beperken. Denk hierbij 
aan onderwerpen zoals het uitlaten van 
honden, geluidsoverlast en kapvergun-
ningen. 

Wijziging APV
Het college heeft ervoor gekozen om de 
model-APV van de Vereniging van de 
Nederlandse Gemeenten als basis te 
nemen. Daarin stellen de burgemeester 
en wethouders een aantal wijzigingen 
voor die betrekking hebben op het 
oplaten van ballonen (niet zijnde 
ballonen voor personenvervoer), de 

invoering van de exploitatieverordening 
voor openbare inrichtingen en het 
sluiten van voor het publiek openstaan-
de gebouwen. Deze en andere wijzigin-
gen zijn verwerkt in de nota ‘Leeswijzer 
Wijzigingen’. Deze leeswijzer en de 
concept APV vindt u op de website van 
de gemeente Brummen.

Wegsleepverordening
De gemeente mag uw auto weg (laten) 
slepen als uw voertuig overlast veroor-
zaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt 
of als u fout geparkeerd staat. Deze 
wegsleepregeling is opgenomen in de 

APV. Het college stelt voor om de 
wegsleepregeling uit de APV te halen en 
deze op te nemen in een aparte 
Wegsleepverordening. Hierdoor kan de 
wegsleepverordening sneller worden 
aangepast als er wijzigingen zijn. 
Bijvoorbeeld als de naam of contactge-
gevens van een bevoegd wegsleepbe-
drijf wijzigen. Of bij een wijziging in het 
bewaarterrein van weggesleepte auto’s. 
In de huidige situatie moeten dergelijke 
zaken wachten totdat de APV daarmee 
is aangepast.

Bespreken in het forum
De gemeenteraad bespreekt de APV en 

de Wegsleepverordening naar ver-
wachting tijdens de forumbijeenkomst 
op donderdag 6 december. U bent van 
harte welkom om deze bijeenkomst bij 
te wonen en mee te praten. 
Tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 20 december neemt de 
gemeenteraad waarschijnlijk een 
besluit. Als de raad de APV dan 
vaststelt, treedt deze op 1 januari 2019 
in werking. Heeft u vragen over dit 
onderwerp, dan kunt u deze stellen aan 
Anja Wasseveld-Bruntink. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 
0575-568 233 of mailadres 
a.wasseveld@brummen.nl. 

Hoog bezoek voor Eerbeek dinsdagmid-
dag. Want de voltallige dagelijkse 
besturen van de provincies Gelderland 
en Overijssel waren te gast bij kartonfa-
briek Mayr Melnhof. Met enige 
regelmaat overleggen de beide colleges 
van Gedeputeerde Staten met elkaar. Dit 
maal was gekozen voor Eerbeek en werd 
het overleg gecombineerd met een 
presentatie van en rondleiding bij Mayr 
Melnhof. 

Eerbeek was niet zomaar uitverkoren als 
vergaderlocatie van de twee provincie-
besturen. Enerzijds is gekozen voor 
Eerbeek vanwege de belangrijke 
werkgelegenheid in en voor deze regio, 
anderzijds vanwege de complexiteit in 
het zoeken van een balans tussen 
industrie, leefbaarheid, bereikbaarheid, 
natuur en milieu en de uitdagingen op 
het gebied van duurzaamheid, energie-
neutraliteit en participatie door de 
samenleving. Zowel onze burgemeester 
als wethouder Steinweg (Ruimte voor 
Eerbeek) waren bij het bezoek aanwezig. 

Dit gold ook voor de heer Dirk Schut 
namens Industriekern Eerbeek-Loenen.

Burgemeester Van Hedel wees op het 
belang van een goede samenwerking 
tussen provincie, gemeente en industrie. 
Met de zorgvuldige totstandkoming van 
het nieuw bestemmingsplan (op 
hoofdlijnen), is het denkbeeldige ‘slot’ 
van Eerbeek gegaan. Het gemeentebe-
stuur gaat nu aan de slag met bewoners 
en andere belanghebbenden, om de 
plannen concreet en op detailniveau 
voor Eerbeek in te vullen. Wethouder 
Steinweg voegde hieraan toe dat 
inwoners en ondernemers in Eerbeek 
niets liever willen dan dat de schop in de 
grond gaat. Te lang heeft het dorp stil 
gestaan. Bij het afronden van de plannen 
is het erg belangrijk dat inwoners en 
andere belanghebbenden zoals provin-
cie, industrie, ondernemers en andere 
organisaties, actief mee doen. 

Vervolgens werd een rondleiding 
verzorgd door de fabriek van Mayr 
Melnhof en de directe omgeving. De 
beide provinciebesturen (onder leiding 
van de Commissarissen van de Koning, 
Clemens Cornielje en Andries Heidema) 
waren onder de indruk van het bijzonde-
re productieproces bij Mayr Melnhof en 
de hoge kwaliteit van het karton dat 
geproduceerd wordt. Tegelijkertijd zagen 
zij ook de complexiteit van de opgave 
van het bestemmingsplan en de concrete 
invulling daarvan.

Nieuwe regels en aanpassing APV en Wegsleepverordening

Provinciebesturen te gast in Eerbeek

Kom naar het inloopuur Veiligheid!
Wilt u weten wat u kunt doen om uw huis te beveiligen tegen inbrekers? Wilt 
u meer weten over WhatsApp-preventie in uw buurt? Loop dan eens binnen 
bij het inloopuur Veiligheid! U bent elke dinsdag welkom tussen 15.30 en 
16.30 uur in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.

Op het inloopuur kunt u terecht met al uw vragen rondom veiligheid. Mede-
werkers van de politie, brandweer en de gemeente Brummen helpen u graag 
verder. Bijvoorbeeld met informatie over rookmelders en wat u moet doen 
als de vlam in de pan staat. Of als u vragen heeft over woonoverlast, 
veiligheid in het verkeer of internetfraude.

Dinsdag 13 november jl. is het college 
van Brummen op werkbezoek geweest 
bij Albar Industrie aan de Mercurius-
weg in Brummen.

Albar Industrie is van alle markten 
thuis in de wereld van bekasting van 
signalerings- en matrixborden en 
parkeerverwijssystemen zoals alle 
grote steden in ons land die hebben. 

Daarnaast ontwikkelt 
Albar  onder andere 
verkeersportalen en 
automatische 
blokkades voor de 
verkeersregeling in 
binnensteden en  
verwijsborden in de 
publieke ruimte

De collegeleden 
waren erg onder de indruk van de 
wijze waarop Albar Industrie met een 
relatief kleine bezetting een zeer grote 
mate van flexibiliteit hanteert, 
waardoor zij klanten aan haar weet te 
binden. En waar uiteindelijk kwaliteit 
het belangrijkste sleutelwoord is voor 
de eindproducten en service. Met 
recht een bedrijf om trots op te zijn als 
gemeentebestuur.

College bezoekt Albar Industrie
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Gemeentepolis
Voor 2019 is het nog mogelijk voor inwoners met een laag inkomen om 
gebruik te maken van de gemeentepolis. Omdat zorgverzekeraar Menzis 
het contract met ingang van 2020 heeft opgezegd, onderzoekt het 
gemeentebestuur komend jaar of en op welke wijze een dergelijke regeling 
wordt voortgezet. Inwoners die in het afgelopen jaar van deze verzekering 
gebruik hebben gemaakt, zijn over de zorgpolis 2019 eerder deze maand 
met een informatiebrief van de gemeente geïnformeerd. Op www.
gezondverzekerd.nl/brummen kunnen mensen de verschillende zorgpak-
ketten met elkaar vergelijken. Daar zien ze de maandelijkse premie voor 
2019. Wij wijzen er op dat mogelijk in specifieke situaties een reguliere 
zorgverzekering voor iemand passender is. Eventuele vragen over de 
zorgpolis kunt u stellen aan de medewerkers van Team voor Elkaar. 

Meldcode
Bij situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling kan iedereen bij 
Veilig Thuis terecht voor advies en ondersteuning. Ook professionals zoals 
politieagent, huisarts, onderwijzer of hulpverlener kunnen een melding 
doen. Hiervoor bestaat er een Meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling. Vanaf 1 januari komend jaar verbetert deze Meldcode ingrijpend. 
Dit met als doel: nog beter samenwerken bij vermoedens van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 
organiseert hierover bijeenkomsten voor professionals: op dinsdag 27 
november in Zutphen en op 29 november in Apeldoorn. De uitnodiging 
hiervoor en ook de wijze waarop professionals zich kunnen aanmelden is te 
lezen op brummen.nl. 

Geslaagde mantelzorgdag 
Voor de derde keer in successie werd er afgelopen zaterdag in onze gemeen-
te aandacht geschonken aan de dag van de mantelzorger. Ongeveer 85 
mantelzorgers beleefden een gezellige, creatieve en ontspannen dag. De 
organisatie was weer in handen van het Knooppunt Mantelzorg. Namens de 
gemeente was wethouder Jolanda Pierik aanwezig. Zij opende de dag in het 
sfeervolle gebouw van Huis te Eerbeek en benadrukte de grote waardering 
die er vanuit de gemeente is voor mantelzorgers. Een verslag van deze dag is 
te lezen op de website Samen Goed Voor Elkaar.

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

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 22 

november 2018 (16-11-2018)

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een lindeboom, Engelen-
burgerlaan 9 in Brummen (14-11-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbreden van de uitrit en kappen van 
een kastanjeboom, Kaniestraat 6 in 
Brummen (14-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 7 grove dennen, Maria 
Stuartlaan 13 in Eerbeek (14-11-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een puntdak op de 
bestaande garage, Pinksterbloem 24 
in Brummen (14-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel, Kieps 3 in 
Eerbeek (14-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 31 woningen, Poelkamp-

straat, Volmolenweg, Kloosterstraat 
(Eerbeekse Enk, fase 2) (14-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een walnoten-boom en 
een acacia, Rhienderensestraat 45 in 
Hall (14-11-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
gebruiken van het pand als eetcafe, 
Tuinstraat 2G in Brummen (14-11-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het verlengen van de 
woning en het plaat-sen van een 
dakkapel op de locatie Apeldoornse-
weg 1 in Eerbeek (14-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van een 
treurwilg op de locatie Elzenbosweg 5 
in Brummen (14-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 1 linde op 
de locatie Hän-delstraat 47 in Eerbeek 
(14-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor een constructieve wijziging 
van de woning op de locatie Kare-
kietstraat 5 te Brummen (14-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het kappen van 2 acacia’s 
op de locatie schuin tegenover 

Tullekenweg 1 in Eerbeek (14-11-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bouwen van een 
kapschuur op de loca-tie Windheuvel-
straat 7a te Brummen (14-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor een constructieve wijziging 
van de woning op de locatie Zegerij-
straat 31 te Brummen (14-11-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Kampweg 79 te Brummen 
(14-11-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
een asbesthoudende buis uit een 
woning, Talmastraat 18 te Brummen 
(14-11-2018)

• Sloopmelding, voor het vervangen van 
deel van de riooltransportleiding 
Eerbeek, het gedeel-te tussen 
rioolgemaal Eerbeek en rioolgemaal 
Rhienderen (14-11-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de uitrit en kappen 
van een kastanjeboom op de locatie 
Kaniestraat 6 in Brummen (14-11-
2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Intocht Sinterklaas, te Eerbeek 
(14-11-2018)

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

Volgende week donderdag vindt er weer 
een reguliere besluitvormende raadsver-
gadering plaats. Deze openbare 
vergadering vindt zoals gebruikelijk 
plaats in de raadszaal van het gemeen-
tehuis en begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze besluitvor-
mende vergadering bij te wonen. 

Over twee raadsvoorstellen die op de 
reguliere agenda staan vindt een debat 
plaats voordat er een besluit over 
genomen wordt. Beide voorstellen 
hebben betrekking op het gebouw van 
het gemeentehuis. De raad buigt zich 
over het voorstel om de zonwering aan 
te passen van handmatig naar elektrisch. 
Het andere voorstel gaat over het nemen 
van vochtregulerende maatregelen in het 
gemeentehuis. Uit onderzoek blijkt dat 
de te lage luchtvochtigheid klachten bij 
medewerkers veroorzaakt. Reden om 
aan het bestaande luchtbehandelingssys-

teem een vochtregulerend systeem te 
koppelen. Het derde raadsvoorstel dat op 
de agenda staat zijn de belastingvoorstel-
len voor het jaar 2019. Over dit voorstel 
wordt naar verwachting geen debat 
gevoerd omdat deze als hamerstuk op de 
agenda staat en de raad hiermee zal 
instemmen. Ook staat de besluitvorming 
over de begroting 2019 op de agenda.

Bespreking van collegebesluiten
Overigens heeft de raad ook twee 
collegebesluiten ter bespreking opge-
voerd. Zo wil de raad het collegebesluit 
bespreken om een intentieovereenkomst 
aan te gaan met provincie en industrie-
kern Eerbeek-Loenen voor het project 
Eerbeek-Loenen 2030. Ook willen de 
raadsleden van gedachten wisselen over 
het collegebesluit om de omgevings-
dienst Veluwe IJssel (OVIJ) een beleids-
kader te laten opstellen op het gebied 
van grondgebonden zonne-energie. 

Vergaderstukken 
U kunt de vergaderstukken raadplegen 
via de website www.brummen.nl/
gemeenteraad. Ook liggen er voor 
belangstellenden exemplaren van de 
agenda met de bijbehorende stukken 
klaar bij de receptie in het gemeentehuis 
en het Servicepunt in Eerbeek. Daarnaast 
kunt u terecht bij de overheidsinformatie-
punten in de bibliotheken in Brummen 
en Eerbeek. 

Woensdagavond zette Heidi Nussel-
der, coördinator van het Geheugen-
steunpunt in onze gemeente, de 
vrijwilligers die actief zijn voor het 
Geheugensteunpunt in het zonnetje. 
In opdracht van de gemeente 
verzorgt deze organisatie informatie 
en advies over dementie aan onze 
inwoners. 

“Vrijwilligers zijn voor mij als een kers 
op de taart van het Geheugensteun-
punt”, liet Heidi tijdens een gezellig 
samenzijn met de vrijwilligers weten. 
“Vrijwilligers helpen mee met het 
organiseren van de activiteiten bij de 
ontmoetingsplekken in Brummen en 
Eerbeek, waar wekelijks activiteiten 
plaatsvinden. Ze denken mee over het 
invullen van het programma, vervullen 

de rol van gastheer- of vrouw, onder-
steunen de bezoeker met aandacht, 
zorg, begrip en humor.” In een uitge-
breid artikel op de website van het 
programma Samen Goed Voor Elkaar 
leest u nog meer wat vrijwilligers voor 
het Geheugensteunpunt betekenen. 
Maakt u zich zorgen over de vergeet-
achtigheid van uw ouder of partner? Of 
wilt u ervaringen uitwisselen met 

lotgenoten? Dan bent u van harte 
welkom bij het Geheugensteunpunt. 
Het Geheugensteunpunt in Brummen 
vindt u bij Plein Vijf en is geopend op 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur. In 
Eerbeek bent u welkom in het Tjark 
Rikscentrum op donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur. Meer informatie over het 
steunpunt en de activiteiten vindt u op 
www.hetgeheugensteunpunt.nl.

Raad neemt besluiten op 22 november 

Geheugensteunpunt: samen goed voor elkaar

Stemmen over begroting
Ook vindt op 22 november de 
afronding plaats van de besluitvor-
ming over de programmabegroting 
2019. Omdat op 8 november de 
stemming bij twee amendementen 
staakten, staat besluitvorming over 
beide amendementen nu wederom 
op de agenda. En uiteraard wordt 
daarna nog gestemd over de 
geamendeerde (gewijzigde) begro-
ting en een groot aantal moties.

In november: samen reizen voor de prijs van 1
Lieke en Bram hebben 
direct al gebruik gemaakt 
van de actie en zijn 
samen naar de binnenstad 
geweest. ‘Super handig! 
Bram kon gewoon 
meereizen met een gratis 
e-ticket. Volgende week 
gaan we weer op pad!’ 

Iedereen die in de maand november met de bus of regionale trein reist, mag gratis 
iemand meenemen. Trakteer een ander (of jezelf) op een gratis dag reizen. De actie 
is de hele maand onbeperkt geldig in de bussen en regionale treinen in Gelderland, 
Overijssel en Flevoland.

Download je gratis e-ticket via ervaarhetov.nl of de Ervaar het OV-app


