
Afscheidsreceptie Pierik en Steinweg
Op donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het gemeentehuis een 
informele afscheidsreceptie voor Jolanda Pierik en Peter-Paul Steinweg. 
Zij hebben zich in de afgelopen periode met veel gedrevenheid, kunde en 
enthousiasme ingezet als wethouder voor onze gemeente. Tijdens de bijeen-
komst is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen. De bijeenkomst vindt 
plaats van 16.00 tot 18.30 uur in de hal van het gemeentehuis.

Samenwerken in belang werkfitte medewerkers
WerkFit Brummen heeft tot doel om 
van inwoners die om uiteenlopende 
redenen tijdelijk afhankelijk zijn van 
een uitkering, werkfitte medewerkers te 
maken. Medewerkers die weer kansen 
hebben op de arbeidsmarkt. Een 
betaalde baan draagt immers bij aan het 
zelfvertrouwen en zorgt dat iemand niet 
meer afhankelijk is van een uitkering. 
Daarbij werkt WerkFit Brummen ook 
samen met andere partners, zoals 
GelreWerkt. Dit is een vergelijkbare 
organisatie in buurtgemeente Zutphen. 
En deze samenwerking heeft ertoe 
geleid dat recent twee inwoners bij een 
bedrijf in Eefde aan de slag zijn gegaan.
 
Bas Willemse is als accountmanager 
actief bij WerkFit Brummen. “Ik ga in 
gesprek met lokale ondernemers om 
hen enthousiast te maken om werkfitte 
medewerkers een kans te bieden”, legt 
Bas zijn werkwijze uit. “Om onze onder-
nemers in de regio goed te kunnen 
faciliteren, heb ik regelmatig contact 
met mijn Zutphense collega Inge 
Vriezekolk. Dit om te kijken of we elkaar 
kunnen helpen.  We bespreken dan niet 
alleen de beschikbare kandidaten, maar 
ook delen we de vacatures die we zelf 
niet kunnen invullen. Onlangs heb ik 
een profiel van een kandidaat timmer-
man gedeeld met Inge om eens te 
kijken of zij potentiele werkgevers voor 
deze persoon uit onze gemeente kent. 
Inge heeft mij aan de hand van ons 
gesprek geïntroduceerd bij Kozijnen-
bouw in Eefde. Dit heeft geleid tot een 

plaatsing van een kandidaat uit onze 
gemeente als timmerman. Na een 
proefplaatsing van een maand, heeft hij 
inmiddels een vast dienstverband. Inge 
van GelreWerkt had er zelf ook al een 
inwoonster geplaatst bij de afdeling 
planning en administratie. Zij geeft aan 
dat ze zich thuis voelt bij het bedrijf en 
dat het de ideale werkplek is om samen 
te werken aan een mooie toekomst.” 
Bas constateert tot slot: “Door samen te 
werken benut je elkaars netwerk op een 
efficiënte manier en bereiken we ons 
doel om werkgevers de juiste kandida-
ten te bieden.” 
 
Maak kennis met de accountmanagers 
Ondernemers die ook mensen een kans 

willen bieden op de arbeidsmarkt 
kunnen die stap nu zetten. Dit door 
contact op te nemen met de account-
managers van WerkFit Brummen. Zij 
komen graag bij u langs voor een 
kennismakingsgesprek. Neem dus nu 
op met accountmanagers Bas Willemse 
of Judith Curré:
-  Bas: tel. 06 - 82 13 71 26 of mailadres 

b.willemse@brummen.nl
-  Judith: tel. 06 - 82 13 69 77 of 

mailadres j.curre@brummen.nl
 
Ondernemers die in contact willen 
komen met GelreWerkt (Zutphen) 
kunnen contact opnemen met:
-  Inge Vriezekolk: tel. 06-13 00 52 18 of 

mailadres i.vriezekolk@gelrewerkt.nl

Geef mening over wonen en RES 
Het is nog mogelijk om uw mening te 
geven over het onderwerp ‘wonen’ in 
onze gemeente. Een vragenlijst hierover 
is voorgelegd aan het inwonerspanel 
Brummen Spreekt. Ook u kunt uw 
mening laten horen! Uw kunt zich via 
de website www.brummenspreekt.nl 
eenvoudig en gratis aanmelden als 
panellid. Enkele dagen na uw aanmel-
ding krijgt u de vragen dan automatisch 
toegestuurd.

Naast het onderzoek over wonen 
loopt er op dit moment ook nog 
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.

Geef uw mening over beleidsregels bijzondere bijstand 
Tot en met vrijdag 27 december dit jaar 
kan iedereen een reactie geven op de 
nieuwe beleidsregel om in aanmerking 
te komen voor bijzondere bijstand. 
Deze week heeft het college van B&W 
de regels in concept vastgesteld. 
Voordat het college een definitief 
besluit hierover neemt, kunt ook u uw 
mening geven over deze beleidsregels! 
Ook heeft het college de Maatschappe-
lijke Adviesraad (MAR) om een reactie 
gevraagd. Alle reacties die het college 
ontvangt worden bestudeerd en 
meegenomen in het definitieve 
voorstel. Het is de verwachting dat het 
college in januari 2020 definitief 
vaststelt. Dit met het doel dat de 
nieuwe beleidsregels ook direct met 
ingang van het nieuwe jaar in gaan.

Naar verwachting stelt de gemeente-
raad in december een (nieuwe) verza-
melverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ vast. Daarmee wordt het ook 

noodzakelijk om nieuwe beleidsregels 
voor de bijzondere bijstand op te stellen. 
De huidige beleidsregels voor bijzondere 
bijstand zijn namelijk niet langer actueel 
en houdbaar. Het college heeft dus 
nieuwe beleidsregels voorbereid. In deze 
nieuwe beleidsregels is ervoor gekozen 
om alleen regelingen die voor bijzondere 
bijstand in aanmerking kunnen komen 
op te nemen. Dit zorgt voor meer 
overzicht en duidelijkheid voor inwoners 
die hierop een beroep willen doen. 

In de nieuwe beleidsregels wordt ook 
beter gekeken naar voorzieningen die 
er al zijn en waarop iemand recht kan 
hebben. Op die manier maakt een 
inwoner optimaal gebruik van zijn 
rechten. De gemeente kan daarmee 
onnodige uitgaven besparen. Ook zijn 
er een aantal wetswijzigingen geweest 
die van invloed zijn geweest op de 
bijzondere bijstand. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een Ov-kaart voor 

minderjarigen aan het MBO of een 
tegemoetkoming voor kinderopvang 
voor werkenden met behoud van 
uitkering. Hiervoor zijn andere middelen 
beschikbaar die niet onder bijzondere 
bijstand vallen. Daarom zijn deze niet 
langer opgenomen in de nieuwe 
beleidsregels.

Geef uw reactie
De concept-beleidsregels zijn te vinden 
op onze website. Ook ligt een exem-
plaar ter inzage bij de centrale balie in 
het gemeentehuis. Wilt u een reactie 
geven? Dan kan schriftelijk tot en met 
vrijdag 27 december 2019. Stuur deze 
naar het college van B&W, postbus 5, 
6970 AA Brummen. Doe dit met 
vermelding van ‘inspraakreactie 
beleidsregels bijzondere bijstand. Ook 
heeft u de mogelijkheid een reactie per 
e-mail in te sturen. Richt deze dan aan 
Suzanne Jongbloed via het mailadres 
s.jongbloed@brummen.nl.

Energietafel Warmte op 2 december bij de Korenmolen
Op maandagavond 2 december 
organiseren de lokale energiecoöperatie 
BrummenEnergie en de gemeente 
Brummen een Energietafel over de 
warmtetransitie.  Onze woningen 
moeten op termijn van het aardgas af. 
Hoe pakken we dat aan en wie is 

daarbij aan zet? Vanaf 19.00 uur staat 
de koffie en thee klaar bij De Korenmo-
len aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek en 
om 19.15 uur start het programma. 

Aanmelden
Bewoners en andere geïnteresseerden in 

de gemeente Brummen zijn van harte 
welkom aan de Energietafel Warmte op 
2 december! Deelname aan de Energie-
tafel Brummen is gratis, vooraf aanmel-
den via www.brummenenergie.nl/
energietafel is wel verplicht.
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De accountmanagers van WerkFit Brummen en GelreWerkt samen met team kozijnenbouw

Brandweerlieden koninklijk onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de 
brandweer IJsselstreek zijn 11 brand-
weerlieden koninklijk onderscheiden. Zij 
werden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Het bijbehorende lintje 

wed opgespeld door burgemeester Alex 
van Hedel. De korpsavond vond 
zaterdag 16 november plaats in Bello 
Partycentrum in Hall. Lees meer in het 
bericht op onze website.

Burgemeester Van Hedel met de gedecoreerden

Opruimen van bladafval
In het najaar zetten we veegwagens in 
om zo veel mogelijk vallend blad op te 
ruimen. Blad van gemeentebomen dat 
in de particuliere tuinen valt, kunt u op 
gemeentegrond vegen of naar een 
verzamelpunt voor blad brengen. Als u 
het blad naar de weg veegt, houdt u er 
dan wel rekening mee dat de wegen en 
voetpaden veilig en goed begaanbaar 
blijven. 

Bladbrengpunten zijn alléén bedoeld 
voor het blad van gemeentebomen. 
Snoeiafval uit uw tuin moet u zelf 
afvoeren. Regelmatig vinden wij 
takhout en ander afval dat niet op de 

bladbrengpunten thuis hoort tussen de 
bladeren. Door het afvoeren en sorteren 
van dit afval maakt de gemeente 
onnodige kosten. Groenafval, anders 
dan blad, nemen we niet mee.

Bladeren zijn ook nuttig
Bladeren vormen echter niet alleen 
maar een probleem. Wellicht is het zelfs 
een beter idee om uw bladafval te laten 
liggen. Op de grond zorgt dit voor een 
natuurlijke deken als bescherming tegen 
de vorst. Het blad vormt daarnaast na 
de inwerking van regen, sneeuw en 
vorst en met de hulp van bodemdieren 
een goede voedingslaag voor de grond.

Woensdag: Team voor Elkaar niet bereikbaar
De medewerkers van Team voor Elkaar 
zijn komende woensdag 27 november 
niet bereikbaar. Dit wil zeggen dat er die 
ochtend geen inloopspreekuur is in Plein 
Vijf in Brummen. Ook is het team niet 
telefonisch bereikbaar. Belt u het nummer 

0575 - 568 568, dan verneemt u welk 
nummer u kunt bellen voor dringende 
situaties. Is het niet dringend, stuur dan 
een mail naar info@teamvoorelkaar.nl. U 
krijgt dan de volgende dag een reactie op 
uw vraag of mededeling.



Gemeenteraad besloot
Donderdag 20 november kwam de raad weer bijeen om met elkaar in 
debat te gaan over onderwerpen die binnen onze gemeente spelen. 
Op www.brummen.nl leest u welke onderwerpen er zijn behandeld en 
besluiten er zijn genomen.

Woensdag 4 december forum
Op woensdagavond 4 december is er weer een (gecombineerd) raadsforum. 
Er staan een aantal inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Het forum geldt 
als voorbereiding voor de besluitvormende vergadering van 19 december. 
Iedereen is van harte welkom om het forum bij te wonen en eventueel over 
een onderwerp mee te praten. In een bericht op onze website leest u meer 
over de onderwerpen en de daarbij horende voorstellen en documenten. 

Donderdag 28 november spreekuur Energiecoach 
Wilt u energie besparen in uw woning en heeft daar vragen over? Kom dan 
donderdag 28 november naar de bibliotheek in Brummen. Van 14.00 – 17.00 
uur houdt Energiecoach Philippe spreekuur. De energiecoach kan ook 
kosteloos aan huis komen. Met onder meer een warmtecamera kunnen 
warmtelekken opgespoord worden. Aanmelding voor een energiecoach 
gesprek gaat via www.regionaalenergieloket.nl of bel naar de EnergieWinkel 
van ZutphenEnergie 0575-712072.

Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuur (AVOI)

De verordening AVOI bevat regels die gaan over de aanleg, instandhouding en 
opruiming van ondergrondse kabels en leidingen. De invoering van de AVOI in 
2015 heeft duidelijkheid en gelijkheid gebracht. Omdat sommige onderdelen 
door wetswijzigingen niet meer actueel zijn is een vernieuwde versie opgesteld 
van de AVOI. Netbeheerders en telecomaanbieders zijn schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de nieuwe regelgeving. De reacties hierop zijn verwerkt in 
de AVOI die binnenkort wordt  voorgelegd aan de  gemeenteraad.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, Burgemeester 
de Wijslaan 2, Brummen (20-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Lombok fase 2 
bouwnummer 3 kadastraal Hall C 
3745, Eerbeek (20-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Narcisstraat 
12, Brummen (20-11-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, Zutphense-
straat 15, Brummen (20-11-2019)

Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal op de locatie 
Troelstralaan 10, Brummen (20-11-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Gasfabriekstraat 8, Brum-
men (20-11-2019) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, Het Hungeling 4, Eerbeek 
(20-11-2019)

• Verleende standplaatsvergunning voor 
verkoop Döner kebap e.d., Oranje 
Nassauplein, Eerbeek. (20-11-2019)

• Verleende standplaatsvergunning voor 
verkoop kerstbomen, De zicht 8, 
Brummen (20-11-2019)

• Verleende standplaatsvergunning voor 
verkoop kerstbomen, Eerbeekseweg 
33, Hall (20-11-2019 )

• Verleende standplaatsvergunning voor 
verkoop kerstbomen, Zutphensestraat 
212, Brummen (20-11-2019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, Juliana van 
Stolberglaan 16, Eerbeek (20-11-
2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl Kort nieuws
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Eik aan Langedijk Hall gaat neer
De Amerikaanse eik aan de Langedijk 
in Hall wordt maandag 25 november 
gekapt. Dat is nodig omdat de boom 
langs het Apeldoorns Kanaal in slechte 
staat verkeert en gevaar oplevert voor 
fietsers en automobilisten.  

De stam en takken van de eik 
vertonen schimmels en zwammen. 
Daarnaast is sprake van stam- en 
takbreuk. Het waterschap mag de 

boom op basis van een verleende 
vergunning verwijderen. Dat kan in 
deze periode goed omdat ooievaars 
die jaarlijks gebruik maken van het 
nest in de eik, naar warmere oorden 
zijn gevlogen. Omdat het ooievaar-
snest op basis van de Wet Natuurbe-
scherming een beschermde status 
kent, kon de boom in het begin van 
dit jaar niet worden gekapt. Om het 
werk veilig te kunnen uitvoeren is er 

op 25 november mogelijk enige 
overlast voor verkeersdeelnemers. 

Om te voorkomen dat ooievaars in 
het broedseizoen op de gebruikelijke 
plek geen nestplaats hebben, is naast 
de te kappen eik een nieuwe 
nestpaal geplaatst. Waterschap Vallei 
en Veluwe heeft direct aanwonenden 
over het aanstaande werk geïnfor-
meerd.

In december besluit over minimabeleid
In december bespreekt de gemeenteraad 
een nieuw beleidsplan ‘integrale 
ondersteuning voor mensen met een laag 
inkomen en/of financiële problemen 
2020-2024’. Dit plan gaat over de 
ondersteuning van mensen met een mini-
muminkomen en schuldhulpverlening. 
Het is de verwachting dat de gemeente-
raad op donderdag 19 december een 
besluit neemt. Dan is definitief bekend 
hoe het minimabeleid er vanaf 1 januari 
2020 uitziet. Alle inwoners die afgelopen 
jaar van het minimabeleid gebruik 
hebben gemaakt, ontvangen dan eind 
januari 2020 de folder. Aanvragen van de 
minimaregelingen voor het kalenderjaar 
2020 is vanaf begin februari mogelijk. 

Afgelopen dinsdag heeft het college het 
al eerder opgestelde beleidsplan geactu-

aliseerd. Gelet op de ontwikkelingen 
van de afgelopen periode was dit 
wenselijk. In het nieuwe plan is zowel 
de inspraak verwerkt, het advies van de 
Maatschappelijke Adviesraad (MAR) als 
ook de ontwikkelingen rondom de inzet 
van de Voorzieningenwijzer. 

Zorgvuldige voorbereiding
Voor de zomer is bij het vaststellen van 
de perspectiefnota door de raad een 
financieel kader en koers meegegeven 
voor het minimabeleid. Op basis 
daarvan heeft het college in augustus 
een concept van het plan vastgesteld. 
Deze is dus vrijgegeven voor inspraak. 
Dat wil zeggen dat inwoners en 
belanghebbenden op het plan konden 
reageren. Ook de MAR is gevraagd om 
advies uit te brengen. Daarnaast heeft 

de MAR tijdens een forumvergadering 
ingesproken en de gemeenteraad laten 
weten welke zorgen er zijn rondom het 
nieuwe plan. 

Participatiebudget voorlopig behouden
Op basis van de inspraakreacties, 
advisering van de MAR en het nog 
ontbreken van de definitieve resultaten 
van De Voorzieningenwijzer, is besloten 
het conceptplan te wijzigen. De 
belangrijkste wijziging is dat het 
Participatiebudget (beter bekend als de 
180-euro-regeling) in 2020 blijft 
bestaan. In de tweede helft van 2020 
zal het college de raad adviseren of en 
in welke vorm de regeling ‘Participatie-
budget’ wordt voortgezet. De definitie-
ve resultaten van De Voorzieningenwij-
zer zijn hierin een belangrijke afweging.

Meld defecte lichtmasten mét lichtmastnummer 
In de gemeente Brummen staan veel 
lichtmasten, die er in de donkere uren 

voor zorgen dat u zo veilig mogelijk 
over straat kunt. Maar lichtmasten 
kunnen kapot gaan. Hoe eerder 
oplettende inwoners doorgeven dat 
een lichtmast niet meer werkt, hoe 
eerder de aannemer dit probleem kan 
verhelpen. 

Is er in uw omgeving een lantaarnpaal 
defect? Kijk dan op de lantaarnpaal op 

de gele sticker voor het lichtmastnum-
mer en geef uw melding door via Fixi 
op onze website of de Fixi app. Het is 
belangrijk dat u bij uw melding altijd het 
lichtmastnummer doorgeeft: de 
gemeente geeft de defecte lichtmast 
dan direct door aan de aannemer en zij 
weten dan wat voor soort lichtmast 
kapot is. Zij kunnen dan snel en 
adequaat het probleem verhelpen.

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

‘Ik had een muur om mijn angst heen gebouwd’
Van 18 tot en met 24 november is het 
de Week tegen Kindermishandeling. 
Jaarlijks worden naar schatting 100.000 
kinderen en 200.000 volwassenen 
slachtoffer van huiselijk geweld. 

Angst en schaamte maken dat ze vaak 
geen hulp zoeken. Jurgen (49) werd als 
kind mishandeld en gebruikte later zelf 
geweld in zijn relatie. Het kostte hem 
jaren om deze cirkel te doorbreken. Nu 
werkt hij als ervaringswerker bij Moviera 
met slachtoffers en plegers van huiselijk 
geweld. Het is een van de bijzondere 
verhalen die te lezen zijn op de website 
www.samengoedvoorelkaar.nl.
Iedereen kan als hij zich zorgen maakt 
over een kind (anoniem) advies vragen 
en melden bij Veilig Thuis. Gratis en 24/7 
kunt u bellen met 0800-2000. Kinderen 
en jongeren kunnen ook om raad vragen 
bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke 

dag van 11.00 tot 21.00 uur).
Voor professionals is er een meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Dit is de leidraad voor het omgaan met 
vermoedens van kindermishandeling. 
De meldcode geeft aan wanneer je 
advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis. 


