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Nieuwe visie toerisme door naar de raad
Het college van B&W heeft op 16 november de nieuwe strategie ‘Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen’ goedgekeurd om door te sturen naar
de raad voor besluitvorming. Hiermee onderstreept het college toerisme
de komende jaren beter te willen benutten. Niet als doel op zich, maar als
middel om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.
Nieuwe koers
Wethouder Ine van Burgsteden is blij
met deze nieuwe koers die aansluit
bij de nationale en regionale
ontwikkelingen op toerisme en geeft
de opgave leefbaarheid als voorbeeld. “Dat de leefbaarheid in
dorpskernen onder druk staat is ook
onze gemeente niet vreemd. We
hebben de toerist hard nodig om
onze dorpskernen vitaal en beleefbaar te houden zodat onze inwoners
op termijn een kwalitatief winkelaanbod houden. Zo gebruiken we
toerisme als een middel en niet als
een doel op zich.”

Populaire vakantiebestemming
Brummen is gelegen op een van de
meest populaire vakantiebestemmingen van Nederland; de Veluwe.
Dit betekent dat bijna nergens in het
land de vraag naar toeristisch
aanbod groter is. Toch kent de
gemeente Brummen slechts een
beperkt toeristisch aanbod om hier
echt profijt van te hebben. Een goed
ontwikkelde lokale vrijetijdssector
kan naast de maakindustrie een
tweede steunpilaar zijn in de
economie en het werkgelegenheidsaanbod. Ook levert toerisme een
bijdrage aan het in stand houden

van cultuur en erfgoed, natuur en
recreatieve voorzieningen.
Veruit de meeste toeristen in de
gemeente Brummen overnachten bij
het vakantiepark Landal Coldenhove
in Eerbeek. General manager Jerry
Meijer is dan ook content met deze
nieuwe strategie op toerisme. “Mijn
team werkt iedere dag hard om
onze gasten op het park de beste
beleving te geven. De beleving
buiten het park is minstens zo
belangrijk voor de totale waardering. Dat lukt alleen door samenwerking en deze strategie draagt
daaraan bij.”
Lokaal en regionaal
“Er moet meer focus zijn wat
toerisme kan betekenen voor onze
gemeente. Door aanbod te ontwikkelen dat past bij ons toeristisch

Carbidschieten: alleen na melding of met vergunning
De regels voor het carbidschieten zoals vastgelegd in de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) zijn aangescherpt. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. De nieuwe voorschriften richten zich vooral op
veiligheid en het voorkomen van overlast. Wil iemand toch carbidschieten,
dan moeten die inwoners dat tevoren bij de gemeente melden om de
voorwaarden met ons door te nemen.
Carbid
De regels rond het legale vuurwerk
worden steeds strenger. Hierdoor
verwachten we een verschuiving
naar het carbidschieten. Dat is een
mooie traditie die wij in ere willen
houden. Daarom hebben we
gekeken hoe we toekomstbestendige regels kunnen maken. Die
moeten er voor zorgen dat het
carbidschieten veilig en zonder grote
overlast kan plaatsvinden.
Het artikel is zodanig gewijzigd dat
de carbidschieter - als hij voldoet
aan de regels zoals in de APV staan
- een melding moet doen bij de
gemeente. Kan de carbidschieter
niet voldoen aan de in de APV
gestelde regels? Dan kan hij een
vergunning voor het schieten
aanvragen.

-

-

-

Voorwaarden
Het is verboden zonder vergunning
van de burgemeester met carbid te
schieten. Dit verbod geldt niet als je
carbid schiet op 31 december tussen
10:00 uur en 18:00 uur:
- je in de gemeente Brummen
woont, ouder bent dan 18 jaar en
je twee weken van tevoren een
melding hebt gedaan bij het
college;
- het schieten moet plaatsvinden op

-

-

het terrein van de melder dan wel
er moet toestemming zijn van de
eigenaar van het terrein;
het carbidschieten vindt plaats
buiten de bebouwde kom en op
een afstand van ten minste:
• 75 meter van de eigen woning
en/of woning waar het
georganiseerd wordt;
• 100 meter van woningen van
derden;
• 300 meter van medische- en
zorginstellingen;
• 300 meter van gebouwen of
andere voorzieningen waarin
dieren van derden verblijven;
degene die daadwerkelijk carbid
schiet of daarbij helpt moet 18
jaar of ouder zijn;
de schutter moet oog- en
gehoorbescherming dragen;
de schutter moet herkenbaar zijn
aan een oranje of geel hesje;
de schutter mag niet onder invloed
van alcohol en of drugs zijn;
er mag met maximaal 5 bussen
van 40 liter worden geschoten en
binnen een cirkel van 100 meter
mogen ook niet meer bussen
aanwezig zijn;
de bussen mogen niet met harde
voorwerpen (hout, metaal en
daarop gelijkende materialen)
worden afgesloten;

- het vrije schootsveld bedraagt
tenminste 75 meter en binnen
deze ruimte zijn geen openbare
paden en/of wegen gelegen;
- er wordt geschoten in tegengestelde richting van de dichtst
bijgelegen woonbebouwing;
- het terrein is na zonsondergang
verlicht;
- de toeschouwers worden op 25
meter afstand gehouden;
- de locatie wordt met linten
afgesloten zodat bezoekers niet in
de nabijheid van de bussen en
opslagvaten en in de schietrichting
kunnen komen;
- je doet geen dingen waarvan je
redelijkerwijs weet of had kunnen
vermoeden dat daardoor gevaar,
schade en/of ernstige hinder kan
optreden voor mens, dier en
milieu.
Neem contact met ons op
We willen graag inzichtelijk hebben
door wie en op welke plekken
carbidschieten plaatsvindt. Ook
bespreken we dan graag alle
voorwaarden die daarvoor gelden.
Alleen samen kunnen we ervoor
zorgen dat we veilig carbid kunnen
schieten. Wilt u carbidschieten op
oudejaarsdag? Neem contact op
met Renee Swarts via ons algemene
nummer 0575- 568 233.
Vuurwerkverbod 2021
De verkoop en het afsteken van
vuurwerk wordt net als vorig jaar de
komende jaarwisseling verboden.
Dit om een extra belasting van de
zorg, handhavers en hulpverleners

General manager Jerry Meijer van Landal Coldenhove en wethouder Ine
van Burgsteden
DNA, houden we bezoekers vast
die we verleiden om ook
bij onze MKB ondernemers te
besteden. Lokaal en regionaal
moeten we meer verbinden en
samenwerken om onze doelen te
bewerkstelligen. Daarom ben ik blij

dat de strategie ook is onderschreven door de Ondernemersverenigingen van Eerbeek en Brummen, Visit
Brummen-Eerbeek en VisitVeluwe”,
aldus Rémon Ridder, adviseur
toerisme en recreatie van de
gemeente.

Andere wijzigingen APV
De gemeenteraad van Brummen heeft op donderdag 18 november 2021
unaniem besloten de gewijzigde APV vast te stellen. De gewijzigde
artikelen hebben behalve carbidschieten ook betrekking op woonoverlast, BBQ in het buitengebied en ondermijning.
Woonoverlast
Ter voorkoming van ernstige woonoverlast heeft de raad de burgermeester de bevoegdheid gegeven om bij ernstige overlastsituaties aan
de overlastveroorzaker(s) en de eventuele verhuurders een gedragsaanwijzing op te leggen.
BBQ in het openbare buitengebied
BBQ in het openbare buitengebied veroorzaakt steeds vaker overlast. En
er blijft ook veel rommel liggen. De APV is nu zodanig aangepast dat er
handhavend kan worden opgetreden tegen overlast van barbecueën in
het openbare buitengebied.
Ondermijning
Verder heeft de raad de burgemeester meer bevoegdheden gegeven om
op te treden tegen ondermijnend gedrag. Als blijkt dat er in een bepaalde branche wildgroei ontstaat kan de burgemeester deze branche
aanwijzen om te toetsen op mogelijke ondermijning. Op deze manier
kunnen we maatwerk toepassen op ondermijnginsgevoelige branches.
Daarnaast worden binnenkort, in het verlengde van de APV, beleidsregels in het kader van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur (Bibop) vastgesteld.

zo veel mogelijk te voorkomen.
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op
de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar
voorkomen vanwege de enorme
druk op de zorgprofessionals als
gevolg van COVID-19. Vorig jaar
droeg het vuurwerkverbod bij aan
aanzienlijk minder bezoeken aan de
spoedeisende hulp en minder
spoedoperaties. Tijdens de jaarwisseling van 2019 was er sprake van
circa 1.300 vuurwerkslachtoffers
(385 op de spoedeisende hulp, 900

bij huisartsenposten), terwijl bij het
vuurwerkverbod van 2020 het
aantal vuurwerkslachtoffers met
70% daalde naar bijna 400 (108 op
de spoedeisende hulp, naar schatting 275 bij huisartsenposten).

verzamelverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz en het verlenen
van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Timmer
en Van Burgsteden.

de Transitievisie Warmte, de
structuurvisie voor het centrum van
Eerbeek en de Eerbeekse beek en
het actualiseren van een notitie over
het bodembeheer en de bijhorende
bodemkwaliteitskaarten. De
vergadering werd door burgemeester Van Hedel geschorst en gisteravond vervolgd. Een kort verslag
hiervan leest u op onze website.

Binnenkort zal het kabinet communiceren wat binnen de COVID-19
beperkingen wél mogelijk is rondom
de aankomende feestdagen. Lees
meer over vuurwerk op de website
van de Rijksoverheid.

Raad steunt uitnodigingskader zon en wind
Vorige week donderdag kwam de gemeenteraad bijeen om de maandelijkse besluiten te nemen. Het agendapunt over het uitnodigingskader Zon en
Wind nam veel tijd in beslag. Na een uitgebreid debat stemde een
meerderheid van de raad in met dit voorstel. In totaal 4 tekstwijzigingen
(amendementen) werden in stelling gebracht, waarvan alleen het voorstel
van D66 over lokaal eigendom als belangrijke pijler voor het draagvlak bij
de bevolking met meerderheid van stemmen werd aangenomen.
De vergadering begon met de
benoeming van de heer Otto

Koedijk als tijdelijk raadslid voor
GroenLinks. Hij neem voor een

periode van 16 weken de honneurs
waar van raadslid Van Herksen.
Daarnaast werden vijf besluiten ‘bij
hamerslag’ genomen. Het ging
hierbij om een wijziging van de
Algemeen Plaatselijke Verordening
(APV), de vaststelling van het
bestemmingsplan Vulcanusweg, het
controleprotocol voor de accountantscontrole, de wijziging van de

Vervolg van vergadering
Na 3 uur debat werd besloten de
overige 3 agendapunten niet meer
te behandelen. Het ging daarbij om
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel, De
Eendrachtweg 10, Leuvenheim
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een uitweg van de Buurtweg 3
naar de Buurtweg, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
woning en het aanleggen van een
uitrit op de locatie De Pothof 3,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een

schuur/garage op de locatie
Emperweg 3, Empe
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het wijzigen van de
tussenhal van de woning op de
locatie Kaniestraat 7, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verplaatsen van
een uitweg van het perceel
Meengatstraat 17 naar de
Meengatstraat, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
bedrijfsruimte met kantoren en
kapschuur en het realiseren van
een uitweg op de locatie Op den

Veel onderwerpen op agenda raadsfora
Berg 15, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het constructief
wijzigen van de woning op de
locatie Troelstralaan 52, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 62
diverse bomen op verschillende
locaties in de gemeente Brummen
Algemeen verbindend voorschrift
(verordening)
• Verordening beschikkingstermijn
schuldhulpverlening Gemeente
Brummen 2021

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.

Denk mee over het gebiedsplan
Alle Brummense boeren (en andere
geïnteresseerden) opgelet: dit is uw
kans om mee te denken over de
gebieden in onze gemeente.
Binnenkort starten we met een
gebiedsproces om samen tot een
gebiedsplan voor Brummen te
komen. Voor de ontwikkeling van
landbouw in relatie tot natuur,
landschap, klimaat en stikstof.

Het jaar 2021 nadert een eind en dat betekent ook dat de gemeenteraad
zich voorbereid op de laatste vergadercyclus van dit kalenderjaar. Op
donderdag 16 december staat de besluitvormende raadsvergadering
gepland. Deze wordt vooraf gegaan door 3 online forumvergaderingen op
donderdagavond 2 december. Ruim 10 inhoudelijke onderwerpen komen
dan aanbod. De fora beginnen om 19.000 uur en zijn voor iedereen vanuit
huis te volgen via zowel de website van de gemeente als het televisiekanaal van publieke omroep VoorstVeluwezoom.
Tijdens een raadsforum worden er
géén besluiten genomen. Bij het
forum Bestuur en Financiën, dat om
19.30 uur start, is er de mogelijkheid
voor inwoners om een onderwerp te
bespreken dat niet op de agenda
staat. Ook de vragenronde en de
lijst met ingekomen en te verzenden
stukken komen in dit forum aan
bod. Tot slot bespreekt dit forum
ook het raadsvoorstel over de
belastingverordeningen voor 2022.
Aansluitend aan het forum Bestuur
en Financiën begint het forum
Sociaal Domein. Dit is naar verwachting om 20.00 uur. In dit
forum worden 5 onderwerpen
besproken. Onder andere het
beleidsplan om uitvoering te geven
aan de nieuwe wet inburgering.
Maar ook wordt er een presentatie
gegeven over de contouren van een
cultuurvisie. Verder bespreekt dit
forum een raadsinformatiebrief over
Stichting Sportkompas, de wachtlijsten voor aanvragen Wmo en de
tweede voortgangsrapportage over
de invoering van maatregelen om te
zorgen voor een evenwichtig sociaal
domein.

heeft de overkoepelende titel ‘Fysieke
leefomgeving’. Vanaf 19.00 uur
komen zes onderwerpen aan bod, die
allen hun grondslag vinden in een
raadsvoorstel. Het gaat om bijvoorbeeld het bestemmingplan voor
woningbouw aan de Sperwerstraat in
Brummen, het bestemmingsplan
Akkergeelster, het bestemmingsplan
Hallsedijk, de vaststelling van de
grondexploitatie voor het gebied
Elzenbos II CD en de Regionale
Energiestrategie 1.0 van de Cleantech
Regio. Maar ook wordt de raad in
december om een reactie gevraagd
over het voorgenomen provinciale
inpassingsplan voor de locatie en
ontsluiting van papierfabriek Folding
Boxboard Eerbeek.
Meepraten? Dat kan!
Wilt u gebruik maken van het
inspreekrecht? Neem dan tijdig
contact op met de griffie. Dit kan
via het centrale telefoonnummer
(0575) 568233 of mailadres griffie@
brummen.nl. Vermeld daarbij uw
telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan overleggen over
de wijze waarop de inspraak (online
of schriftelijk) plaats kan vinden. De
vergaderstukken kunt u binnenkort
raadplegen op de website van de
gemeente. Ga hiervoor naar www.
brummen.nl/gemeenteraad.

Brummen ligt geheel in de overgangszone van Natura 2000-gebied
en is aangemerkt als NIL kerngebied. Voor de realisatie van het
gebiedsplan komt in 2022 budget
vrij vanuit het programma Agrifood
en vanuit de Gelderse Maatregelen
Stikstof van de provincie. Dit budget
is bedoeld om agrariërs financieel te
ondersteunen, zodat zij hun
bedrijfsvoering meer natuurinclusief
kunnen maken.

den, uit voor een van de drie
bijeenkomsten. Deze houden we per
deelgebied: Brummen Noord,
WaardeVOL Brummen en Brummen
zuid.

2021 om 10.30-12.00 uur, bij De
Vroolijke Frans
• Brummen Noord: 13 december
2021 om 13.30-15.00 uur, bij De
Vroolijke Frans

Het derde online forum dat gepland
is voor 2 december vindt gelijktijdig
plaats aan de andere twee fora en

Het gebiedsproces is een mooie kans
om samen deze opgaven aan te
pakken. We nodigen alle Brummense boeren, en andere geïnteresseer-

• WaardeVOL Brummen: 6
december 2021 om 10.30-12.00
uur, bij De Vroolijke Frans
• Brummen Zuid: 13 december

Komt u ook? Meld u dan nu aan
door een mail te sturen naar
info@happyland.nl.

Nu al van het aardgas af? Hoe pak je dat aan? Op dinsdag 30 november
2021 vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur kunt u deelnemen aan de online
informatie avond. Aanmelden op www.regionaalenergieloket.nl. Klik op
‘Verdiepende webinars voor bewoners´.

De deelgebieden: bruin = Noord, blauw = WaardeVOL Brummen,
groen = Zuid

Voorbereid op gladheid
Op 1 november start voor de
gemeente het winterseizoen. Dit
betekent dat de gemeentelijke
buitendienst klaarstaat 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 wegen die wij strooien zijn ten
opzichte van vorig jaar niet veranderd. Op onze website vindt u de
plattegrond met strooiroutes (www.
brummen.nl/gladheid). Ook leest u
hier meer over de gladheidsbestrijding.
Wat kunt u zelf doen?
De gemeente heeft op 52 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….

Alles over de warmtepomp

Is uw woning goed geïsoleerd en
heeft u vloerverwarming of andere
laagtemperatuur verwarming? Dan
kunt u nu al zelfstandig van het
aardgas af. Hoe weet u of uw woning
geschikt is en wat komt er allemaal
kijken bij de aanschaf van een
warmtepomp? Of is een elektrische
cv-ketel misschien de oplossing?
In dit webinar van het Regionaal
Energieloket gaat het over de
warmtepomp als alternatief voor het
aardgas. Aan de orde komen verschillende typen van elektrisch verwarmen,
de voor- en nadelen en veelvoorkomende vragen worden behandeld. Geef
u nu alvast op en ontvang een herinnering een paar dagen voor het webinar
via www.regionaalenergieloket.nl

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.
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)

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

