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Raad steunt inpassingsplan LCE in Eerbeek
Met een ruime meerderheid van 15 stemmen voor en 3 tegen laat de
gemeenteraad van Brummen weten achter de wens te staan van de
industrie om een logistiek centrum te realiseren. En ook het voorkeursalternatief dat de provincie aandraagt vindt de raad acceptabel. Dit ook
gezien de onderzoeken en de uitkomsten van de alternatievenstudie. Wel
heeft de raad, zo bleek tijdens de raadsvergadering van donderdagavond
10 november, de nodige wensen en aandachtspunten. Het college brengt
deze namens de raad over aan het provinciaal bestuur.
Meerdere fracties maakten kenbaar
het inpassingsplan voor het LCE een
complex onderwerp te vinden. Er
wordt grote waarde gehecht aan de
toekomst en het vestigingsklimaat
van de papierindustrie. En aan de
kansen die dit plan biedt op het
gebied van duurzaamheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in het
dorpscentrum van Eerbeek. Maar
ook realiseert de raad zich dat met
de ontwikkeling van het LCE bij De
Kollergang, een waardevol bos en
oude bosbodem verdwijnt. Het
raadsvoorstel dat door het college is
voorbereid, werd door de raad op
meerdere punten gewijzigd.
Wensen en aandachtspunten
In het voorstel wordt aandacht
gevraagd voor verkeersveiligheid

(voor fietsers, voetgangers en
routering). Maar ook wordt
uitgesproken dat natuurcompensatie
voor het kappen van een stuk bos
zoveel mogelijk binnen onze
gemeente moet plaatsvinden. Via
10 aangenomen amendementen
werd het raadvoorstel tekstueel
gewijzigd. De helft van deze
amendementen werden unaniem
besloten. De door de raad ingebrachte aanvullende wensen hadden
onder andere betrekking op de
verkeersveiligheid bij de Dierenseweg en de Brummenseweg, maar
ook op het bedrijventerrein Kollergang.
De raad vraagt de provincie ook
rekening te houden met de aanleg
van een wandelpad om de achterblijvende bospercelen met elkaar te

verbinden. Een andere gemeentelijke wens is om de natuurcompensatiekavels binnen de gemeentegrens
plaats te laten vinden. Liefst in de
directe omgeving van het plan
gebied, anders elders in Eerbeek of
in de gemeente.
Druk uitoefenen
De raad vindt verder dat in het geval
de industrie minder ruimte nodig
blijkt te hebben voor het LCE, het
bestemmingsvlak in het inpassingsplan hier alsnog op aangepast moet
worden. Commitment tussen
initiatiefnemers en investeerders
vindt de raad ook belangrijk. Evenals
voortvarendheid. De raad geeft de
provincie de suggestie mee om
– wanneer binnen 3 jaar nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is
geworden – het LCE niet gerealiseerd is, de raad een nieuw bestemmingsplan kan vaststellen. Een
volledig overzicht van het raadsbesluit, de motie en de amendementen
vindt u op de website.
Andere besluiten
Eerder op de avond besloot de

gemeenteraad unaniem het
controleprotocol en bijhorende
normenkader voor de accountantscontrole vast te stellen. En voor het
sluiten van de vergadering werden
ook nog twee moties vreemd aan
de orde van de dag besproken. Dit
zijn moties over onderwerpen die
niet op de agenda staan. Zo roept
de raad unaniem het college op om
op korte termijn een tijdsplan te
presenteren voor de ontwikkeling
van het Burgersterrein. In dit
tijdspad is ook opgenomen hoe

inwoners worden betrokken bij dit
ontwikkelproject in Eerbeek.
Een voorstel van GroenLinks om
extra bomen te planten omdat er
bos bij De Kollergang verdwijnt,
werd ingetrokken. Dit nadat
wethouder Inberg liet weten bezig
te zijn met een groenstructuurplan.
Bedoeling is dat de aanplant van
21.000 bomen hierin is opgenomen. Bij bespreking van dit plan kan
dan besproken worden of aanvullende boomplant nodig is.

Pas op voor babbeltrucs

Geldzorgen? Bezoek het meldpunt!

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij u aan, spreken u op straat aan of bellen op. Zogenaamd
namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier
elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd. Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen.
Als ze de pincode af kunnen kijken en u vervolgens van uw pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld
van uw rekening.

‘Ik had best wat leningen, maar ik schrok toen opeens een deurwaarder
op de stoep stond. Ik was alle overzicht kwijt en wist niet waar ik moest
beginnen. Via Geldfit kwam ik in contact met het buurtteam, dat mij nu
verder helpt. Fijn dat er zo snel iemand met mij meedenkt.’ Aan het
woord is Johan, die duidelijk baat heeft gehad aan het bezoekje aan
geldfit.nl.

Burgemeester Van Hedel waarschuwt inwoners voor deze vorm
van criminaliteit: “We horen het
steeds weer: mensen die slachtoffer
worden van een babbeltruc. Nu
veelal ook door telefonische
benadering, zogenaamd door de
bank. Daarna komen oplichters aan
de deur om de pas met pincode op
te halen. Veelal zijn ouderen het
slachtoffer. Pas daarom op voor
smoesjes aan de deur. Oplichters
gebruiken de meest uiteenlopende
redenen om zich toegang tot uw
woning te verschaffen. Trap er niet
in! En overkomt het u toch? Bel
meteen de politie!”
Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open
voor een onbekende. Of gebruik
bijvoorbeeld een kierstandhouder
om de deur op een kier te kunnen
zetten;
• Laat nooit een onbekende binnen
en sluit de deur als u binnen iets
gaat halen;
• Pin nooit zomaar aan de deur als
u niet zelf iets hebt besteld
waarvan u weet dat u het moet
afrekenen;
• Geef uw pinpas nooit uit handen.
Ook niet als iemand u op die
manier aanbiedt om te helpen bij
het pinnen. Pin ook niet wanneer
iemand anders de betaalautomaat
wil vasthouden. Op die manier
kan iemand mogelijk meekijken
met uw pincode.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen
oplichters mensen, bijvoorbeeld om
een bezoek aan te kondigen. Of ze
doen zich voor als de bank en
proberen u te overtuigen om
overboekingen te maken, in te
loggen of uw gegevens, pincodes
of beveiligingscodes te geven. Soms
wordt zelfs gevraagd om direct
toegang te geven tot uw computer.
Banken vragen dit nooit.
Waar moet u op letten?
• Vertrouwt u het niet helemaal?
Bel de organisatie die het betreft
zelf om het te controleren. Zoek
zelf het telefoonnummer op;
• Banken vragen nooit via de
telefoon of SMS om uw gegevens, pin- of beveiligingscode of
om overboekingen te doen. Ook
vragen banken u niet om directe

toegang tot uw computer te
krijgen.
Bent u toch slachtoffer geworden?
• Meld het direct bij je bank en laat
uw pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Is de oplichter nog in de buurt?
Bel direct 112.
Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt
gratis emotionele ondersteuning of
praktische hulp.
Kijk voor meer informatie op
www.slachtofferhulp.nl.

In deze tijd zoeken steeds meer
mensen hulp bij geldzorgen. Ruim 1
op de 5 huishoudens in Nederland
heeft moeite om de rekeningen te
betalen. Gemeente Brummen werkt
daarom samen met NSR (Nederlandse Schuldhulproute) om
inwoners met financiële problemen
te helpen. Inwoners kunnen gratis
gebruik maken van de online test
op Geldfit.nl.

Malafide bureau actief
We krijgen weer seintjes van
ondernemers dat zij worden
benaderd door een advertentiebureau. Deze vertegenwoordiger zegt
namens Akse Media gegevens te
controleren voor de gemeentegids.
Dit klopt niet!
Op dit moment vindt er geen
reclame-acquisitie plaats van een
bureau dat namens de gemeente
een uitgave maakt. Wordt u
benaderd door een advertentiebu-

reau dat zegt namens de gemeente
actief te zijn en u twijfelt hieraan?
Zet als ondernemer niet achteloos
een handtekening en zeg uw
medewerking niet toe. Neem
contact op met team communicatie
via mailadres voorlichting@
brummen.nl of bel (0575) 56 82 33.

Doe de test
Voor veel mensen is niet altijd
duidelijk waar je terecht kunt voor
hulp bij geldzorgen. De test op
www.geldfit.nl bevat enkele korte
vragen waarmee u inzicht krijgt in
uw financiële situatie. De uitslag
van de test bevat een persoonlijk
advies. Ook ontvang je een

overzicht van hulp die beschikbaar
is in onze gemeente. Denk aan
lokale vrijwilligersorganisaties of
gemeentelijke schuldhulploketten.
Mensen die liever bellen kunnen
gratis gebruikmaken van telefoonnummer 0800-8115. Een medewerker denkt mee en verwijst eventueel
door naar passende hulp in de
buurt.
Ook voor ondernemers
Ook ondernemers worden hard
getroffen door de coronacrisis.
Ondernemers in gemeente Brummen kunnen nu terecht bij Geldfitzakelijk.nl. Want ondernemers
lopen andere financiële risico’s dan
inwoners. Met Geldfit Zakelijk
bieden we ondernemersgerichte
tips, tools en hulpverlening.

18 november 2022

Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
aanbrengen van gevelbelettering,
Ambachtstraat 3, Brummen
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 2 fijnsparren, 2 grove
dennen en 1 berk, Anna van
Saksenlaan 4, Eerbeek
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van nieuwe deuren in de
gevel en het herindelen van het
pand/winkelunits, hoek Coldenhovenseweg, Stuijvenburchstraat,
Hall, sectie E, nummer 6074
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
renoveren en uitbreiden van de
woning, Cortenoeverseweg 95,
Brummen
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
uitbreiden van de verdieping, De
Karre 12, Brummen
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 8 woningen,
Emperweg 4, Empe
• Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 8 Ginko Biloba’s,

•

•

•

•

•

•

•

Voorsterweg 3 tot en met 27,
Brummen
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
verbouwen van de woning
(kapvervanging en constructieonderdelen), Hallsedijk 39, Empe
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Hoevesteeg 29, Tonden
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
isoleren van de buitenzijde van de
woning, Rijksweg 31, Empe
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Voorsterweg 86, Brummen
Ingediende aanvraag Reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van de kap van de
ligboxenstal, ‘t Zaaibroek 2, Hall
Ingetrokken verleende reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een nokverhoging
met een dakkapel aan de
achterzijde van de woning op de
locatie Talmastraat 2 in Brummen
Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
verbreden van de oprit, G.K. van
Hogendorpstraat 62, Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuur, Hallsedijk
36, Empe
• Verleend reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 6
fijnsparren en 2 coniferen
verleend met herplant, Gravin van
Burenlaan 28, Eerbeek.
• Verleend reguliere omgevingsvergunning, het bouwen voor een
schuilstal voor hobbydieren,
Plagweg, Brummen, sectie K,
nummer 620.
• Verleend reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning, Weg door de Plas 8,
Brummen.
• Verleend reguliere omgevingsvergunning, het wijzigen van de
linker zijgevel door het aanbrengen van een dakkapel, Weverweg
10, Eerbeek.
Algemeen verbindend voorschrift
(verordening)
• Overzicht subsidieplafonds 2023
gemeente Brummen per beleidsterrein en per organisatie
Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning, Dorpsstraat 57, te Hall

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.

Oorkondes voor brandweervrijwilligers
Zaterdag 12 november vond de jaarlijkse brandweeravond voor de brandweerposten Brummen en Eerbeek plaats.
Tijdens deze avond is 1 jubilaris gehuldigd en is er van twee vrijwilligers afscheid genomen. Ook zijn diploma’s
uitgereikt en bevorderden in het zonnetje gezet. Burgemeester van Hedel verrichtte de officiële handelingen.
Zonder de inzet van de vrijwilligers
kan de brandweer niet functioneren
in de gemeente Brummen. De inzet
en betrokkenheid van de brandweervrijwilligers levert een onmisbare bijdrage aan de veiligheid binnen
de gemeente Brummen. In het

openingswoord van Leo van Ruiven,
districtscommandant Midden, kreeg
dit dan ook de verdiende aandacht.
Eén jubilaris kreeg een oorkonde en
medaille van Brandweer Nederland:
• 25 jarig jubileum: Jan Gemmink,
Post Brummen

Er is afscheid genomen van:
• Angeline Roelofs/Post Brummen,
na 7 jaar en 3 maanden als
brandweervrijwilliger
• John Schipper/Post Eerbeek, na 37
jaar en 9 maanden als brandweervrijwilliger.

Kort nieuws
Lange Termijn Agenda

Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergadertafel
van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda (LTA).
Deze week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. U leest ‘m
op brummen.nl/gemeenteraad.

Subsidieplafonds

B&W hebben de subsidieplafonds voor komend jaar vastgesteld. Hiermee
geeft de gemeente aan per beleidsterrein en/of per organisatie wat de
maximale beschikbare subsidiebijdragen zijn. Het totaalbedrag aan
subsidies voor 2023 bedraagt bijna 3 miljoen euro. De organisaties die een
subsidieaanvraag voor 2023 hebben ingediend, worden binnenkort met
een brief van dit besluit op de hoogte gebracht.

Belastingverordeningen 2023

B&W zijn akkoord met de verordeningen voor 2023. Deze worden 1
december in het forum behandeld en op 15 december door de raad. We
zullen u daarna informeren over de nieuwe tarieven. Vanaf november
2023 regelt Tribuut de gemeentebelastingen in gemeente Brummen. Dit
betekent dat u in 2023 de aanslag voor gemeentebelastingen van Tribuut
ontvangt. Meer informatie leest u op www.brummen.nl/belastingen.

Reinigen en inspecteren van de riolering
Jaarlijks reinigen we de riolen van enkele wijken of straten in de gemeente. Ook vinden er inspecties van riolen plaats door camerabeelden van de
binnenzijde van de rioolleidingen. Van der Velden Rioleringsbeheer voert
deze werkzaamheden uit.
De wijken waar werkzaamheden plaatsvinden:
- Brummense Enk (inspectie en
reiniging)
- Elzenbos (inspectie)
De werkzaamheden gaan op 24
november van start aan de
noordzijde van de Brummense
Enk. Daarna volgt de Elzenbos.
De werkzaamheden duren tot
en met januari 2023.
Wc deksel naar beneden
Tijdens de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden zijn er soms
“rommelige” geluiden vanuit de riolering waar te nemen. Dit kan onder
andere ontstaan door luchtinsluitingen in het rioolstelsel. In een enkel geval
is het mogelijk dat de druk uit het rioolstelsel ontsnapt via een aansluiting
van een woning. Dit kan via de aansluiting van het toilet zijn. Tijdens de
werkzaamheden in uw straat adviseren we u om de deksel van de toiletpot
naar beneden te houden.
Er kan enige verkeershinder ontstaan doordat voertuigen soms op een
kruising of in een smalle weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met de afdeling Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer 0575-568 233.

Checklist voor besparen
Afgelopen week heeft Veluwonen hun huurders een kaart toegestuurd om
te helpen met energie besparen. De kaart bevat een handige checklist. Het
is een praktisch hulpmiddel voor mensen om hulp te kunnen inschakelen
die ze willen of nodig hebben. Wilt u meer weten? Bezoek dan veluwonen.
nl/besparen.

18 november 2022

Tips bij gebruik haard of houtkachel

Twee raadsfora op donderdag 1 december
In de laatste vergadermaand van dit jaar bespreekt de gemeenteraad weer
diverse uiteenlopende onderwerpen. Over 6 raadsvoorstellen wordt een
oordeel gevraagd. Deze worden voorbesproken tijdens 2 raadsfora op
donderdag 1 december. Die avond informeert het college de raadsleden
ook over twee andere belangrijke onderwerpen. De besluitvormende
raadsvergadering is 2 weken later, namelijk op donderdag 15 december.
Evenals de besluitvormende vergadering zijn forumbijeenkomst openbaar.
Het forum Bestuur en Fysieke Leefomgeving begint om 19 uur in de
raadszaal. Een uur later begint in een andere vergaderruimte het forum
Sociaal Domein.
Het forum Bestuur en Fysieke
Leefomgeving begint met enkele
vaste agendapunten zoals de lijst
met ingekomen stukken en de
mogelijkheid voor inwoners om in te
spreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan. Ook geven de
collegeleden het laatste nieuws uit
de gemeentelijke regelingen
waaraan de gemeente deel neemt.
Raadsvoorstellen
Aansluitend komen er 4 inhoudelijke
raadsvoorstellen aan bod. Zo
bespreekt de raad de belastingverordeningen voor het jaar 2023 en een
voorstel om de Algemeen Plaatselijke Verordening op een aantal
punten te wijzigen. Daarnaast staat
het bestemmingsplan voor het
perceel Dovenkampweg 3-5 in
Empe op de agenda. Tot slot buigen

de raadsleden zich over het raadsvoorstel om een programma
gemeentelijk programma Water en
Riolering vast te stellen.
Ook informatie verstrekken
Het forum Sociaal Domein krijgt 2
belangrijke raadsvoorstellen onder
ogen. Een daarvan is de aanpassing
van het minimabeleid vanaf 2023,
waardoor meer huishoudens in
aanmerking kunnen voor gemeentelijke minimaregelingen. Ook
bespreekt de raad het voorstel voor
een convenant voor regionale
samenwerking op het gebied van
Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen (MO/BW. Dit
forum start om 20 uur echter met
twee informerende onderwerpen.
Zo licht wethouder Timmer de
raadsleden in over de voortgang van

het opstellen van een nieuw
Integraal Huisvestingsplan voor het
onderwijs. Wethouder van Klinken
praat de forumleden bij over de
strekking van een raadsinformatiebrief over de aanpak van energiearmoede.
Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten
tijdens de fora. Dit kan over
onderwerpen of voorstellen die op
de agenda staan. Maar ook kunt u
een onderwerp aan de orde stellen
dat niet op de agenda van het forum
staat. Wilt u gebruik maken van de
mogelijkheid om mee te praten,
geef dit dan door aan de griffie van
de raad. Doe dit via mailadres
griffie@brummen.nl of telefoonnummer (0575) 56 85 31.
Meer informatie
De agenda’s met de achterliggende
stukken van het forum kunt u
binnenkort downloaden van de
speciale pagina van de gemeenteraad op onze website www.
brummen.nl. Ook kunt u vanaf dan
een gratis exemplaar afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis in
Brummen en het Servicepunt in
Eerbeek.

Wanneer u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt,
ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof.
Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade
aan de gezondheid van uzelf en anderen in je omgeving opleveren. Ook
wanneer u de rook niet meer ziet. Stook daarom liever niet of zo min
mogelijk. Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken? Met de tips hieronder kun u de uitstoot van schadelijke stoffen
beperken:
1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu.
Laat de houtkachel, pelletkachel
of open haard uit bij windstil of
mistig weer.

2. Stook alleen droog hout.

7. Houd ventilatieroosters tijdens
het stoken open (of zet een
raampje open).
3. Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout.

4. Volg de instructies bij de kachel of
haard voor het aansteken van het
vuur.

Nieuwe website veiligheidsregio
Handelingsperspectieven bij incidenten, een liveblog bij grote rampen en de rol van de veiligheidsregio bij
evenementen. Zo maar 3 voorbeelden die op de vernieuwde website van de veiligheidsregio een prominente plek
hebben gekregen. Ook zijn zowel het uiterlijk als de techniek van de website www.vnog.nl aangepast aan de
eisen van deze tijd. Met als belangrijkste doel: alle bezoekers moeten snel en eenvoudig hun informatie kunnen
vinden.
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) is één van
de 25 veiligheidsregio’s in ons land.
Voor 22 gemeenten – waaronder
Brummen - voert de VNOG de
wettelijke taken uit rond brandweerzorg, hulp bij ongelukken, rampen
en crisis. Met partners zoals politie,
openbaar ministerie, waterschappen, provincie en defensie werkt de

veiligheidsregio samen in de
voorbereiding op en bestrijding van
rampen en crisis. Dit in het belang
van een veilige en gezonde samenleving.
Getest
Een goede en informatieve website
is ook voor de veiligheidsregio van
groot belang. De nieuwe website is

6. Zorg voor volledige luchttoevoer.
Laat het hout dus niet smoren en
laat een houtvuur vanzelf
uitbranden.

vooraf uitgebreid getest. Diverse
doelgroepen hebben meegekeken
waaronder laaggeletterden,
ketenpartners en inwoners. Dit
leverde een aantal verbeteringen op.
Ook de Stichting Lezen en Schrijven
heeft nuttige input geleverd.
Natuurlijk blijft de VNOG de website
ontwikkelen.

8. Controleer regelmatig of u goed
stookt: een goed vuur heeft gele,
gelijkmatige vlammen en er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen.
5. Laat de schoorsteen minstens één
keer per jaar goed vegen. U
voorkomt hiermee een schoorsteenbrand.

Meer informatie over stoken vindt u
op www.brummen.nl/houtstook.
Hier staan nog meer tips om
overlast tegen te gaan en informatie
over hoe u veilig kunt stoken. Maar
ook wat u kunt doen als u zelf
overlast ervaart van houtstook in
uw buurt.

Melding openbare ruimte? Meld het via Fixi
Kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en
tips over de openbare ruimte kunt u eenvoudig aan ons doorgeven via: de
Fixi app, via onze website of telefonisch.
Samen zorgen we voor een schone
en veilige leefomgeving. Binnen
twee werkdagen laten wij u weten
wat er met uw melding gebeurt. Wij
proberen een klacht/melding zo snel
mogelijk af te handelen. Daarbij
worden eerst de meldingen
opgepakt die een direct gevaar voor
de gezondheid, veiligheid of

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.

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

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

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

openbare orde zijn. Minder
dringende zaken plannen we in of
worden aan een externe partij
uitbesteed.

