
Asfaltwerkzaamheden
Vanaf komende week gaat KWS Infra asfaltwerkzaamheden uitvoeren.  
Een aantal straten is dan afgesloten.  
•  Boerenstraat: afgesloten van 18  t/m 29 november
•  Troelstralaan: afgesloten van 25 t/m 29 november
•  Vosstraat: afgesloten van 25 t/m 29 november 
Tijdens deze afsluitingen kunt u een omleidingsroute volgen.  
Excuus voor het ongemak.

Inwonerspanel bevraagd over wonen
Dit najaar heeft het gemeentebestuur 
de woonagenda 2019-2023 vastge-
steld. Hierin staat wat de gemeente de 
komende jaren wil gaan doen op het 
gebied van wonen en de woningmarkt. 
Dit wordt in de komende periode 
aangevuld met een afwegingskader 
(een hulpmiddel om te sturen op de 
genoemde speerpunten). Om deze 
vervolgstap te zetten willen wij graag 
weten wat u belangrijk vindt voor dit 
nieuwe woonbeleid de komende jaren. 
Daarom wordt nu een vragenlijst 
hierover voorgelegd aan het inwoner-
spanel Brummen Spreekt. Ook u kunt 
uw mening laten horen!

Wilt u uw mening laten horen maar 
bent u op dit moment nog géén 
panellid van Brummen Spreekt? Dan 
kunt u zich hiervoor eenvoudig gratis 

aanmelden via de speciale website 
www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen 
na uw aanmelding krijgt u de vragen 
dan automatisch toegestuurd.

Nadat het panel al eerder vragen 
kreeg voorgeschoteld over uiteenlo-
pende onderwerpen zoals de gemeen-
telijke financiën, gezondheidszorg, 
vuurwerk en minimabeleid komt nu 
het wonen in de gemeente aan bod. 
Dit onderzoek richt zich vooral op de 
woningbehoefte van onze inwoners. 
Er worden vragen gesteld over 
bijvoorbeeld de huidige woonsituatie, 
maar ook over de woonwensen voor 
de toekomst. Ook kunnen de panelle-
den hun ervaringen op de woning-
markt laten weten en aangeven welke 
zaken in het woonbeleid nog extra 
aandacht verdienen. 

Enkele aanvullende vragen
In het zelfde onderzoek worden ook 
enkele vragen gesteld over de gemeen-
telijke dienstverlening en communicatie. 
Het zijn enkele jaarlijks terugkerende 
vragen die worden gebruikt voor de 
zogenoemde benchmark ‘waar staat je 
gemeente’ van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Daarnaast 
krijgen de panelleden enkele vragen 
voorgelegd over hun ervaringen met 
het inwonerspanel en de wijze waarop 
de resultaten ervan worden gebruikt 
door de gemeente. Voor gemeente én 
beheerder van het panel Moventem 
belangrijke informatie om de werking 
van het panel verder te kunnen 
verbeteren. 

Kinderen Expeditie 24/7 ontbijten met burgemeester
Op vrijdag 8 november ontvingen de 
leerlingen van Expeditie 24/7 uit 
Brummen burgemeester Alex van 
Hedel. Ze gingen met elkaar aan tafel 
voor het zogenaamde Burgemeesters-
ontbijt. Ze gaven met dat gezamenlijk 

ontbijt het goede voorbeeld in de week 
van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij 
opgeteld een half miljoen kinderen 
samen gezond ontbijten op 2.750 
basisscholen. Dit jaar was het thema: 
Neem de tijd voor je ontbijt! 

Vier partijen presenteren coalitieakkoord
“Sociaal, duurzaam en toekomstbesten-
dig” prijkt er op de cover van het 
coalitieakkoord waarover PvdA, CDA, 
GroenLinks en D66 overeenstemming 
hebben bereikt. Gisteravond is tijdens 
een bijeenkomst in de raadszaal dit 
akkoord aan de overige fracties in de 
raad gepresenteerd. Namens de vier 
partijen ondertekenden Berend Klok 
(PvdA), Erwin te Bokkel (CDA), Hennie 
Beelen (GroenLinks) en Rolf Schinkel 
(D66) het akkoord. Ook presenteerden 
zij de vier kandidaat-wethouders, die 
naar verwachting op donderdagavond 
21 november worden benoemd. 

Na het vertrek van wethouder Wartena 
(Lokaal Belang) juni dit jaar zijn er 
gesprekken gevoerd om te komen tot 
een nieuw college dat kan rekenen op 
een breed draagvlak in de gemeente-
raad en in goede harmonie de uitdagin-
gen oppakt waarvoor de gemeente in 

de komende jaren staat. PvdA, CDA, 
GroenLinks en D66 vonden elkaar in 
hun visie als het gaat om duurzaam 
samenleven. Dat is ook de rode draad 
die loopt door het afgesloten coalitieak-
koord van deze vier partijen voor de 
resterende bestuursperiode 2019-2020. 

Duurzaamheid als grondhouding
Het akkoord bouwt voort op het 
akkoord dat in 2018 is vastgesteld, 
waarbij het goede behouden blijft en 
nieuwe inzichten zijn toegevoegd. Ook 
zijn extra accenten aangebracht, zodat 
het akkoord een zo breed mogelijk 
draagvlak heeft. In de inleiding van het 
akkoord formuleren de coalitiepartners 
het als “We werken voor Brummen met 
duurzaamheid als grondhouding”, 
Daarbij gaan ze uit van vijf speerpun-
ten. In willekeurige volgorde gaat het 
om duurzaamheid, Ruimte voor 
Eerbeek/Eerbeek Loenen 2030, 

Centrumplan Brummen, Sociaal Domein 
en het zijn van een financieel gezonde 
gemeente. 

Wethoudersposten

Om de ambities de komende jaren 
waar te maken dragen de vier partijen 
vier wethouders-kandidaten voor. 
Voor het CDA is dat Ine van Burg-
steden, woonachtig in Arnhem. De 
PvdA draagt de in Oeken woonachti-
ge Eef van Ooijen voor en GroenLinks 
op haar beurt Pouwel Inberg uit 
Brummen. De voordracht van D66 is 
de in Zutphen woonachtige Ingrid 
Timmer. Dit betekent dat zowel voor 
Van Burgsteden als Timmer na 
benoeming ook een ontheffing voor 
het woonplaatsvereiste wordt 
gevraagd. De raad wordt voorgesteld 
de formatieomvang van de wethou-
dersposten vast te stellen op 0,75 fte 
per wethouder.

Gewijzigde openingstijden Servicepunt Eerbeek 
Vanaf maandag 11 november gelden 
andere openingstijden voor de 
gemeentelijke balies in het Servicepunt 
in Eerbeek. 

De openingstijden op maandag van 
zowel de receptie als Burgerzaken zijn 
ongewijzigd. Vanaf 11 november is de 
receptie in het Servicepunt open op 
dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen tot 12.30 uur. En vanaf 11 
november is de balie Burgerzaken open 

op maandagmiddag en –avond en op 
woensdagmorgen. De openingstijden 
voor de receptie en balie Burgerzaken in 
het gemeentehuis blijven gelijk. Deze 
wijzigingen vloeien mede voort uit de 
bezuinigingen op de (capaciteit van de) 
gemeentelijke organisatie. Alle ope-
ningstijden leest u op onze website.

Op afspraak
Gemeente Brummen werkt volledig op 
afspraak. Daarmee kunnen we inwo-

ners op maat helpen en we voorkomen 
wachtrijen. Wilt u een paspoort, 
rijbewijs of andere product of dienst 
aanvragen? 

Maak dan altijd een afspraak met ons. 
Dit kan telefonisch of via de website. 
Voor zowel het spreekuur van Team 
voor Elkaar als de Politie in het Service-
punt Eerbeek is dat niet het geval. Daar 
kunt u tijdens hun openingstijden altijd 
binnenlopen. 
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Regionale enquête over zonne- en windenergie
Naast het onderzoek over het woonbeleid loopt er op dit moment ook een 
regionale enquête. Hierbij wordt uw mening gevraagd over het opwekken van 
zonne- en windenergie. De uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling 
van een  Regionale Energiestrategie (RES). U kunt deze enquête tot en met 29 
november invullen via www.moventem.nl/brummen.nl. Meer informatie over 
de RES vindt u op www.brummen.nl/duurzaamheid.

Tuinafval? Breng het naar het Recycleplein
De laatste tijd merken we dat er steeds 
meer tuinafval wordt gestort in bermen 
en op locaties in het buitengebied. Dit 
levert overlast en ergernis op bij 
omwonenden. Daarnaast kost het de 
samenleving veel geld om de omgeving 
schoon te houden. Er worden vele 
vrachtwagens vol afgevoerd door 
medewerkers van de gemeente en als 

ongesorteerd groen verwerkt. Het 
tuinafval kunt u altijd naar het Recycle-
plein brengen in Zutphen of Apeldoorn. 
Vergeet niet uw milieupas mee te 
nemen. 

Kijk op www.circulus-berkel.nl  
voor meer informatie en de openings-
tijden. 

Onderzoek over Jeugdhulp
Jongeren van 12 tot 23 jaar die in de 
periode van 1 juil vorig jaar tot 1 juli dit 
jaar gebruik hebben gemaakt van 
jeugdhulp, ontvangen vn de gemeente 
hierover een brief met een vragenlijst. 
Dit geldt ook voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die in 
dezelfde periode jeugdhulp hadden. 

De jeugdwet geeft aan dat iedere 
gemeente onderzoek doet onder 
jongeren en of ouders/verzorgers met 

het doel de jeugdhulp verder te 
verbeteren. Onderzoeksbureau voert dit 
onderzoek voor de gemeente uit. 

Meedoen aan dit onderzoek is vrijwillig. 
Op basis van de reacties kan de 
gemeente de jeugdhulp beter laten 
aansluiten bij wensen en behoeften van 
jongeren en hun ouders. De verwach-
ting is dat de resultaten van het 
onderzoek in februari 2020 bekend 
worden gemaakt. 

Blad waar laat ik dat? 
Kijk op www.brummen.nl 



Ontwerp-wijzigingsplan Den Texweg in Eerbeek
Voor 2 bestaande dienstwoningen  met bijbehorende bijgebouwen  aan de 
Den Texweg  in Eerbeek is een verzoek ingediend om deze om te zetten naar 
2 reguliere woningen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig van 
een agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het college heeft in 
principe besloten om hieraan medewerking te verlenen. Hiervoor moet wel 
worden voldaan aan enkele voorwaarden. Omliggende woningen en bedrij-
ven mogen bijvoorbeeld niet worden geschaad in hun ontwikkelmogelijkhe-
den. Hiervoor ligt nu het ontwerp-wijzigingsplan 6 weken ter inzage.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt een militaire oefening van 18 t/m 22 novem-
ber 2019. De oefening speelt zich af in het gebied tussen de plaatsen Zwolle, 
Ommen, Haaksbergen, Groenlo, Doesburg, Deventer en Elspeet. De organisa-
toren doen er alles aan om hinder van het verkeer zo veel mogelijk te voorko-
men. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij 
de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het 
Ministerie van Defensie.

Overige besluiten van algemene 
strekking

• Vastgesteld Subsidieregeling Kinder-
opvang Brummen (11-11-2019)

Beschikkingen | aanvraag 
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, Eerbeekseweg 
27A,  Hall (13-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Engelenbur-
gerlaan 18A, Brummen (13-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Pongeweg 2a, 
Hall (13-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Voorsterweg 
140, Brummen (13-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Voorstonden-
sestraat 14, Hall (13-11-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, Brummenseweg 6, Eerbeek 
(13-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Burgemeester Dekkerstraat 
64, Brummen (13-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Gravin van Burenlaan 26, 
Eerbeek (13-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Hoevesteeg 29, Tonden 
(13-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Juliana van Stolberglaan 7, 
Eerbeek (13-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Oude Eerbeekseweg 1, 
Brummen (13-11-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, Oude Eerbeekseweg 1, 
Brummen (13-11-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Uitwisselingsconcert, Händelstraat 45, 
Eerbeek. (13-11-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Intocht Sinterklaas Eerbeek, Stations-
plein, Eerbeek (13-11-2019)

• Verleende evenementenvergunning, 
Teamrit Puzzelen, Start Harderwijker-
weg 28, Eerbeek. (13-11-2019)

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op 

donderdag 21 november 2019 
(13-11-2019)

Verordeningen
• Verordening Rechtspositie Raads- en 

Commissieleden Gemeente Brummen 
2019 (13-11-2019)

Raad neemt besluiten op 21 november
De onderwerpen die aan bod komen 
tijdens de besluitvormende raadsverga-
dering van donderdag 21 november zijn 
bekend. Van de vier inhoudelijke 
voorstellen komt er één als bespreek-
stuk aan bod. De overige drie zijn 
hamerstukken. Ook neemt de gemeen-
teraad een besluit over de voordracht 
voor nieuw te benoemen wethouders. 

De vergaderstukken vindt u op de website  
www.brummen.nl/gemeenteraad.  
Ook liggen er voor belangstellenden 
binnenkort weer exemplaren klaar bij de 
receptie van het gemeentehuis en het 
Eerbeekse Servicepunt. De besluitvor-
mende bijeenkomst is zoals gebruikelijk 
openbaar en begint om 20.00 uur. U 
bent van harte welkom de bijeenkomst 
bij te wonen. Inspreken tijdens de 
raadsvergadering is niet mogelijk. De 
raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen 
moment.

Hamerstukken
De agenda kent enkele vaste agenda-
punten, waaronder de lijst van ingeko-

men stukken. Drie voorstellen staan op 
de agenda als ‘hamerstuk’. Dit betekent 
dat naar verwachting over deze 
voorstellen een besluit genomen wordt 
zonder dat de gemeenteraad daarover 
inhoudelijk in debat gaat. Tijdens het 
raadsforum op 7 november is namelijk 
gebleken dat alle fracties dit voorstel 
steunen. Het gaat om een coördinatiere-
geling voor de verplaatsing van de Aldi 
van de Zutphensestraat naar het pand 
van Verrij Wonen aan de Mercuriusweg, 
de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling voor GGD Noord- en Oost 
Gelderland en de aanpassing van het 
lidmaatschap werkgeversvereniging van 
de regionale vervoersdienst PlusOV. 

Bespreekstuk 
Een onderwerp dat wel besproken gaat 
worden, voordat daarover een besluit 
wordt genomen, is de belastingverorde-
ningen 2020. De hoogte van leges en 
tarieven bij deze verordeningen vloeien 
overigens voort uit de vaststelling van 
de programmabegroting 2020 op 
31 oktober. 

Gedupeerden brand Marktplein ontvangen cheque
Maandagavond 11 november was er 
een informele bijeenkomst met de 
direct getroffenen van de grote brand 
op het Marktplein in Brummen. De 
bijeenkomst in het Koetshuis naast het 
gemeentehuis was een initiatief van de 
Brummense Oranjecommissie. Zij 
stonden samen met burgemeester Van 
Hedel stil bij de brand en de bijzondere 
betrokkenheid van de inwoners van 
Brummen. Namens de Brummense 
gemeenschap overhandigde de 
Brummense Oranjecommissie een 
cheque van 15.000 euro. De gedupeer-
den waren erg dankbaar en onder de 
indruk van deze saamhorigheid.

De Brummense Oranjecommissie had 
op 11 oktober een evenement op het 
Marktplein. Tijdens het opruimen bleek 
dat er brand was ontstaan in één van 
de winkelpanden aan het Marktplein. 
De organisatoren hebben, samen met 
omstanders, die nacht geholpen waar 
ze dat konden. Ook besloot de 
Oranjecommissie om het Kinderfeest op 
12 oktober af te lasten en de tweede 
feestavond op zaterdagavond in te 
zetten als benefietavond. Hiervoor 

moest nog wel wat op touw gezet 
worden. Zo dacht bijvoorbeeld de 
gemeente mee over veiligheid en 
regelde stembussen, Hilarius maakte in 
no time donatiekaarten, de tentenleve-
rancier Holterman paste de tent aan, de 
vrijwilligers kwamen allemaal extra 
werken en de brandweer zorgde ervoor 
dat de feesttent nat gehouden en 
schoongespoten werd. Vanaf ’s middags 
konden mensen doneren in de tent of 
geld storten via een tikkie op Facebook. 

Het was echt hartverwarmend: van 
kinderen die hun zakgeld kwamen 
brengen tot inwoners die de buurt 
waren rond gegaan. Na het evenement 
hebben meerdere mensen en organisa-
ties een groter bedrag gedoneerd. 

De Brummense Oranjecommissie heeft 
zelf de opbrengst van de kaartverkoop 
van het Oktoberfest gedoneerd en 
bedankt iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd. 

Kom naar het Landschapsgesprek over energieopwekking
Het Landschapsgesprek gaat dit jaar 
over ‘Energieopwekking in het 
Brummens Landschap’. Laat u 
informeren over wat er gaat verande-
ren en praat mee over de toekomst 
van ons landschap. Landschapsnet-

werk Brummen organiseert het 
gesprek in samenwerking met 
Brummen Energie. Dit wordt georga-
niseerd op maandag 18 november, 
aanvang 19:30 uur in de Reuvershoe-
ve in Brummen. Toegang is vrij, maar 

het aantal deelnemers is beperkt. U 
dient zich daarom aan te melden bij 
de secretaris van het Landschapsnet-
werk Quirine Dekker: qso@planet.nl. 
U ontvangt dan een bevestiging en 
het programma.

Publicaties De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl Kort nieuws
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GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

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

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

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

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

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

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon


