
Maandag 2 december: NL-Alert controlebericht
Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controle-
bericht uit in heel Nederland. Ook in Gelderland. Het NL-Alert controlebericht 
ontvang je op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale 
reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro. Waar je 
NL-Alert ook ziet, in NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet 
doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden,

Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de overheid je via NL-Alert alarmeren en 
informeren. Naast NL-Alert op je mobiele telefoon zie je de berichten van 
NL-Alert op steeds meer digitale reclamezuilen, vertrekborden bij haltes van 
bus, tram en metro. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je het 
beste kunt doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden. Zie je een 
NL-Alert? Volg de instructies op, informeer anderen en help de mensen om je 
heen. Zo weten zij ook wat ze moeten doen.

Dit moet je doen bij een NL-Alert 
1. Lees direct het bericht.
2. Volg de instructies op.
3. Informeer en help de mensen om je heen. 

Op de meeste telefoons is NL-Alert automatisch 
ingesteld. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat je 
telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen.

Raadsvergadering: afscheid en warm welkom wethouders
Een overvolle raadzaal was tijdens de 
raadsvergadering van donderdag 21 
november getuige van het afscheid 
van oud-wethouder Pierik. Daarte-
genover stond de officiële installatie 
van de nieuwe wethouders. Hiermee 
heeft Brummen weer een voltallig 
college met 1 bekende naam en 3 
frisse gezichten. Zij zorgen de 
komende 2,5 jaar samen met de 
burgemeester voor het dagelijkse 
bestuur van de gemeente. 

Bij aanvang van de vergadering werd 
stilgestaan bij het afscheid van 
oud-wethouder Jolanda Pierik. Mooie 
woorden aan haar van CDA-fractie-
voorzitter Erwin te Bokkel en 
raads nestor Mame Douma (Demo-
cratisch Brummen). Zij roemden haar 
uitstekende dossierkennis en deskun-
digheid van het sociaal domein. 
Burgemeester Van Hedel benadrukte 
ook dat zij na een trieste gebeurtenis 
(Pierik verving toenmalig wethouder 
Koos Paauw die in 2017 plotseling 
overleed) het wethouderschap in 
Brummen op een snelle en prijzens-
waardige manier heeft ingevuld. 
Jolanda benadrukte in haar afscheids-
woord de belangrijke aspecten van 
het woord samen en gaf de raad mee 
dat het algemeen belang altijd 
voorop moet staan. 

Bloemen en felicitaties
Een week na de eerste presentatie van 
het nieuwe coalitieakkoord en kennis-
making met de beoogd wethouders-
kandidaten was daar het moment van 
de officiële installatie. Op basis van de 
beoordeling van de geloofsbrieven 
waren er geen belemmeringen om de 
kandidaten voor te dragen en kon er 
worden gestemd. 

Met ruim voldoende stemmen mogen 
Eef van Ooijen (PvdA) , Ingrid Timmer 
(D66), Ine van Burgsteden (CDA) en 
Pouwel Inberg (GroenLinks) zich vanaf 

nu wethouder van Brummen noemen. 
Nadien schorste burgemeester Alex 
van Hedel de vergadering kort om 
raadsleden, vrienden, familie en de vele 
andere aanwezigen de gelegenheid te 
geven om de kersverse bestuurders te 
feliciteren.

Taakverdeling 
Tijdens de eerste collegevergadering 
op dinsdag 26 november heeft het 
college de onderlinge taakverdeling 
(de portefeuilleverdeling) vastgesteld. 
Deze is te vinden op onze website 
www.brummen.nl.

Woensdagavond: gecombineerd raadsforum
Niet donderdagavond 5, maar woens-
dagavond 4 december vindt het 
raadsforum van december plaats. Dan 
bereidt de gemeenteraad de besluitvor-
mende raadsvergadering van 19 decem-
ber voor. Omdat het aantal raadsvoor-
stellen beperkt is (namelijk zes) is er 
woensdagavond één gecombineerd 
raadsforum. Iedereen is van harte 
welkom om het forum bij te wonen. De 
bijeenkomst is in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Brummen en begint 
om 20.00 uur. 

Eén van de zes inhoudelijke onderwer-
pen is het voorstel om een bestem-
mingsplan te wijzigen om een deel van 
het fietspad aan het Hallsepad te verleg-
gen. Een ander raadsvoorstel gaat over 
enkele regelingen in het sociale domein, 
namelijk de Participatiewet, IOAW en 
IOAZ. Het college stelt de raad voor 
deze geactualiseerde regelingen op te 
nemen in één zogenoemde verzamel-
verordening. Ook buigen de raadsleden 
zich over een voorstel om het beleid 
gericht op inwoners met een laag 
inkomen (minima) en schuldhulpverle-
ning te actualiseren. Bij deze actualisatie 
wordt rekening gehouden met de 
invoering van de Voorzieningenwijzer in 

de periode 2020-2023. De drie andere 
voorstellen die aan bod komen hebben 
een meer formele status. Zo wordt de 
raad gevraagd in te stemmen met de 
voortzetting van de samenwerkings-
overeenkomst met de Rekenkamercom-
missie Brummen-Voorst. Ook de 
herbenoeming van de voorzitter van de 
rekenkamercommissie staat op de 
agenda. Het vijfde en laatste raadsvoor-
stel gaat over het verlengen van het 
contract met de gemeenteaccountant 
voor volgend jaar. Op onze website 
vindt u overigens de agenda van het 
forum en alle bijhorende voorstellen. 
Ook kunt u een gratis exemplaar 
afhalen bij de receptie in het gemeente-
huis en het Servicepunt in Eerbeek. 

Meepraten? Dat kan! 
Als inwoner kunt u meepraten tijdens 
het forum. 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 vooraf door aan de griffie 
van de gemeenteraad. Deze is bereik-
baar via mailadres griffie@brummen.nl 
en het telefoonnummer 0575-568 531. 

Provincie gaat verkeer Eerbeek Loenen extra monitoren
De provincie Gelderland gaat bij 
Eerbeek en Loenen verkeer tellen om 
beter inzicht te krijgen in de ver-
keersstromen. Eerder dit jaar zijn op 
basis van berekende verkeerscijfers 
maatregelen gekozen om (vracht)
verkeer door Dieren, Loenen en Laag 
Soeren te verminderen. Uit analyse 
blijkt nu dat het model voor een deel 
van de maatregelen geen betrouw-
bare verkeersprognose geeft. Het 
verkeer neemt in de kern van Loenen 
veel minder af dan uit het model 
bleek. Om een goede inschatting te 
kunnen maken van het effect van 
maatregelen wordt het verkeersmo-
del nu verfijnd.

Het aanpassen van het wegennet 
waaronder de N786 is één van de 
projecten in het programma Eer-
beek-Loenen 2030. Doel van het 
programma is om de papierindustrie 
blijvend aan Eerbeek te binden en zo 
werkgelegenheid in de regio te 
behouden. Daarbij moet de leefbaar-
heid in het gebied verbeteren. De 
provincie werkt hiervoor nauw samen 
met de gemeente Apeldoorn, 
Brummen en de industriekern 
Eerbeek-Loenen.

Grofmazig model
Om het effect van verschillende 
mogelijke wegmaatregelen in de 
regio te vergelijken zijn de verschil-
lende alternatieven doorgerekend. Nu 
blijkt dat hierbij een te grofmazig 

verkeersmodel is gebruikt. Het gaat 
om veel lokaal bestemmingsverkeer 
en bijna gelijkwaardige keuzes tussen 
routes. Dat leidt bij een grofmazig 
model met kleine verschillen in routes 
tot grote effecten in de voorspellin-
gen van het model. Ook zijn er 
invoerfouten gemaakt. Het model 
komt niet overeen met de lokale 
situatie. Verwachting is nu dat met de 
gekozen maatregelen het verkeer in 
Loenen maar beperkt afneemt, niet 
met 50% zoals uit het model bleek. 

Effect Traverse Dieren
Een ander doel van de wegmaatrege-
len in de regio is het vrachtverkeer 
verminderen in Laag Soeren. Er wordt 
nog maar kort geteld, maar het lijkt 
erop dat door de aanleg van Traverse 
Dieren het verkeer in deze kern al 
voor een deel is afgenomen. 

Hoe verder?
Om een beter beeld te krijgen van 
het verkeer wordt er de komende tijd 
extra gemonitord in de regio Eerbeek 
Loenen. Er zijn al vier vaste telpun-
ten, daar komen er binnenkort nog 
vier bij. Behalve het uitbreiden van 
het aantal punten zal er ook een 
verdiepingsslag plaatsvinden; er 
worden niet langer enkel verkeers-
hoeveelheden in beeld gebracht maar 
ook de routekeuze en waar die van 
afhankelijk is. Op basis hiervan 
onderzoekt de provincie samen met 
de partners opnieuw mogelijke 

maatregelen, passend bij doelen en 
kosten.

Op een deel van de gekozen weg-
maatregelen heeft de uitgevoerde 
prognose geen effect. Deze aanpas-
singen gaan over een logische en 
veilige weginrichting, niet over 
rijroutes van vrachtwagens. Deze 
onderdelen van het programma 
kunnen doorgaan. Daarnaast kijken 
we ook welke aanpassingen aan de 
N786 meegenomen kunnen worden 
bij het groot asfaltonderhoud dat in 
2021 gepland staat.
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Wat betekent de informatieplicht  
energiebesparende middelen?
Afgelopen dinsdag heeft de gemeente 
Brummen een informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor zijn ondernemers. 

Aanleiding was dat veel ondernemers 
nog vragen hebben over de nieuwe 
informatieplicht energiebesparende 
middelen. Dit is een sinds 1 juli 2019 
door het Rijk opgelegde maatregel om de 
energiebesparing te versnellen en zo ook 
de CO2 reductie in Nederland een impuls 
te geven. Wethouder Ine van Burgsteden 
opende de bijeenkomst. Dit was voor 
ondernemers de eerste kennismaking 

met de nieuwe wethouder Economische 
Zaken. Christian Lorist van VNO-NCW 
gaf vervolgens de aanwezigen alle “ins 
en outs’ over de wettelijke informatie-
plicht. Dit was samen met de beantwoor-
ding van de vragen uit de zaal erg 
verhelderend. Namens de omgevings-
dienst OVIJ gaf Karin Brakkee de 
aanwezigen meer informatie. Zij ging 
daarbij in op de aspecten Toezicht en 
Handhaving. Na de afsluiting door 
wethouder Van Burgsteden was er nog, 
onder het genot van een hapje en 
drankje, gelegenheid tot netwerken. 

Nieuwsbrief
Binnen het samenwerkingspro-
gramma Eerbeek-Loenen 2030 
werken Provincie Gelderland, 
Industriekern Eerbeek-Loenen en 
de gemeenten Apeldoorn en 
Brummen samen. Dit met het doel 
om het vestigingsklimaat voor de 
(papier)industrie te verbeteren en 
de leefbaarheid in de dorpen 
Eerbeek en Loenen te vergroten. 

Ook zoeken zij samen naar een 
duurzaam alternatief voor het 
gebruik van aardgas in de 
industrie. Deze week is er weer 
een nieuwe digitale nieuwsbrief 
verschenen. Belangstellenden 
kunnen zich via de website www.
eerbeekloenen2030.nl hiervoor 
aanmelden.

v.l.n.r. Pouwel Inberg, Ingrid Timmer, Alex van Hedel, Ine van Burgsteden en Eef van Ooijen.



Bijeenkomst huiselijk geweld
Speciaal voor vrijwilligers organiseren we op maandag 16 december een bijeen-
komst over huiselijk geweld. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor vrijwilligers 
die in hun werk te maken kunnen krijgen met vermoedens van huiselijk 
geweld. De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van 9.30 
tot 13.00 uur. Aanmelden kan per e-mail via m.luttenberg@brummen.nl.  
Geef bij aanmelding ook even door waar u vrijwilliger bent en de aard van uw 
vrijwilligerswerk? Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.

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.

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerde Forumvergadering op 

woensdag 4 december 2019 

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
van een kastanje op de locatie 
Hammelerweg 3, Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 1 beuk, Hoevesteeg 48, Tonden 

Beschikkingen | afhandeling
• Ingetrokken aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het plaatsen 
van kunstwerk Tension, Knoeven-
oordstraat 62, Brummen 

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een dakkapel, Het Stroomdal 14, 
Brummen 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor tijdelijk gronddepot op 
voormalig Burgersterrein, Loubergweg 
27 te Eerbeek

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het lozen van grondwater 
op het hemelwaterriool ter plaatse 
van de Vulcanusweg 2, Brummen 

• Sloopmelding, voor het saneren van 
het asbesthoudende plaatmateriaal uit 
de woning, Domineeskamp 30, 32, 

34, 38 en 40 in Hall, 6964 AH Hall 
• Sloopmelding, voor het saneren van de 

asbesthoudende toepassingen uit de 
woningen en garage en de bouw-
kundige renovatiewerkzaamheden in 
de woningen, Domineeskamp 30, 32, 
34, 36, 38 en 40, 6964 AH Hall 

• Sloopmelding, voor het saneren van 
de diverse asbesthoudende toepassin-
gen uit een woning en garage 
(schuur), de verbouwing van deze 
woning en de totaalsloop van garage 
(schuur), nr. 2A en het saneren van de 
diverse asbesthoudende toepassingen 
uit een woning met schuur 2 en de 
totaalsloop van deze woning met 
schuur 2, nr., Harderwijkerweg 2A en 
4, 6961 GJ Eerbeek 

• Sloopmelding, het verwijderen van 
asbesthoudend materiaal op de locatie 
Knoevenoordstraat 67, Brummen 

• Sloopmelding, voor het saneren van 
de asbesthoudende restanten buis uit 
een winkelpand met bovenwoningen 
en de sloop van de gehele bovenver-
dieping en de sloop tot de vloer 
begane grond van dit pand, Markt-
plein 3, 3a, 3b, 6971 AA Brummen 

• Sloopmelding, de totaalsloop van de 
paardenstal, Rhienderensestraat 17, 
6971 LR te Brummen

• Sloopmelding, voor de totaalsloop 
van de woning en schuur, Ruijgenbos-

weg 65, 6961 GT Eerbeek
• Sloopmelding, voor het saneren van 

de diverse asbesthoudende materialen 
uit een schuur, Voorsterweg 120, 
6971 KC Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het aanleggen van een 
speeltuin op de locatie Blake in 
Brummen, kadastraal bekend: 
Brummen, sectie G, nummer 6173 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een woning 
op de locatie Engelenburgerlaan 18C, 
Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van zonnepa-
nelen op de aanbouw op de locatie 
Zegerijstraat 14, Brummen 

• Verleende vergunning voor een 
collecte (inzameling lege flessen), 
Brummen 

• Verleende evenementenvergunning, 
Dorpsstraat 57, Hall 

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, Illinckstraat 4, 
Eerbeek 

• Beschikking Maatwerkvoorschrift 
milieubeheer, Zwanenbloem 13 te 
Brummen

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpwijzigingsplan “Den Texweg 

2-4 Eerbeek”

Bewonersavonden WaardeVOL Brummen  
bieden vertrouwen
Ongeveer 100 inwoners verspreid over 
2 dagen namen deel aan de bewoners-
avonden over WaardeVOL Brummen. 
In WaardeVOL Brummen gaat het om 
het aanpassen van de gebiedsinrichting 
om de gevolgen van klimaatverande-
ring op te vangen en de natuur 
veerkrachtiger te maken. Vertrouwen 
geven in de aanpak was een van de 
doelen van de bijeenkomsten. De 
reacties van inwoners geven blijk dat 
dit vertrouwen er is.

De bijeenkomsten in de Vroolijke Frans 
waren verdeeld in 3 delen. Gestart werd 
met een terugblik op de opbrengst van 
eerdere avonden. Vervolgens waren er 
presentaties over de inrichtingskansen 
voor het landschap en watersysteem. 
De inrichtingskansen voor het land-
schap gaan over omgeving, beleving, 
biodiversiteit en klimaat. Wat betreft 
het watersysteem gaat het om wat 
haalbaar is rond het vasthouden van 
water, vernatten van percelen, grond-
waterstanden en de effecten hiervan 

voor woningen, landbouw en natuur.

Groepsgesprekken
Daarna volgden er groepsgesprekken 
waarbij inwoners oplossingen inbrach-
ten. De aanwezigen hadden bij 
aanmelding aangegeven over welk van 
de 4 deelgebieden zij wilden meepra-
ten. Dat kwam goed tot uiting. Er 
ontstaat bijvoorbeeld meerwaarde in 
het gebied door de combinaties van 
oplossingen die beleving, biodiversiteit 
en het watersysteem moeten verbete-
ren. Er is ruimte voor deze inbreng. 
Hierbij staat wel vast dat er gronden zijn 
aangewezen waar natuur beschermd, 
hersteld en versterkt moet worden. 
Deze bijeenkomsten vormen de opmaat 
naar een inrichtingsschets voor het 
projectgebied. 

Het concept hiervoor wordt in het 
eerste kwartaal van 2020 verwacht. 
Het laatste kwartaal van 2020 moet de 
uitvoering starten in het eerste 
deelgebied.

Licht aan. Voorkom inbraak!
De donkere maanden zijn weer 
aangebroken. Inbrekers zien dan 
makkelijk dat je niet thuis bent en 
kunnen snel hun slag slaan. 

Door gebruik te maken van tijdscha-
kelaars kun je de indruk wekken dat 
je thuis bent. Deze schakelaars doen 
lampen automatisch aan. Je bepaalt 
zelf het tijdstip waarop dit gebeurt. 
Luxere modellen tijdschakelaars kun 
je zelfs zo programmeren dat de 
lampen iedere dag op een ander 
tijdstip aangaan. Door in meerdere 
kamers lampen op tijdschakelaars aan 
te sluiten, lijkt het nog meer alsof er 
echt iemand aanwezig is. Sluit je 
spaarlampen of ledverlichting aan op 
deze schakelaars dan blijven de 
kosten beperkt. 

Het gaat er niet alleen om dat je licht in 
de woning laat branden, maar dat er 
ook goede buitenverlichting is. Natuur-
lijk is het aan te raden om voor deuren 
en ramen degelijk inbraakwerend 
hang- en sluitwerk te gebruiken. En laat 
kostbare zaken zoals autosleutels en 
laptops niet in het zicht liggen. Meer 
preventietips leest u op www.politie.nl

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Reizen met PlusOV tijdens de feestdagen
Wilt u tijdens de feestdagen met PlusOV 
reizen? Vraag dan uw rit op tijd aan.

Op kerstavond, 1e en 2e Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag vervallen de vaste ritten 
automatisch. Wilt u op een van deze 
dagen reizen? Dan raadt PlusOV u aan 
om op tijd te reserveren. Daarmee 
voorkomt u teleurstelling. Bekijk wat de 
mogelijkheden zijn en tot wanneer u 
kunt reserveren.

Reizen tijdens de kerstdagen
Wilt u op dinsdagavond 24, woensdag 
25 of donderdag 26 december met 
PlusOV reizen, reserveer uw rit dan 
vóór 20 december.

Reizen op oudejaarsdag 
Op dinsdag 31 december, 
oudejaarsdag, kunt u tot uiterlijk 
20.00 uur ’s avonds reizen. De 
chauffeur zet u dan uiterlijk om 
20.00 uur af op uw bestemming. 
Houdt u rekening met uw reistijd 
voordat u de rit bij PlusOV 

reserveert en reserveer uw rit vóór 
23 december.

Reizen op nieuwjaarsdag 
Op woensdag 1 januari kunt u vanaf 
6.00 uur met PlusOV reizen als u uw rit 
vóór 23 december heeft gereserveerd.

Rit reserveren
Voor het reserveren van een rit kunt u 
PlusOV dagelijks van 6.30 uur ’s mor-
gens tot 0.00 uur ’s nachts bellen op 
088-758 76 54. Of boek uw rit via 
‘Mijn PlusOV’ op www.plusov.nl.

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 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 lichtmast-
nummer 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


