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Waardering voor talloze mantelzorgers

Het was aanvankelijk de bedoeling
om op 10 november een prachtige
fotocollage op een doek van 2 bij 2
meter te onthullen. Deze collage
bevat een groot aantal foto’s, die
een speciale betekenis hebben voor
mantelzorgers in onze gemeente.
De collage is namelijk het resultaat
van het aanbod aan alle mantelzorgers in onze gemeente om een
mooie foto te laten maken door
fotostudio Lifetime uit Brummen.
Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen is de feestelijke
onthulling niet doorgegaan, maar
zodra de maatregelen weer zijn
versoepeld, kan iedereen het doek
wel komen bekijken in zowel Plein 5
als het Tjark Rikscentrum.

Samen tegen huiselijk geweld
Soms gebeuren er achter een voordeur nare dingen. Ruzies die uit de
hand lopen. Agressie tussen partners of mishandeling van een kind.
Maar… huiselijk geweld hoort niet thuis in onze samenleving. Ook
als inwoner kunt u iets doen. Misschien hebt u het gevoel dat het niet
zo lekker gaat tussen uw buren. U maakt zich zorgen om een kind op
school. Of om die oudere mevrouw verderop in de straat. Praat er dan
over. Vraag aan anderen of zij uw zorgen delen. Maak een praatje. Op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vindt u hiervoor tips. En leest u
hoe u signalen kunt herkennen.

Afgelopen dinsdag was het de
landelijke Dag van de Mantelzorg.
Hoewel er iedere dag van een jaar
waardering voor mantelzorgers is,
blijft deze dag wel een mooie
gelegenheid om mantelzorgers
extra in het zonnetje te zetten. “Ik
heb enorm veel respect en bewondering voor wat een mantelzorger
voor een naaste doet en betekent,”
laat Cathy Sjerps weten. De
Brummense wethouder die onder
andere zorg en ondersteuning in
haar takenpakket heeft, wijst
daarbij op de ondersteuning die het
Knooppunt Mantelzorg kan bieden.

Jacomien en Evelien van Fotostudie Lifetime bij de fotocollage
Verrassing
Maar het blijft niet alleen bij een
mooie collage van en voor de
mantelzorgers. Ook ontvangen alle
mantelzorgers die bekend zijn bij
het Knooppunt Mantelzorg zodra
dat weer coronaproof kan thuis een
kleine verrassing. Zodra de coronamaatregelen weer versoepeld zijn
gaan Karin en Ellen samen met een
groep vrijwilligers deze verrassing
(coronaproof) thuisbezorgen bij de
mantelzorgers! Uiteraard blijven de
bezorgers van het speciale tasje dan
natuurlijk op de stoep of voortuin,
op veilige afstand!

Aanmelden als mantelzorger
Bent u zelf mantelzorger, maar nog
niet ingeschreven bij het Knooppunt
Mantelzorg? Laat het weten en schrijf
u in bij het Knooppunt Mantelzorg.
Dan ontvangt u ook dit presentje.
Dit kan eenvoudig door een mail te
sturen naar mantelzorg@welzijn
brummen.nl. Of door te bellen naar
telefoonnummer 0575-561 988.
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.

Meeste mensen houden zich aan maatregelen
Sinds woensdag 4 november gelden in ons land extra maatregelen boven
op de gedeeltelijke lockdown. In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) houden de meeste inwoners zich daar gelukkig ook aan.
Met strikt toezicht en handhaving door boa’s en politie wordt in VNOG
gecontroleerd of de coronamaatregelen worden nageleefd. Waar willens
en wetens de maatregelen worden overtreden wordt direct opgetreden.

Op basis van tips zijn enkele
feestjes, ook in woningen, vooraf
voorkomen. De politie is in gesprek
gegaan met enkele ouders en
organisatoren. Dat verliep prima en
met wederzijds begrip.

In de regio zijn van 2 november tot en
met 7 november 2020 in totaal 60
bekeuringen uitgeschreven die te
maken hadden met het overtreden

Koste wat kost volledige lockdown
voorkomen
Nog steeds ligt in een aantal
gemeenten in onze regio het aantal
besmettingen boven de signaalwaarde zeer ernstig. Op dit moment
is er nog geen signaal vanuit de
Rijksoverheid richting de VNOG dat
de regio in volledige lockdown zou
moeten. Dat willen we ook koste
wat kost voorkomen. De enige weg
naar verbetering is dat mensen de
regels naleven. We doen daarom
een dringend beroep op alle
inwoners om zoveel mogelijk thuis
te blijven en de maatregelen na te
leven. Voor werken geldt, doe dit
vanuit huis tenzij het echt niet
anders kan. Iedereen is aan zet.

van de geldende coronamaatregelen.
Dat waren soms ook groepjes jeugd
die zich niet aan de afspraken hielden,
zoals 4 jongeren in park `t Goor.

Besmettingscijfers in Brummen en de regio
In de afgelopen week hebben in Brummen 50 inwoners te horen
gekregen dat zij besmet zijn met het coronavirus. Omgerekend
betekent dit per week 241 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.
Daarmee vallen wij momenteel nog in het risiconiveau ernstig. In de
hele regio Noord- en Oost Gelderland hebben 1966 inwoners positief
getest op het coronavirus. Dit komt neer op 196 besmettingen per
100.000 inwoners per. Hoewel een kleine daling is te zien, is het nog te
vroeg om te spreken van een afname. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk
of alle commerciële teststraten de positieve uitslagen melden bij de
GGD. We moeten dus samen volhouden om deze lijn nog verder naar
beneden te buigen. Ook al zijn we het soms zat. Doe het voor elkaar.

Steun elkaar
Steun elkaar de komende tijd. Steun
ook de lokale ondernemers. Blijf
sporten zolang het kan, bestel iets
lekkers bij uw favoriete koffietent,
kroeg of restaurant, vergeet de
groenteboer of bakker niet. Maak een
praatje, breng iemand een bloemetje,
zorg voor een ander en probeer het
ondanks alles goed te houden met
elkaar. Zo hopen we het met elkaar
nog even vol te houden. Ook al is het
lastig. Houd de moed erin.

Natuurlijk kunt u ook terecht bij Veilig Thuis. Dat is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er als u
hulp zoekt of u zorgen maakt om een ander. U kunt 24 uur per dag
gratis bellen op telefoonnummer 0800-2000. U spreekt eerst uw
plaatsnaam in en krijgt dan direct een hulpverlener aan de telefoon van
het steunpunt bij u in de buurt. Bij hem of haar kunt u uw verhaal kwijt
en uw zorgen delen. De hulpverlener geeft advies en bekijkt samen met
u of en welke professionele hulp nodig is. Er wordt niets gedaan zonder
dat u dat wilt. En u hoeft uw naam niet te noemen als u dat niet wilt.
Meer informatie
Meer weten? Kijk op www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl of bel
0800-2000. Via de website van Veilig Thuis kunt u ook gratis en
anoniem chatten als het even niet goed gaat of als u hulp zoekt. Is er
direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.

Werkzaamheden overstort Elzenbos
Wij gaan de overstort van het riool op de vijver aan de Veldweide in
Brummen verplaatsen naar de Elzenbosweg. De aanbesteding voor deze
klus is gewonnen door de firma Dostal Wegenbouw uit Vorden. Zij
hebben in hun plan het meest rekening gehouden met het beperken van
de overlast voor de omgeving. Dit uit zich onder andere in een korte
uitvoeringsperiode, het beperken van transportbewegingen in de wijk en
het beperken van het gebied waar gewerkt wordt. De uitvoeringswerkzaamheden starten op 1 juni 2021 en worden vermoedelijk begin augustus 2021 afgerond. In de eerste week december 2020 vindt er een
proefbemaling plaats ter voorbereiding op de definitieve werkzaamheden.
Bij een heftige regenbui kan de
riolering in het dorp Brummen al het
regenwater niet verwerken. Om te
voorkomen dat het water in de
huizen omhoog komt zijn er op twee
plaatsen in het riool overstorten
ingebouwd. Eén van de overstorten
ligt aan de Veldweide. Met het
bebouwd raken van de wijk Elzenbos
is de overstort midden in de woonomgeving komen te liggen. Dit is
vanwege mogelijke stankoverlast en
vervuiling van het oppervlaktewater
een ongewenste situatie. Om deze
reden wordt er door de vijver en
groenzone een grote rioolbuis van de
huidige overstort naar de Elzenbosweg aangelegd. Na aanleg van deze
buis stroomt het water bij een heftige
bui eerst in deze nieuwe buis en als
deze vol is wordt het te veel aan
water geloosd op de Brummense
beek. De vijver en beek naar de
Elzenbosweg blijven in gebruik voor
de opvang en afvoer van regenwater.

Inrichting oever Zilverschoon
De oever van de vijver bij de
Zilverschoon gaat veranderen. Dostal
gaat voor de inrichting van dit gebied
in gesprek met de aanwonenden.
Deze bewoners krijgen daarover op
korte termijn persoonlijk bericht. Met
de vrijwilligers van Het Voedselbos is
al contact opgenomen. Met hun zijn
afspraken gemaakt over het
terreingebruik en ontsluiting.
Aansluitende werkzaamheden aan
Het Stroomdal
Met de bewoners van Het Stroomdal
zijn afspraken gemaakt over de
aanleg van verkeersremmende
maatregelen op het Stroomdal. Deze
maatregelen moeten de snelheid van
het verkeer verlagen. Afgesproken is
dat deze maatregelen na de aanleg
van de buisleiding gerealiseerd
worden. De afgesproken werkzaamheden worden eind augustus, na de
bouwvakvakantie, uitgevoerd.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
constructief aanpassen van de
woning, Hogeweg 26, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een taxus en een hazelaar en
het aanleggen van een uitrit,
Kampweg 26A, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuur met
veranda, Knoevenoordstraat 67,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een in/uitrit,
Sleutelbloem 41, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 29 essen, Voorstondensestraat
5, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 2 agrarische bijgebouwen en 1 garage/berging, De
Voortweg 7, Tonden

Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
garage, Waterrad 2, Eerbeek
• Beschikking intrekking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Loenenseweg 142 en 144, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een dode
es, Molenaarserf 35, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit, Vosstraat 20, Hall
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 14
populieren en 1 wilg ten behoeve
van onderhoudswerkzaamheden
langs de IJssel, kadastraal Brummen
A 2810 en I 903
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor veehouderij
Hoevesteeg 27, Tonden
• Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, opslaan, poetsen en repareren
van motorvoertuigenmachines,
Mercuriusweg 4 D, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsver-

Kort nieuws
gunning, het kappen van 6 sparren,
Charlotte van Bourbonlaan 4,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een dode
vliegden, Gravin van Burenlaan 22,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het herbouwen van een
winkel met appartementen,
Marktplein 3, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
nokverhoging, Nobelstraat 46,
Eerbeek
Verkeersbesluiten
• Reserveren parkeerplaatsen
opladen elektrische voertuigen Zwaluwstraat te Brummen
Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering
op donderdag 19 november 2020
• Noodverordening Covid-19
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) 04
november 2020

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.

Raadsvergadering
De besluitvormende vergadering van volgende week donderdag kent
drie inhoudelijke onderwerpen. Het gaat daarbij om een voorstel over
de invoering van de omgevingswet, het verlengen van het gemeentelijk
rioleringsplan en het gewijzigd bestemmingsplan dat woningbouw
mogelijk moet maken op het perceel van de voormalige Oecumenische
Basisschool aan de Troelstralaan in Brummen. De vergadering op
19 november vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats.
Via onze website en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom is de
vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen.

Jeugdgezondheidszorg
B&W hebben het subsidiebedrag voor jeugdgezondheidszorg 2019
voor Verian vastgesteld op 310.324 euro. Verian heeft de activiteiten
uitgevoerd zoals afgesproken bij de subsidieverlening. Ook voldoet het
aan wettelijke vereisten. In het basispakket ligt het accent op welke
zorg Verian aan elk kind moet bieden. Het gaat hierbij om een veelheid
aan taken. Nieuw in het basispakket in 2019 waren beleidsadvisering,
armoedebeleid en schoolverzuim. Hoewel Verian meer kosten heeft
gemaakt hebben B&W het subsidiebedrag vastgesteld zoals dat als
maximumbedrag vooraf was afgesproken.

Afspraken scholencluster Lorentzstraat
B&W hebben afspraken gemaakt met de schoolbesturen van de Van
Leeuwenschool en De Enk in Eerbeek. In een ingebruikgevingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het gebruik van schoolruimten in het in
juni 2018 opgeleverde scholencluster aan de Lorentzstraat. Deze afspraken
zijn ook nodig omdat er andere partijen gebruik maken van ruimten in de
school, waaronder twee kinderopvanginstellingen en de gemeente. Per
school wordt 50m2 onderwijsruimte gebruikt voor kinderopvang.

Groen licht voor herstart woningbouwproject Elzenbos
De vraag naar woningen in de gemeente Brummen is groot. Vooral
starters, jonge gezinnen en senioren zoeken mogelijkheden om in- en/of
door te stromen. Het college erkent deze vraag en wil een grote bijdrage
leveren aan deze actuele woningbehoefte. Daarom wordt het overleg
aangegaan met marktpartijen voor een doorontwikkeling van woningbouwgebied Elzenbos in Brummen. Elzenbos biedt kansen voor ongeveer 100 tot
125 nieuwe woningen. Naar verwachting staat 2021 in het teken van de
voorbereidingen. Een goede aansluiting op de bestaande omgeving staat
daarbij voorop. Het streven is om rond 2022 de schop in de grond te steken.
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. Daarnaast wordt binnenkort via
BrummenEnergie lokale groene
energie opgewerkt door de komst
van een zonnepark.
Bouwen naar behoefte
“Inmiddels is de woningmarkt echter
weer aangetrokken en is er een
stevige vraag naar nieuwe woningen
binnen onze gemeente. Vooral onder
starters en kleinere huishoudens,”
vertelt wethouder wonen Ingrid
Timmer. “Dit betekent dat naast
plannen die al in ontwikkeling zijn, we

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

ook goede mogelijkheden zien om de
ontwikkeling van Elzenbos weer actief
op te pakken. Elzenbos biedt ons
namelijk een kans om een flinke slag
te slaan in het bouwen naar deze
behoefte. De eerste verkennende
gesprekken met marktpartijen zijn
inmiddels gevoerd. Dit zijn bedrijven
die destijds al betrokken waren bij
Elzenbos en door gemaakte afspraken
nu een voorrangspositie hebben. In
die gesprekken zijn betaalbaarheid en
duurzaamheid belangrijke aandachtspunten,” aldus Timmer.
Zorgvuldige inpassing
“Een zorgvuldige inpassing in de
bestaande omgeving staat voorop.
Met de ligging van het Voedselbos als
centrale groene ontmoetingsplek
voor alle aanwonenden, een
speelgebied voor kinderen en de
ontwikkeling van het zonnepark
liggen er immers mooie kansen voor
een duurzame inrichting. Volgend
jaar willen we met direct aanwonenden, het Voedselbos, BrummenEnergie en de bouwbedrijven aan de slag
om deze inrichting concreter vorm te
gaan geven. Zo gaan we er samen
wat moois van maken, voor zowel
nieuwe als bestaande bewoners,”
sluit wethouder ruimtelijke ordening
Pouwel Inberg af.

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Werkzaamheden aan/bij rioolgemaal
bedrijventerrein Kollergang

Van 16 november tot en met
11 december zijn er werkzaamheden
aan/bij het rioolgemaal van bedrijventerrein Kollergang in Eerbeek.
Daarom is de zuidelijke toegangsweg
van het bedrijventerrein afgesloten.
Er wordt een omleiding aangegeven
voor het auto- en vrachtverkeer.

Voor het fietspad langs de Brummenseweg wordt een tijdelijke
omlegging gerealiseerd. Fietsers
hoeven niet om te fietsen. Aannemer
Remondis Dusseldorp Rioolservice
heeft aanwonenden en bedrijven op
de Kollergang geïnformeerd over de
komende werkzaamheden.

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

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

