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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 het bedrijf 
Van Gelder dit probleem kan 
verhelpen. 

Is er in uw omgeving een lantaarn-
paal defect? Kijk dan op de lantaarn-
paal op de gele sticker voor het 
lichtmastnummer 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 
klacht dan direct door aan Van Gelder en zij weten dan direct wat voor soort 
lichtmast kapot is. Zij kunnen dan snel en adequaat het probleem verhelpen.

Er waren uiteindelijk drie bijeenkom-
sten voor nodig, maar vorige week 
donderdagavond was het dan zo ver. 
Met meerderheid van stemmen stelde 
de gemeenteraad de programmabegro-
ting voor het komende jaar vast. VVD, 
PvdA, CDA en Lokaal Belang stemden 
voor de begroting, GroenLinks, D66 en 
Democratisch Brummen waren tegen. 
Zij waren van mening dat de begroting 
te veel financiële risico’s bevat en dat 
het maken van keuzes is doorgescho-
ven naar volgend jaar. Overigens is de 
begroting wel in gewijzigde vorm 
vastgesteld door het aannemen van vijf 
amendementen. Ook dertien ingedien-
de moties konden op steun van de 
gemeenteraad rekenen.

Omdat op 8 november de stemmen 
over de begroting bij twee amende-
menten staakten, werd de besluitvor-
ming 22 november vervolgd. Nadat er 
werd gestemd over de twee resterende 
amendementen, werd er een positief 
besluit genomen over de programma-
begroting. Tot slot werd gestemd over 
de 14 (van de in totaal 24 in stelling 
gebrachte) moties.  

Vijf wijzigingen in begroting
Op 8 november had de raad al vier 
amendementen aangenomen. Deze 
hadden betrekking op het schrappen 
van een extra bijdrage van 50.000 euro 
voor Sportkompas vanaf het jaar 2019, 
het indexeren met de inflatiecorrectie 
van de subsidiebedragen voor enkele 
culturele verenigingen, het niet uitvoe-
ren van twee investeringen op het 

gebied van ICT en twee onderzoeken 
gericht op het verbeteren van werkpro-
cessen binnen het gemeentehuis. Op 22 
november werden de twee ‘gestaakte’ 
amendementen opnieuw in stemming 
gebracht. De raad besloot dat de 
bekostiging van een innovatiereis naar 
zusterstad Koriyama bekostigd zou 
moeten worden door de cleantechregio 
of andere partijen. De motie voor een 
alternatieve tekst in de begroting waar 
het gaat om de vergelijking tussen het 
Centrumplan Eerbeek en het Centrum-
plan Brummen werd verworpen. 

Opdrachten aan het college
Het begrotingsdebat heeft er ook toe 
geleid dat het college met dertien 
raadsopdrachten aan het werk wordt 
gezet. Een aantal moties heeft betrek-
king op de gemeentelijke financiën. Zo 
moet het college er voor zorgen dat 
binnen deze bestuursperiode (2018-
2022) het weerstandvermogen en de 
risicobeheersing voldoen aan de 
normen van de provincie. In een andere 
motie roept de raad het college op om 
er voor te zorgen dat de weerstands- 
norm (liefst nog voor 2022) op of 
boven de norm van 1,4 ligt. Zorgen zijn 
er bij de raad vooral ook over de 
toekomstige financiële situatie in het 
sociale domein. Het college moet 
komend jaar kengetallen en budgetbe-
wakingen opstellen om het verloop van 
de uitgaven op dit gebied blijvend te 
kunnen volgen. Daarnaast heeft de 
raad het college opdracht gegeven een 
analyse te maken over het beleid en de 
uitgaven in het sociale domein. Het 
resultaat hiervan moeten B&W voor de 
behandeling van de perspectiefnota - in 
het voorjaar van 2019 - aan de raad 
voorleggen.

Samenwerking met partners en daarbij 
helder communiceren was ook een 
belangrijk thema tijdens het begrotings-
debat. Dat hierbij jongeren niet vergeten 

moeten worden, werd tot uiting 
gebracht in de oproep aan het college 
om in overleg te treden met jonge-
ren(organisaties) om met hen een 
jeugdpanel op te richten. Unanieme 
steun was er voor de motie om 
gemeentelijke documenten (waaronder 
de perspectiefnota en de programmabe-
groting), in leesbare taal te schrijven 
(taalniveau B1). Ook moet het college in 
de subsidievoorwaarden stimuleren dat 
een aantal partners in het sociale 
domein (zoals Buurtkanaal, Sportkom-
pas en SWB) via een gezamenlijke 
webportaal hun informatie beschikbaar 
stellen. Verder krijgt het college 
opdracht een vertrouwenspersoon te 
benoemen waar inwoners laagdrempe-
lig ervaringen kunnen delen en proble-
men kunnen aankaarten waar het gaat 
om bijvoorbeeld discriminatie, seksuele 
geaardheid, integriteit en intimidatie.

De raad heeft het college verder 
verzocht te onderzoeken om als 
gemeente Brummen mee te doen met 
het woningabonnement (gericht op 
verduurzamen van gebouwen) en 
daarnaast burgerinitiatief Onze Droom 
te ondersteunen bij hun zoektocht naar 
een geschikte locatie. Ook moet het 
college onderzoek doen naar concrete 
mogelijkheden voor starterswoningen. 
Bij het Centrumplan Brummen wil de 
raad dat het college de mogelijkheden 
bestudeert om winkelpanden een 
dubbele bestemming te geven. Dit 
betekent naast de huidige bestemming 
dus eventueel ook de woonbestem-
ming. Tot slot heeft de raad het college 
gevraagd om de samenwerking te 
zoeken met onder andere de sportver-
enigingen en initiatiefnemers voor een 
MFC in Eerbeek. De enige motie die 
niet de eindstreep haalde en door de 
raad werd verworpen was het voorstel 
om extra afvalbakken bij speelplaatsen 
en hondenuitlaatroutes te plaatsen.

In 2019 kun je in twee periodes meedoen 
aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 
6 maart (40 dagen). Ga samen met 
duizenden anderen de uitdaging aan en 
zet jouw alcoholgebruik 30 of 40 dagen 
lang op pauze! 

Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, 
na het sporten, tijdens het eten, na het 
werk of voor het slapen gaan. Er zijn 
allerlei redenen om te drinken. Bijvoor-
beeld omdat het een gewoonte is, omdat 
je het gezellig vindt, omdat je stress hebt 
of je eenzaam voelt. 

Maar alcohol drinken heeft ook nadelen: 
•  Door alcohol slaap je minder goed en 

voel je je minder fit;
•  De werking van medicijnen kan 

verminderen of juist versterken door 
alcohol; 

•  Alcohol bevat veel calorieën en geeft 
een hongergevoel, waardoor je 
aankomt.

Doe vanaf 1 januari (30 dagen) of 6 
maart (40 dagen) mee aan IkPas en 
ervaar wat een alcoholpauze met je doet.

Waarom meedoen?
Landelijk onderzoek laat zien dat 
meedoen aan IkPas veel voordelen heeft. 
Het scheelt niet alleen geld. Deelnemers 
voelen zich ook fitter, slapen beter en 
verliezen vaak gewicht. Ook zes maanden 
na de actie blijken deelnemers nog steeds 
minder te alcohol drinken dan ervoor. 

Ondersteuning
Inschrijven voor de 30 dagen actie kan op 
www.ikpas.nl. De inschrijving voor de 40 

dagen actie opent op 31 januari. Door 
jezelf in te schrijven, vergroot je de kans 
dat je het volhoudt. Je kunt dan advies 
krijgen van een IkPas coach en nieuws-
brieven met tips ontvangen. Ook kun je 
via de website het bekende IkPas 
polsbandje aanvragen, zodat iedereen kan 
zien dat je meedoet. 

Daarnaast kun je terecht op Facebook 
(https://www.facebook.com/ikpasnl/), 
Twitter (@ikpasnl) en op Instagram 
(ikpasnl).

Ga jij de uitdaging ook aan? Kijk dan op 
www.ikpas.nl voor meer informatie.

Gemeentebegroting 2019 vastgesteld

De gemeenteraad stelt een budget van 
32.880 euro beschikbaar om vochtregu-
lerende maatregelen in het gemeente-
huis te treffen. Uit onderzoek blijkt dat 
te lage luchtvochtigheid klachten bij 
medewerkers veroorzaakt. Reden om 
aan het bestaande luchtbehandelings-
systeem een vochtregulerend systeem 
te koppelen. Een voorstel om de 
zonwering van het gemeentehuis aan te 
passen van handmatig naar elektrisch, 
kreeg niet de steun van de meerderheid 
van de raad. Gelet op de financiële 
situatie van de gemeente legt de raad 
op dit moment prioriteit bij andere 
belangrijke uitgaven. 

Behalve deze twee onderwerpen besloot 
de gemeenteraad vorige week ook de 
belastingvoorstellen voor het jaar 2019 
vast te stellen. Daarnaast werd er een 
debat gevoerd over twee collegebeslui-
ten. De raad wisselde van gedachten 
over de manier waarop inwoners 
worden betrokken bij de plannen voor 
Eerbeek naar aanleiding van de afgeslo-
ten intentieovereenkomst Eerbeek-Loe-
nen 2030. Ook werd gesproken over het 
collegebesluit om de omgevingsdienst 
Veluwe IJssel (OVIJ) een beleidskader te 
laten opstellen op het gebied van 
grondgebonden zonne-energie. Ook 
werd de stemming afgerond over de 
programmabegroting 2019. 

Kinderpardon en Rhienderoord
De raad besprak ook vijf moties over 
onderwerpen die niet op de agenda 
stonden. Na een wisseling van argumen-
ten hierover werden er drie uiteindelijk 
ingetrokken en niet in stemming 
gebracht. Dit gold niet voor het voorstel 
van PvdA, CDA en GroenLinks om bij 

het kabinet te pleiten om de procedure 
voor het kinderpardon te versoepelen. 
Deze motie kreeg steun van een 
meerderheid van de raad. Dat was ook 
het geval met een motie van CDA en 
GroenLinks waarin het college wordt 
opgeroepen om binnen drie maanden te 
komen met een notitie waarin een 
analyse wordt gegeven hoe de exploita-
tie van het zwembad Rhienderoord 
(tegenwoordig onder verantwoordelijk-
heid van Stichting Sportkompas) op een 
verantwoorde manier kan worden 
opgepakt, zodat deze maatschappelijke 
voorziening op een goede manier kan 
blijven functioneren. 

Ingetrokken
Na een toelichting van de handelswijze 
en opstelling van het college over de 
mogelijke negatieve effecten van het 
faillissement van horecabedrijf Concordia 
in Brummen voor het verenigingsleven, 
werd een motie van Lokaal Belang 
hierover niet meer in stemming ge-
bracht. Ook de VVD-motie om niet 
begrote uitgaven direct te melden werd 
na uitleg van de wethouder Financiën 
van de vergadertafel gehaald. De 
huidige afspraken en werkwijze voldoen. 
De derde ingediende motie die na het 
uitwisselen van informatie en standpun-
ten werd ingetrokken was afkomstig van 
Democratisch Brummen. Zij verzochten 
het college meer initiatief te nemen als 
het gaat om ideeën uit de samenleving 
om te komen tot culturele centra. Nadat 
wethouder Wartena had laten weten in 
gesprek te zijn met de initiatiefnemers 
voor een MFC in Eerbeek en ook binnen 
het Centrumplan Brummen oog en oor 
te hebben voor dergelijke initiatieven, 
werd de motie ingetrokken.

Gemeenteraad besloot

30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee! 
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Kom naar het inloopuur Veiligheid!
Heeft u vragen over vuurwerk? Wilt u meer weten over WhatsApp-preventie 
in uw buurt? Of ervaart u woonoverlast? Loop dan eens binnen bij het 
inloopuur Veiligheid! U bent elke dinsdag welkom tussen 15.30 en 16.30 uur 
in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek.

Politie, brandweer en gemeente
Op het inloopuur kunt u terecht met al uw vragen rondom veiligheid. 
Medewerkers van de politie, brandweer en de gemeente Brummen helpen u 
graag verder. Bijvoorbeeld met informatie over rookmelders en wat u moet 
doen als de vlam in de pan staat. Of wat u kunt doen om uw huis te beveili-
gen tegen inbrekers. Denk ook aan veiligheid in het verkeer of internetfraude.

Proef tot de zomer
Het inloopuur is een proef. Begin 2019 bekijken politie, brandweer en 
gemeente of er voldoende belangstelling is om er ermee door te gaan.

Extra bijeenkomst ‘Ruimte voor Eerbeek’

Op dinsdagavond 4 december organi-
seren wij een derde informatiebijeen-
komst over Ruimte voor Eerbeek. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt het 
traject gestart om in 2019 te werken 
aan concrete uitwerkingsplannen voor 
zowel het centrumgebied als de 
Eerbeekse beek. Eerder deze week 
vonden al twee bijeenkomsten plaats, 
waarvoor erg veel animo was. Omdat 
wij het belangrijk vinden om zoveel 
mogelijk mensen te informeren en te 
betrekken, wordt een derde avond 
gehouden. 

Ongeveer 150 mensen hebben 
dinsdag- of woensdagavond de 
bijeenkomst in de Korenmolen bezocht. 
Verantwoordelijk wethouder Steinweg 
benadrukte dat de gemeente bij het 
maken van de plannen voor zowel het 
centrumgebied als de beek graag 
samenwerkt met inwoners, onderne-

mers, wijkraden en andere belangheb-
benden in het dorp. Ook benadrukte hij 
dat de gemeente vaart wil maken met 
het proces, zodat over ruim een jaar 
daadwerkelijk de schop in de grond 
kan. Reden ook dat de gemeente nu 
alvast met iedereen wil nadenken over 
de concretere invulling van de plannen, 
ondanks dat de Raad van State in het 
voorjaar nog uitspraak doet over een 
aantal ingediende beroepschriften. De 
gemeente ziet de uitspraak met 
vertrouwen tegemoet en zal deze in het 
vervolgtraject waar nodig betrekken. 

De avond stond vooral in het teken van 
het gesprek. Bij zes informatietafels 
werd inhoudelijk over de toekomst van 
het centrumgebied van Eerbeek 
gesproken. Het ging daarbij over 
thema’s zoals leefbaarheid, verkeer en 
parkeren, de Eerbeekse beek en 
participatie. Ideeën en suggesties 

werden genoteerd en ook konden de 
aanwezigen aangeven op welke wijze zij 
graag een bijdrage willen leveren aan de 
totstandkoming van de plannen in het 
vervolgtraject. In februari volgend jaar 
wordt dit vastgelegd in een participatie-
plan en aansluitend start ook het 
inhoudelijke traject aan de ontwerptafel. 

Extra bijeenkomst
Omdat veel mensen hebben aangege-
ven de informatiebijeenkomst te willen 
bijwonen en wij ook zoveel mogelijk 
iedereen in de gelegenheid willen 
stellen vroegtijdig mee te praten, wordt 
er een derde bijeenkomst georgani-
seerd. Deze vindt plaats op dinsdag-
avond 4 december, eveneens in de 
Korenmolen. Wilt u van deze gelegen-
heid gebruik maken, dan kunt u zich 
hiervoor nog aanmelden via het 
mailadres ruimtevooreerbeek@
brummen.nl of telefoonnummer 
0575-568 233. Naast naam en 
contactgegevens is het belangrijk aan te 
geven welke avond u wenst te bezoe-
ken. De zaal is die avond geopend 
vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur is een 
korte presentatie.

Bestuurlijke wisseling bij stichting Sportkompas 

Het college is voornemens op zeer 
korte termijn een tijdelijk bestuur te 
vormen voor de stichting Sportkom-
pas. Dit is nodig omdat woensdag 
bekend is geworden dat de huidige 
bestuursleden het voornemen hebben 
om per 1 januari 2019 te willen 
aftreden. B&W constateren dat 
ondanks deze ontwikkeling binnen het 
bestuur van Sportkompas, de dagelijk-
se gang van zaken ongewijzigd blijft, 
mede dankzij de inzet van alle 
medewerkers onder aanvoering van 
manager Vivian Tromp. 

Het nieuw te vormen tijdelijke bestuur 
zal de opdracht krijgen te komen tot 
een stabiele organisatie, zowel 
financieel, organisatorisch als bestuur-
lijk. Het college verwacht op korte 
termijn duidelijkheid te geven over de 
vorming van een interim bestuur. Dit 

om in goede samenspraak met de 
huidige bestuursleden tot een zorgvul-
dige overdracht van taken en verant-
woordelijkheden te komen.

In de afgelopen jaren zijn de activiteiten 
van de Stichting Sportkompas (voor-
heen Stichting Rhienderoord Zwem- en 
Sport Plezier) uitgebreid. Voor het 
stichtingsbestuur was dat aanleiding in 
het voorjaar van 2018 een signaal af te 
geven dat daarmee ook de verantwoor-
delijkheid en inzet fors was toegeno-
men. De Stichting Sportkompas en 
gemeente Brummen zijn toen gestart 
met een gezamenlijk traject om te 
komen tot een stabiele en professionele 
organisatie voor sport en recreatie in de 
gemeente Brummen. Dit met een 
passende inzet van deskundige 
vrijwilligers (als bestuursleden van deze 
organisatie). Dit traject is de afgelopen 

maanden door de gemeente samen met 
een afvaardiging vanuit de stichting op 
een positieve en constructieve manier 
opgepakt. Dit met als doel een notitie 
op te stellen voor zowel het stichtings-
bestuur als het gemeentebestuur. Deze 
moet ook een analyse bevatten hoe de 
locatie Rhienderoord als maatschappe-
lijke voorziening op een goede manier 
kan blijven functioneren.

Bestuurlijke wisseling
Vroegtijdig in dit samenwerkingstraject 
heeft het gemeentebestuur kennis 
genomen van de aankondiging dat de 
vier langstzittende bestuursleden op 1 
januari 2019 willen aftreden. Voor twee 
recent aangetreden bestuursleden was 
dit uiteindelijk aanleiding te moeten 
concluderen dat de verantwoordelijk-
heid voor de gehele stichting te groot is 
voor twee personen. Zij hebben de 
gemeente laten weten om die reden die 
last op dit moment niet te kunnen 
dragen. Zij treden daarom gelijktijdig 
met de andere bestuursleden af.  

In de afgelopen jaren heeft de stichting 
belangrijke stappen gezet naar een 
bredere sportorganisatie. De aftredende 
bestuursleden hebben daaraan een 
verdienstelijke bijdrage geleverd. Met 
hun aftreden eindigt een langdurige 
inzet voor de stichting, maar ontstaat 
ook een nieuwe situatie met mogelijk-
heden voor de toekomst. 

Met 16 lokale werkgevers en meer dan 125 werkzoekenden was de tweede 
werkmarkt in het gemeentehuis Brummen vorige week vrijdag een groot succes. 
Naast het contact met de werkgevers bij de informatiekraampjes konden de werk-
zoekenden ook een workshop volgen. Consulent werkgeversdienstverlening 
Judith Curré kijkt met voldoening terug op de bijeenkomst. “We zijn heel blij met 
het enthousiasme van werkzoekenden én werkgevers. Er zijn veel contacten 
gelegd en we kijken ernaar uit om te zien hoeveel vacatures door deze contacten 
ingevuld kunnen worden.” Curré vult aan dat in de komende periode de bezoe-
kers en ook werkgevers worden na gebeld. Dit met het doel hen te ondersteunen 
bij bijvoorbeeld verdere gesprekken. “Daar waar we als gemeente of UWV iets 
extra’s moeten faciliteren om een goede match mogelijk te maken, gaan we dat 
natuurlijk doen.”

Op 11 december is er een inloopbij-
eenkomst over de plannen voor 
natuurontwikkeling in de uiterwaar-
den van Cortenoever. Het ontwerp is 
mede tot stand gekomen met 
inbreng van bewoners en gebruikers 
van het gebied. De avond wordt 
georganiseerd door de Provincie 
Gelderland en Rijkswaterstaat. U 
bent van harte welkom tussen 18.00 
en 20.00 uur in de Bronkhorst Hoeve 
in Brummen. 

Natuurontwikkeling uiterwaarden 
Cortenoever
Het natuurgebied Cortenoever is een 
pareltje in de gemeente Brummen. 
Het plan is om de uiterwaarden van 
Cortenoever zo in te richten dat een 
nog waardevoller natuurgebied 
ontstaat met schoon en gezond water, 
waar mensen, dieren en planten zich 
thuis voelen. En waar dier- en 
plantensoorten die horen bij een 
levende rivier weer terugkomen in de 
uiterwaarden. Aan dit project ‘natuur-
ontwikkeling Cortenoever’ werken de 
provincie Gelderland, Rijkswaterstaat 
samen met Staatsbosbeheer.

Uiterwaardverlaging, bloemrijk 
grasland en ooibos
Het ontwerp richt zich onder andere op 
uiterwaardverlaging. Door het uitdiepen 
van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen 
komt er meer water in de uiterwaarden. 
Ook is er aandacht om bloemrijk 
grasland uit te breiden. Verder worden 
de bestaande boskernen met onder 
andere hardhout ooibos uitgebreid. Dit 
ooibos is zeldzaam in Nederland. 

Programma inloopavond
De inloopavond vindt plaats op 11 
december tussen 18.00 en 20.00 uur in 
de Bronckhorst Hoeve (Bronkhorsterweg 
1-3 in Brummen). U kunt binnenlopen 
wanneer u wilt. Tijdens deze avond kunt 
u het Voorlopig Ontwerp en een 
inrichtingsschets van het gebied 
bekijken. Om 18.00 uur en 19.00 uur is 
er een plenaire toelichting. Uiteraard zijn 
er die avond medewerkers van het 
project aanwezig waaraan u vragen kunt 
stellen en opmerkingen kwijt kunt. 

Meer weten over dit project? Kijk op: 
www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/
cortenoever  

Geslaagde werkmarkt

Inloopavond voorlopig ontwerp
natuurontwikkeling Cortenoever
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Subsidie Veilig Thuis
B&W hebben besloten aan Stichting Veilig Thuis Noord- en Oost Gelder-
land een subsidie te verlenen van maximaal 88.271 euro. Dit voor het jaar 
2019 en gebaseerd op de meerjarenbegroting van deze organisatie. Veilig 
Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishande-
ling. Veilig Thuis is 24 uur per dag gratis bereikbaar via tel. 0800-2000. Kijk 
voor meer informatie op www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.

Oplossing parkeerprobleem Gallery
B&W hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan dat een 
bijdrage moet leveren aan het oplossen van een parkeerprobleem bij The 
Gallery in Brummen. Door de aankoop van een perceel van de gemeente 
krijgt The Gallery (één van de grootste klassieke autodealers van Europa) 
de mogelijkheid om een aantal auto’s van het bedrijf en het personeel te 
parkeren op dit perceel, dat zal worden ingericht als ‘besloten parkeerter-
rein’. Hierdoor komt er meer ruimte beschikbaar voor bezoekers op het 
terrein van Gallery Aaldering. Bij de verkoop van het perceel hebben B&W 
rekening gehouden met het feit dat er een langzaamverkeer-verbinding 
mogelijk blijft tussen de Koppelenburgerweg en de Baron van Sytza-
mastraat. Ook adviseren B&W de initiatiefnemer in overleg te treden met 
de omwonenden over de uiteindelijke (groene) invulling van het terrein. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. 

Kort nieuws

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

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een beuk op de locatie 
Hogeweg 14 in Eerbeek (28-11-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanbouwen van een carport, Hooima-
te 13 in Brummen (28-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
gebruiken van het pand als stalling 
van auto’s/oldtimers, Kerkpad 15 in 
Eerbeek (28-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een bijgebouw, Lende-
weg 14 in Hall (28-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 1 notenboom, 1 beuk, 1 
es 1 eik, 2 wilgen en 1 hulst op de 
locaties Poelkampstraat 20 en 26, 
Kloosterstraat 29 en 35, Volmolen-
weg 29 en 31, Enkweg 12 in 
Brummen (28-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verleggen van een gasleiding, tussen 
het GOS gasstation aan de Veldkant-
weg en Mayr Melnhof (28-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verbreden van de inrit, Veldweg 18 in 
Eerbeek (28-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een inrit, J.D. van der 
Waalsstraat 33 in Eerbeek (28-11-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
constructief wijzigen van de woning, 
Willem de Merodestraat 7 in Eerbeek 
(28-11-2018)

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, voor het 
brandveilig gebruiken van het 
gebouw voor dagbesteding, sectie I 
nr. 1042 en 1398 (ged.) gemeente 
Brummen, Het Grasland (28-11-
2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van een oude bedrijfsloods op de 
locatie Apeldoornseweg 11 in Eerbeek 
(28-11-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Maarten Munnikplein 6 te 
Brummen (28-11-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen, 
Willem de Merodestraat 7 in Eerbeek 
(28-11-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
verplaatsen van de oprit, Huygen-
slaan 71 in Eerbeek (28-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het bouwen van een 
hal op de locatie Coldenhovenseweg 

77 te Eerbeek (28-11-2018)
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het bouwen van een 
woning op het perceel op de locatie 
Engelenburgerlaan 18A te Brummen 
(28-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het groot onderhoud 
van 22 woningen op de locatie Sav. 
Lohmanstraat en Karekietstraat in 
Brummen (28-11-2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het uitbreiden van een 
vleeskalverenbedrijf op de locatie 
Boerenstraat 37 te Hall (28-11-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Zonnebloemstraat, te Eerbeek 
(28-11-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Hazenberg 22 B, te Brummen. 
(28-11-2018)

Overige overheidsinformatie
• Forum Ruimte 6 december 2018 

(29-11-2018)
• Forum Bestuur/Samenleving/

Financiën 6 december 2018 (29-11-
2018)

Bestemmingsplan
• Ontwerpwijzigingsplan “Empese en 

Tondense Heide” (28-11-2018)

Verordeningen
• Wijziging verordening Tarieventabel 

2018 Brummen (22-11-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Volgende week donderdagavond 6 
december komt de gemeenteraad 
weer bijeen om de besluitvormende 
raadsvergadering van 20 december 
voor te bereiden. Dit door middel van 
twee gelijktijdige forumbijeenkom-
sten. U bent van harte welkom om 
deze in het gemeentehuis in Brum-
men bij te wonen. Beide fora begin-
nen om 20.00 uur. 

De agenda met de achterliggende 
stukken kunt u raadplegen op de 
raadspagina van de gemeentelijke 
website www.brummen.nl. Ook kunt 
u een gratis exemplaar afhalen bij de 
receptie in het gemeentehuis, het 
Servicepunt in Eerbeek of het over-
heidsinformatiepunt in de bibliotheek 
in Eerbeek en Brummen. 

Beide raadsfora beginnen met de 
gebruikelijke vaste agendapunten. 
Denk hierbij aan de mogelijkheid van 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda 
staat, de informatieverstrekking door 
de portefeuillehouders en de algeme-

ne vragenronde. Ook staat de lijst van 
ingekomen en te verzenden stukken 
op de agenda. 

Forum Ruimte
Het forum Ruimte kent drie inhoude-
lijke onderwerpen. Zo staat het 
bestemmingsplan voor het verleggen 
van een gastransportleiding (N-559-
05) door initiatiefnemer Gasunie in 
Eerbeek op de agenda. Een tweede 
voorstel beschrijft de uitgangspunten 
voor de grondexploitaties en Meerja-
renprognose grondexploitatie voor 
2019. Bij het derde en laatste voorstel 
vraagt het college de raad toestem-
ming over het voornemen om de 
Gemeenschappelijke Regeling voor de 
Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 
te wijzigen. 

Forum Samenleving/Bestuur/ 
Financiën
Dit gecombineerde forum bespreekt 
zes raadsvoorstellen waaronder het 
voorstel voor het actualiseren van de 
Algemene Plaatselijke Verordening. 
Verder bespreken de raadsleden het 

voorstel voor een wegsleep-verorde-
ning en de tarieventabel 2019. 
Ook het raadsvoorstel over het 
investeringsbudget voor de lokale 
uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en het 
convenant voor de regionale samen-
werking op het gebied van Maat-
schappelijke Opvang en Beschermd 
Wonen staan geagendeerd. Het 
zevende en laatste voorstel heeft 
betrekking op de wijziging van de 
statuten van de Stichting Archipel. 

Meepraten? Dat kan!  
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
een raadsforum. Dit kan over onder-
werpen 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, dan is 
het verstandig dit vooraf te melden bij 
de griffie van de gemeenteraad. 
Deze is bereikbaar via mailadres 
griffie@brummen.nl en het centrale 
telefoonnummer 0575-568 233.

Twee raadsfora op 6 december 

Naast alcohol en drugs ook aandacht voor problematisch gebruik van media

De acht gemeenten uit de Cleantech 
Regio, waaronder de gemeente Brum-
men, hebben samen met de provincie 
Gelderland een nieuwe woonagenda 
voor deze regio opgesteld. Hiermee geeft 
de regio richting aan het aantal woningen 
dat gebouwd kan worden en worden er 
uitspraken gedaan via een aantal 
richtinggevende principes. Verduurzamen 
en klimaatbestendig maken van de 
bestaande woningen, wonen in combina-
tie met zorg en het karakter van stad en 
platteland zijn belangrijke uitgangspunten 
voor het regionale woonbeleid. 

Aantrekkelijke woonomgeving
De Cleantech Regio is qua woonomge-
ving erg in trek. Mede door de druk op 
de woningmarkt in de Randstad blijkt dat 
de Cleantech Regio de laatste drie jaar 
harder groeit dan verwacht. Met name 
voor Apeldoorn, Epe en Zutphen is dit 
duidelijk aantoonbaar. Daarom is de 

woningbouwruimte voor deze gemeen-
ten de komende twee jaren extra 
vergroot. 

Extra woningen voor Brummen
De gemeente Brummen heeft de 
komende jaren ruimte om zo’n 140 
woningen extra te realiseren. 
Verder vertaalt de gemeente Brummen 
de uitgangspunten van de nieuwe 
woonagenda in lokaal beleid. Hierbij 
werkt de gemeente Brummen het 
‘kwalitatief programmeren’ uit. Het gaat 
hierbij om kwalitatieve kenmerken van 
zowel woningen als de woonomgeving 
en het bouwen voor de juiste doelgroep 
op de juiste plek. Om vorm te geven aan 
dit kwalitatief programmeren, voert de 
gemeente eerst een kwalitatief woning-
behoefte onderzoek uit. Vervolgens gaat 
zij met partners en de raad in gesprek 
gaan om de programmering verder vorm 
te geven. 

Nieuwe woonagenda voor ‘goed wonen’ 
in de Cleantech Regio

Volg ons ook op social media 

via Twitter, Facebook of Instagram

Volg ons ook op social media 

via Twitter, Facebook of Instagram



Begroting 2019 
in één oogopslag 

INKOMSTEN WAAR KOMT HET GELD VANDAAN? 

LOKALE HEFFINGEN EN 
OVERIGE INKOMSTEN

OZB €   3.707.000

Rioolheffi ng  €  2.450.000

Afvalstoffenheffi ng €  1.369.000

Toeristenbelasting € 739.000

Overige inkomsten €  4.864.000

13.1
MILJOEN

46.9
MILJOEN

33.8
MILJOEN

Het grootste deel 
krijgen we van het Rijk. 

€ 33.761.000 (72%)

+ = 
De rest krijgen we uit lokale

 heffi ngen en overige inkomsten   
€ 13.129.000 (28%)

De totale inkomsten 
voor 2019 zijn begroot 

op € 46.890.000 (100%)

WAT IS EEN BEGROTING?
Op donderdag 22 november heeft de gemeenteraad de 

programmabegroting voor 2019 vastgesteld. Maar wat is dat 

eigenlijk, een begroting? Eenvoudig gezegd is het een overzicht 

van de inkomsten en uitgaven die de gemeente verwacht voor 

het komende jaar. De programmabegroting is een belangrijk 

instrument voor de gemeenteraad. 

U GAAT MINDER BETALEN! 
Een deel van de inkomsten van de gemeente komt uit lokale heffi ngen. Dat zijn de Onroerende Zaak 

Belasting (OZB) en de heffi ngen voor het riool en het verwerken van afvalstoffen. Met deze heffi ngen 

betalen we de kosten die we hiervoor maken. Die proberen we zo laag mogelijk te houden. Zo blijven 

ook de heffi ngen voor inwoners en bedrijven laag. Voor 2019 zijn de lokale heffi ngen voor een 

gemiddeld gezin 3,84% lager dan in 2018.

Met een vaste rekensom geven we ieder jaar aan hoe het staat met de lokale lasten. De berekening 

gaat uit van een gezin van 4 personen met een waterverbruik van 150 m3. Ze zetten 8 keer per jaar 

de groene container (140 liter) aan de weg en laten 7 keer de grijze container (ook 140 liter) legen.

De WOZ-waarde van hun huis is € 230.645. 

Rioolheffi ng: 150 m3 waterverbruik € 310,50

Rioolheffi ng: vastrecht €   36,25

OZB-aanslag eigenaren gedeelte  €  237,56

Afvalstoffenheffi ng: vastrecht € 107,46

Afvalstoffenheffi ng: groene container €       8,48

Afvalstoffenheffi ng: grijze container €    25,55

 +
 

  

Totale aanslag €  725,80

DAT IS 3,84% MINDER DAN IN 2018!

IN 2019 BETAALT DIT GEZIN 
DE VOLGENDE HEFFINGEN:



MEER WETEN? 
U vindt de programmabegroting 
2019 op www.brummen.nl.

  TOTAAL  PER INWONER

BESTUUR EN ONDERSTEUNING €  10.981.772  €  529

VEILIGHEID €  1.580.241  €  76

VERKEER EN VERVOER €  2.113.695  €  102

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE  
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING €  1.645.292  €  79

ECONOMIE €  260.365  €  13     

SOCIAAL DOMEIN €  20.785.170  €  1.001

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU €  4.554.153  €  219

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE €  3.423.161  €  165

ONDERWIJS €  1.545.587  €  74 

+

 TOTAAL €  46.889.436  €  2.258 

SPEERPUNTEN 2018-2022
• FINANCIEEL OP ORDE 

Ieder jaar een sluitende begroting, maar ook verder werken aan het 

herstel van de omvang van het eigen vermogen. Het spaarpotje van 

de gemeente moet weer beter gevuld zijn. 

• RUIMTE VOOR EERBEEK 

 Met het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke stap gezet richting een nieuwe balans van 

wonen, werken en recreëren in Eerbeek. De komende jaren staan in het teken van het samen 

uitwerken van de plannen. 

• CENTRUMPLAN BRUMMEN

 Aan de hand van de bestaande structuurvisie gaan we samen met bijvoorbeeld Dorpsraad 

Brummen, ondernemers, woningstichting, inwoners en projectontwikkelaars aan de slag om ook 

een impuls te geven aan het dorpshart van Brummen.

• SAMEN GOED VOOR ELKAAR 

 Binnen het sociaal domein gaan we samen met onze partners zorgen voor nog beter op elkaar 

afgestemde zorg voor inwoners. Dit doen we met de bestaande gelden (budgetneutraal dus). 

Ook gaan we ons inzetten dat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. 

• DUURZAAMHEID 

 Duurzaamheid is voor ons een uitgangspunt, waarbij energieneutraliteit, klimaatadaptatie, 

circulariteit en biodiversiteit belangrijke aandachtsvelden zijn. We willen een voorbeeldige en 

verbindende overheid zijn. 

EN DAN NOG 
EVEN DIT… 

• De begroting telt ruim honderd 

 pagina’s met cijfers en beleids-

 voornemens. De moeite waard om deze te lezen.

 Dit kan bijvoorbeeld via onze website.

• Wat betreft de afvalstoffenheffi ng daalt het vastrecht 

met tien procent en de kosten voor het aan de weg 

zetten van de groene container dalen zelf met twintig 

procent in 2019.

• De rioolheffi ng daalt in 2019 met vijf procent.

• Belangrijke (nieuwe) investeringen in 2019 vinden 

plaats op het gebied van duurzaamheid en het centrum 

van Brummen. 

• Andere belangrijke investeringen in 2019 (en 

daaropvolgende jaren): het verduurzamen van 

gemeentelijke gebouwen, vervanging van het 

kunstgrasveld van de korfbalvereniging op sportpark 

De Hazenberg, het verbeteren van toeristische 

fi etspaden en vervangingsmaatregelen aan het riool.

FINANCIEEL OP ORDE
De gemeente Brummen wil een gezonde fi nanciële gemeente zijn. Een gemeente met een verantwoord spaarpotje om 

tegenslagen op te vangen. Dit vraagt om het maken van keuzes, ook in de komende jaren. De vastgestelde begroting 2019 is 

sluitend, maar gelet op bijvoorbeeld afnemende inkomsten vanuit het rijk, staat het gemeentebestuur nog voor een belangrijke 

opgave. Het debat hierover krijgt een vervolg in het voorjaar, als het gemeentebestuur de perspectiefnota 2020-2023 bespreekt. 

UITGAVEN WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
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