
Geef uw mening  
over afvalinzameling
Gemeente Brummen gaat aan de bak met 
haar afvalinzameling. Dit doen we omdat we 
het nog beter willen en ook moeten doen op het gebied van 
afvalscheiding. Uw mening en ideeën over afvalinzameling zijn 
daarbij voor ons van belang. De gemeente Brummen en Circulus 
Berkel vertellen u hier meer over op de speciale pagina`s die u 
verderop in Brummen Nieuws vindt. 

Aan de slag met het dorpshart van Brummen
De gemeente Brummen gaat aan 
de slag met verschillende locaties 
in het hart van Brummen. Door nu 
locaties te ontwikkelen leveren we 
een bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het centrumgebied, 
de actuele woningbehoefte én 
genereren we belangrijke opbreng-
sten. Het onlangs vastgestelde 
Plan van Aanpak biedt de kaders 
om aan de slag te gaan. “Ik heb er 
alle vertrouwen in dat volgend jaar 
de eerste resultaten echt zichtbaar 
worden en we met de werkgroepen 
mooie stappen gaan zetten. Met de 
samenleving zorgen voor een vitale 
en aantrekkelijke dorpskern!”, 
vertelt wethouder Pouwel Inberg.

De structuurvisie voor het centrum 
van Brummen in 2011 gaf destijds 
richting aan de ontwikkeling van 
het centrumgebied. In de jaren 
daarna is de realisatie vooral 
overgelaten aan de markt. Nu 
constateren we dat ongeveer 10 
jaar later veel ontwikkelingen nog 
niet van de grond zijn gekomen. 
Eén van de oorzaken was de 
economische crisis die kort na 
vaststelling van de structuurvisie 
optrad. Sindsdien hebben verschil-
lende partijen zoals de Dorpsraad 
Brummen en Ondernemersvereni-
ging Brummen zich hard gemaakt 
voor ontwikkelingen. “In z’n 
algemeenheid zijn alle betrokkenen 
het eens dat de structuurvisie van 
2011 nog steeds een goede basis 
vormt voor nieuwe ontwikkelingen. 
Wel moeten we dat actiever gaan 
aanjagen. Dit gaan wij nu bijvoor-
beeld doen rond het Van Limburg 
Stirumplein”, licht Inberg toe.  

Mogelijkheden om te investeren
De diversiteit aan ontwikkelingen, 
maar zeker ook de stagnatie in de 
voortgang én de behoefte bij 

betrokkenen om meer daadkracht te 
tonen vragen om een actievere rol 
van de gemeente. Het nieuwe Plan 
van Aanpak dient daarbij als 
vertrekpunt. “De focus van de 
gemeentelijke rol ligt op de plekken 
waarop de gemeente zelf invloed 
heeft en een financiële opbrengst kan 
behalen. Deze opbrengst kunnen we 
vervolgens op een verantwoorde 
manier gebruiken om, samen met 
werkgroepen, weer op andere 
plekken verbeteringen door te 
voeren. Met deze koers kan de 
gemeente, ondanks de huidige 
financiële positie, toch investeren in 
de ontwikkeling van de dorpskern. 
Dit doen we wel verantwoord. Zo 
behoort een brug of tunnel naar de 
veerpont niet tot de mogelijkheden, 
maar gaan we wel samen met de 
Dorpsraad aan de slag met een 
betere bewegwijzering. Naast de 
gemeentelijke locaties heeft ook een 
vlotte invulling van de brandlocaties 
aan het Marktplein en Ambachtstraat 
onze prioriteit”, licht gemeentelijk 
projectleider Maureen de Wild toe. 

Positieve ontwikkelingen
Er zijn al volop ontwikkelingen 
zichtbaar die een bijdrage leveren 
aan een toekomstbestendig dorp. 
“Zo is er bijvoorbeeld de verhuizing 
van het nieuwe gezondheidscen-
trum ‘De Toren’ naar de plek van 
de voormalige kerk aan de 
Primulastraat en de herstart van 
horeca in het pand ‘Kromhout’ aan 
het Marktplein. Ook is er een 
groeiend aantal initiatieven voor 
grote en kleine evenementen op 
het Marktplein. Daarnaast zijn er 
zijn ook al flinke stappen gezet 
voor de opgaven die een relatie 
hebben met het centrumgebied: Zo 
is de ontwikkeling van de voormali-
ge schoollocaties opgestart, de 
verkoop van het pand aan de 
Meidoornlaan in gang gezet en er 
is al een start gemaakt met het 
verbeteren van de routing tussen 
veerpont en het centrumgebied. Bij 
alle betrokken partijen ligt dus een 
belangrijke taak om deze positieve 
beweging in stand te houden”, 
sluit wethouder Inberg af. 

Voorstel: strengere regels voor carbidschieten 
Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gelden er rond 
de jaarwisseling strengere regels voor carbidschieten. Een voorstel om extra 
voorschriften en veiligheidsmaatregelen hierover op te nemen in de 
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft het college aangeboden aan 
de gemeenteraad. Dit met de bedoeling om hierover een besluit te nemen 
tijdens een extra raadsvergadering op 3 december. “Wij vinden deze 
aanscherping als college noodzakelijk, zowel vanuit het oogpunt van de 
volksgezondheid als ook vanuit veiligheid,” licht burgemeester Van Hedel 
het voorstel toe. Overigens geldt er al een verbod op carbidschieten 
gedurende het hele jaar, behalve op oudejaarsdag buiten de bebouwde kom.

Van Hedel benadrukt dat de 
geldende coronamaatregelen 
maatgevend zijn. “Naar verwach-
ting blijven evenementen tijdens de 
jaarwisseling vanwege de volksge-
zondheid verboden. Dus ook de 
traditionele evenementen rondom 
carbidschieten. Het kabinet heeft 
eerder besloten om het knalvuur-
werk en vuurpijlen te verbieden 
vanwege toegenomen overlast, 
gevaar en letsel. En recent heeft het 
kabinet ook besloten om voor de 
komende jaarwisseling het zoge-
naamde siervuurwerk te verbieden. 
Dit laatste om de druk op de zorg te 
ontlasten vanwege de heersende 
grote druk op zorgpersoneel en 
beschikbare capaciteit in ziekenhui-
zen en op intensive cares. Dit als 
gevolg van het coronavirus,” legt 
de burgemeester uit.

Noodzaak voor strengere eisen
Nu het vuurwerk landelijk verboden 
is, is er een run ontstaan op carbid. 
Van Hedel: “Daar waar in het 
verleden de min of meer traditionele 
carbidevenementen werden 
georganiseerd door ervaren 
personen, zien we nu dat individuen 
carbid willen gaan schieten als 
alternatief voor het verboden 
vuurwerk. Onervarenheid en experi-
menten kunnen bijzonder gevaarlijk 
en hinderlijk zijn. Zowel voor hen 
die carbid afsteken, maar evenzo 
voor toeschouwers, de bebouwde 
omgeving, dieren en natuur.” Deze 
ontwikkelingen waren aanleiding 
voor de burgemeester om college én 
gemeenteraad voor te stellen de 
voorschriften met betrekking tot 
carbidschieten aanmerkelijk en 
zwaar te verscherpen. “In de eerste 
plaats om een moreel appel te doen 
op iedereen om in deze coronatijd 
niet lichtzinnig om te gaan met 
volksgezondheid en veiligheid. Maar 
ook om op te kunnen treden tegen 
gevaarlijke en experimentele 
ontploffingen als gevolg van carbid 
(een zeer explosief acetyleengas).” 
Van Hedel benadrukt: gezondheid 
en veiligheid staan voorop.

De nieuwe voorschriften richten 
zich vooral op veiligheid en het 
voorkomen van overlast. Zo geldt in 
het voorstel voor carbidschieten een 
minimale leeftijd van 18 jaar en mag 
men niet onder invloed zijn van 
alcohol of drugs. Het volume van de 
melkbus of soortgelijk middel mag 
niet meer dan 30 liter zijn, het 
aantal bussen wordt beperkt tot 5, 
het schieten mag alleen plaatsvin-
den op oudejaarsdag tussen 12.00 
en 18.00 uur, het terrein moet 
verlicht en afgezet zijn en er zijn 
minimale afstanden bepaald tot 
woningen, dierenverblijven en 
zorginstellingen. De melkbus of 
soortgelijk middel moet deugdelijk 
zijn en mag uitsluitend met een 
zacht voorwerp (bijvoorbeeld een 
bal) worden afgesloten. 

Groepsvorming niet toegestaan
Vanwege corona gelden vermoede-
lijk tijdens de jaarwisseling nog 
steeds afspraken over groepsvor-
ming in de buitenlucht. Nu is er 
sprake van een maximum van 4 
personen (met uitzondering van een 
groep die behoort tot één huishou-
den en kinderen). “Dat er op 31 
december nog steeds een maximum 
geldt, dus ook bij het carbidschie-
ten, is wel zeker. Van een evene-
ment of enige vorm van groepsvor-
ming kan geen sprake zijn.” 

Het is de verwachting dat de raad 
op 3 december een besluit neemt 
over dit concrete raadsvoorstel.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het 
dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en 
theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzonde-
ring van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. 
Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, 
zoals de kapper of de rijinstructeur. In het openbaar vervoer was een 
mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij 
bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en 
ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en 
mond volledig bedekken en het 
moet ontworpen zijn om de 
verspreiding van virussen tegen te 
gaan. Medische mondneusmaskers 

zijn bedoeld voor de zorg; mond-
kapjes zijn geschikt voor gebruik in 
winkels, op school, in het OV en bij 
de kapper. Gebruik daarom bij 
voorkeur mondkapjes die te koop 
zijn bij de drogist of de supermarkt. 
Een spatscherm (faceshield) bedekt 
de neus en mond niet volledig, en 
mag daarom niet worden gebruikt 
als alternatief voor een mondkapje. 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
een sjaal of bandana. Tot het 
moment van de definitieve ingangs-
datum is het mondkapje niet 
verplicht en kunnen mensen dus 
ook geen boete krijgen. Wel geldt 
er ook nu al een dringend advies.

Tijdelijk
Op basis van de tijdelijke coronawet 
heeft het Parlement zeven dagen 
om zich over deze regelingen te 
buigen. De regelingen, en dus ook 
de mondkapplicht, gelden in eerste 
instantie voor drie maanden. Na die 
periode is verlenging mogelijk. 
Zodra er geen medische noodzaak 
meer is worden de regelingen weer 
ingetrokken. Meer informatie vindt 
u op www.rijksoverheid.nl. 
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Henk Poldermans (voorzitter Dorpsraad Brummen) wethouder Pouwel 
Inberg en Jelke Bouma (voorzitter Ondernemersvereniging Brummen) bij 
het Van Limburg Stirumplein. 

Groen en afvalvrij 
Tips voor in en rond het huis

Kies voor elkaar. 

Aandacht voor textiel
Op verschillende plekken staan containers voor textiel. Op veel plekken gaat dit goed. 

Maar op sommige plekken zien we ook nat of vervuild textiel of spullen die er niet in horen. 

Daardoor worden hele partijen afgekeurd. Dit betekent minder hergebruik en meer kosten waar we met 

z’n allen voor opdraaien. Komende tijd wordt hier extra op gecontroleerd. Dus textiel en kleding over? 

Doe het droog in een afgesloten zak in de textielcontainer of gebruik de BEST-tas.

Een frisse GFT-bak 
1.  Doe gft zo droog mogelijk in de container. Laat 

groente- en fruitresten eerst uitlekken in een bakje in 

de gootsteen en laat gemaaid gras een dagje drogen.

2.  Leg een pagina van een oude krant onderin de bak. 

Of gebruik a� reekbare gft-inzamelzakken.

3. Plaats de bak in de schaduw.

4.  Maak de bak regelmatig schoon met water en (groene) zeep.

5. Verpak vlees- en visresten in een krantenpagina of een 

biologisch a� reekbare afvalzak om maden te voorkomen.

Weten wat er allemaal in de GFT-bak mag? 

Kijk op www.indegftbak.nl

BEST-tas
Boek uit? Kledingkast opgeruimd? Elektrische 

tandenborstel stuk? Denk dan aan de BEST-tas! 

Met de groene tas geeft u eenvoudig uw spullen 

een tweede leven. De tas wordt gratis aan huis 

opgehaald.

In de BEST-tas mogen boeken, kleine 

elektrische apparaten, speelgoed en textiel 

in goede en slechte staat. 

Bekijk het fi lmpje hoe het werkt en bestel 

gratis een BEST-tas op www.best-tas.nl.

Week Zonder Afval
Gaat u de uitdaging aan om zo min mogelijk afval te hoeven weggooien? 

Dan staat u er deze week niet alleen voor. Het is namelijk de week 

zonder afval! Kijk voor tips en leuke acties tijdens de Week zonder Afval 

op www.milieucentraal.nl.

Zwerfafval op straat en in het groen blijf je vaak 

heel lang zien. Een bananenschil tot wel 1 jaar, 

kauwgom vaak wel 20 jaar en een blikje wel 

50 jaar! Neem het daarom mee naar huis of 

gooi het in de prullenbak!

Clean Wise is het scholenprogramma van 

Circulus-Berkel, meer informatie op: 

www.circulus-berkel.nl/cleanwise

Alvast 3 tips:
    Repareer

Onderhoud en repareer spullen voor een langere levensduur.

Bijvoorbeeld met de hulp van een handige vriend of het Repair Café.

    Deel en leen
Door samen te doen met spullen, hoeft er minder gemaakt én weggegooid te worden. 

Via online platforms, buurtapps en sociale netwerken kunt u van alles delen, van gereedschap 

tot kinderkleding! 

    Kringloopwinkelen
Tweedehands spullen en kleding zijn uniek, goedkoper en 

beter voor het milieu. Op zoek naar een bijzonder kastje, 

leuke jurk of servies? Kijk dan bijvoorbeeld eens bij 

2Switch in Zutphen. Ook voor het wegbrengen van 

herbruikbare spullen! 

Beschermende middelen tegen corona als mondkapjes en handschoenen horen bij het restafval. 

Ook gebruikte zakdoekjes horen daarbij. Sluit uw vuilniszak goed af en doe deze bij het restafval. 

Dit is belangrijk voor de gezondheid van medewerkers van de inzameling en verwerking. Bedankt!

Corona-afval?
Bij het restafval!

Circulus-Berkel 
Kijk voor meer informatie, uw 
afvalkalender, online regelen en ons 
e-mailformulier op circulus-berkel.nl

Of neem contact op met ons 
KlantContactCentrum via 
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00 of 
telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)
Gebruik ook onze Afvalvrij app voor 
Android en iOS
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Reken mee met 
Cleanwise!

Winkelen in coronatijd
Winkelen rond Black Friday is dit 
jaar vanwege het coronavirus 
anders dan normaal. Als u gaat 
winkelen, wees voorbereid, kom 
alleen en ga op rustige momen-
ten. Zo spreiden we samen de 
drukte. Heeft u klachten? 
Winkel dan tijdelijk online.  
Meer informatie over winkelen 
in coronatijd vindt u op 
www.rijksoverheid.nl/winkelen. 

Alex van Hedel



Vlaggen tegen ‘geweld tegen vrouwen’ 
Ook de gemeente Brummen 
maakte woensdag een 
statement met het doel om 
geweld tegen vrouwen te 
stoppen. Dit als onderdeel 
van de wereldwijde campag-
ne van de Verenigde Naties, 
ook wel bekend als ‘Orange 
the World’. Op verzoek van 
enkele initiatiefnemers uit de regio verlicht ook de gemeente Brummen 
enkele objecten en gebouwen en hing de ‘Orange the World’-vlag in 
top van de vlaggenmast bij het gemeentehuis. “Ook het gemeente-
bestuur vindt het belangrijk om via dit initiatief aandacht te vragen voor 
dit probleem”, liet burgemeester Van Hedel weten. Meer over dit 
initiatief is te vinden op brummen.nl.

Nieuwe website 
PlusOV
PlusOV heeft vanaf dinsdag 
1 december een nieuwe 
website: www.plusov.nl. Het 
grafisch ontwerp is opgefrist 
en informatie over het vervoer 
van PlusOV is gemakkelijker 
te vinden. 

“De website is voor ons een 
belangrijk middel om onze 
reizigers te informeren. De oude 
website voldeed niet meer aan 
de eisen van deze tijd,” vertelt 
Guido Eggermont van PlusOV. 
“Verreweg onze meeste klanten 
reizen op afroep. Daar was op 
de oude website veel informatie 
over te vinden. Maar wilde je 
iets weten over leerlingenver-
voer, dagbestedingsvervoer en 
Jeugdwetvervoer, dan moest je 
meer je best doen. Dat hebben 
we allemaal in een nieuw jasje 
gestoken. Op de nieuwe 
website kun je makkelijker 
zoeken, ook vanaf je mobiele 
telefoon of tablet. Belangrijk 
nieuws of bijzonderheden in het 
vervoer krijg je meteen te zien, 
bijvoorbeeld als coronamaatre-
gelen worden aangepast of bij 
extreem slecht weer. We zijn erg 
blij met het resultaat en kunnen 
hier weer jaren mee vooruit.”

Brummen zet in op versterking landschap buitengebied 
Het buitengebied van de gemeente Brummen wordt vanaf dit najaar 
verfraaid met vele nieuwe struweelhagen, houtsingels, struiken en 
bomen. Bewoners kregen via de beplantingsprojecten ‘Eerbeek in het 
Groen’ en ‘Groene Opgave’ de kans extra groen te planten op eigen erf. 
“In Brummen zijn we gezegend met verschillende landschappen. We 
willen de unieke kwaliteit van die landschappen behouden en versterken. 
Deze projecten bieden een prachtige kans om daar samen met inwoners 
aan te werken”, vertelt wethouder Pouwel Inberg. U kunt de komende 
jaren ook meedoen aan ‘Groene Opgave’.

Op 19 en 20 november werd de 
beplanting vanwege corona bij 
inwoners thuisgebracht. In totaal 
zijn er binnen deze projecten de 
afgelopen week 24.000 stuks 
bosplantsoen en 300 bomen 
rondgebracht. Een van de gelukki-
ge eigenaren van al dit nieuwe 
groen was Geo van Zadelhoff: “Na 
een informatieavond in de 
Vroolijke Frans was mijn interesse 
gewekt en heb ik mij aangemeld. 
Een adviseur is vervolgens bij ons 
thuis geweest. Samen is gekeken 
welke beplanting het beste bij ons 
erf past. Het plan met tekening 
hadden we al vlot in de mail en nu 
kunnen we aan de slag om onze 
nieuwe bomen en haag een plek te 
geven! Met het fruit van de 
nieuwe bomen kunnen wij in de 
toekomst misschien ook meer 
bezig met streekproducten. Ik vind 
het een mooi initiatief van de 
gemeente. Het geeft deelnemers 
een zetje om op een makkelijke 
manier het erf te vergroenen. Als 
je hierin interesse hebt zou ik zeker 
meedoen”, aldus Geo van 
Zadelhoff. 

Doe mee
Meedoen aan ‘Groene Opgave’ is 
ook de komende jaren mogelijk. 
Met dit project wil de gemeente 
Brummen de landschappelijke kwali-
teiten en recreatieve aantrekkelijk-
heid versterken van het gebied 
tussen Eerbeek, Brummen en 
Zutphen. De gemeente kan dat niet 
alleen, maar heeft daarbij de 
medewerking van inwoners in het 
buitengebied nodig. Particuliere 
bewoners en agrariërs in dit gebied 
kunnen zich aanmelden voor het 
beplantingsproject. Bewoners 
kunnen grotere landschapselemen-
ten aanleggen zoals struweelhagen, 
bosjes en houtsingels. Zij ontvangen 
dan een vergoeding voor de aanleg 
van deze landschapselementen. 
Daarnaast komen zij in aanmerking 
voor een waardedalingscompensatie 
wanneer zij de bestemming van 
agrarische gronden willen omzetten 
naar die van natuur. Wie interesse 
heeft voor een streekeigen beplan-
ting op het erf zoals fruitbomen en 
een vogelbosje kan zich ook 
aanmelden. Dit kan via de websites 
www.brummen.nl/groeneopgave 

en www.landschapsbeheergelder-
land.nl. Op deze websites kunt u 
ook zien of u zich binnen het 
projectgebied bevindt en daardoor 
in aanmerking komt voor dit project. 

Streekeigen beplanting
De uitvoering van deze projecten is 
in handen van Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland. Voor 
ieder terrein maakt een adviseur een 
inrichtingsplan dat past binnen het 
landschapstype waarin het perceel 
van de bewoners ligt. Via deze actie 
wordt de kwaliteit van de erven en 
kavelgrenzen verbeterd met 
streekeigen beplanting. Door 
aanplant van streekeigen soorten 
wordt een terrein weer aantrekkelijk 
voor allerlei diersoorten. Ook vanuit 
cultuurhistorisch en ecologisch 
oogpunt krijgt een erf meerwaarde 
wanneer er inheemse soorten staan. 
Na de levering gaan bewoners zelf 
aan de slag met het planten.

De projecten ‘Eerbeek in het Groen’ 
en ‘Groene Opgave’ worden mede 
gefinancierd vanuit de provincie 
Gelderland.

Raad wil beweging aanzwengelen  
voor thema respect
Tijdens de raadsvergadering van 19 november hield de fractie van 
GroenLinks een warm betoog over het thema respect. Met deze voor-
dracht werd een motie ingeleid om het thema vaker en structureler onder 
de aandacht te brengen binnen de Gemeente Brummen. Met een meerder-
heid werd de motie aangenomen. Wel hoopt de raad vooral een maat-
schappelijke beweging op gang te brengen en zo de gemeentelijke 
stempel te beperken. VVD, GroenLinks, Fractie Hofman & Kleverwal en 
Democratisch Brummen maakten zich daarnaast hard om verder te gaan 
dan het college in de medewerking die is verleend aan de toekomstplan-
nen van landgoed de Wildbaan. Hierbij ging de discussie vooral over of 
de toezegging van 10 extra woonplekken voor dementerende ouderen 
gevolgen of risico`s heeft voor de gemeente.  

De vergadering werd gestart met de 
benoeming van de plaatsvervan-
gende griffiers. Met deze benoe-
ming is de ondersteuning voor de 
gemeenteraad weer compleet. 
Vervolgens kwamen alle vastgestel-
de agendapunten als hamerstuk aan 
bod. Dit waren Gewijzigd vaststel-
len bestemmingsplan Woningbouw 
Troelstralaan Brummen, het 
Verlengen gemeentelijk riolerings-
plan en Opzetten en inrichten Huis 
van de Omgevingswet Brummen. 
Deze drie agendapunten werden 
allen unaniem vastgesteld.

Respect
De andere fracties toonden hart en 
sympathie voor de ingediende motie 
van GroenLinks en complimenteren 
Rosanna van Herksen met haar 
voordracht. Wel wordt de vraag 
gesteld of dit een gemeentelijke taak 
is of dat dit beter vanuit de samenle-
ving opgepakt moet worden. Ook 
het college onderschrijft de motie, 
maar benoemt dat zij de uitvoering 
vooral zien als rol van de samenleving 
en dat dit niet alleen vanuit de 
ambtelijke organisatie hoort te 
komen. De raadsleden die instemmen 
met deze motie hopen daarom vooral 
een beweging op gang te brengen 
binnen de Brummense maatschappij 
en zien zichzelf vooral als facilitator. 

Behoud landgoed
Het laatste agendapunt leverde 
tussen het college en raad een 
levendige discussie op in hoeverre 
men op dit moment extra steun kan 
toezeggen aan toekomstplannen 
van Landgoed de Wildbaan. De ver-
schillende vragen en antwoorden 
zorgen voor een inhoudelijke 
discussie met verschillende schorsin-

gen. Landgoed de Wildbaan wenst 
18 in plaats van 8 woonplekken te 
realiseren voor dementerende 
ouderen. Dit is volgens hen 
noodzakelijk om de toekomst van 
het landgoed veilig te stellen. Het 
college heeft voorafgaand aan de 
plannen van De Wildbaan een 
principebesluit genomen over een 
soortgelijk initiatief van een andere 
partij. Een aanvullende toezegging 
aan De Wildbaan zou betekenen 
dat de gemaakte afspraken in de 
woonagenda worden overschreden.

Zorgplicht
Onder andere de VVD vroeg aan 
het college wat het bezwaar hiervan 
is. Het college onderkent dat de 
vraag naar zorg voor dementerende 
ouderen toe lijkt te nemen en staat 
ook sympathiek tegenover de 
plannen van Landgoed de Wild-
baan. Maar er zijn ook andere 
partijen die interesse hebben om 
deze zorg te verlenen. Een toezeg-
ging aan de Wildbaan zorgt ervoor 
dat aan al deze partijen medewer-
king moet worden verleend. Op 
deze mogelijk grote toename aan 
hulpbehoevenden is de gemeente 
nu niet berekend. De zorgplicht 
zorgt ervoor dat de gemeente wel 
verantwoordelijk is voor deze 
mensen. Daarom wil het college 
eerst verder onderzoek doen en zijn 
zij in gesprek met alle partijen, 
waaronder ook de Wildbaan, om te 
praten over dit vraagstuk.  Met 
deze uitleg wenst GroenLinks de 
motie uit te stellen tot januari om zo 
het college de ruimte te geven om 
deze belangrijke gesprekken aan te 
gaan. De overige fracties gaan met 
dit voorstel mee waardoor de motie 
voor dit moment is ingetrokken.

Gemeente voorbereid op wintergladheid
Wat de temperatuur betreft lijkt het er nog niet op, maar op 1 novem-
ber is voor de gemeente het winterseizoen gestart. Dat betekent dat 
de gemeentelijke buitendienst klaarstaat om uit te rukken bij optre-
dende wintergladheid. Net als de afgelopen jaren strooien we alleen 
veelgebruikte wegen, bus- en school(fiets-)routes. Is er veel sneeuw-
val 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 niet ten opzichte van vorig jaar 
veranderd. Wel zijn er een aantal wijzigingen in de volgorde waarop 
wij de wegen strooien. Op onze website vindt u de plattegrond met 
strooiroutes (www.brummen.nl/gladheid). Ook leest u hier meer over 
de gladheidsbestrijding.

Automatisch strooien
De gemeente Brummen heeft 
voor twee van de vier strooiers 
een route begeleidingssysteem 
aangeschaft. Dit systeem geeft 
net als bij een navigatiesysteem in 
de auto de te rijden route aan. 
Daarnaast regelt het systeem het 
aan- en uitzetten van de strooier, 
de te strooien breedte en de 
hoeveelheid zout. Hierdoor kan 
de chauffeur zich concentreren op 
het rijden en wordt er nauwkeuri-
ger gestrooid. Dat leidt tot een 
zoutbesparing en het is een 
voordeel voor het milieu.

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente heeft op 52 locaties 
in de gemeente zoutbakken met 
strooizout geplaatst, voornamelijk 
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….
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Afspraken over financiële zaken 
B&W stellen de gemeenteraad voor een aantal financiële beleidsdocu-
menten vast te stellen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de 
financiële verordening, waarin de belangrijkste spelregels staan die 
wettelijk gezien ook noodzakelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de 
invulling van de planning- en controlcyclus en het budgetrecht door de 
raad. Op basis van deze verordening zijn er diverse onderwerpen die in 
notities zijn uitgewerkt. Twee daarvan zijn aangepast en worden nu ook 
ter vaststelling aan de raad aangeboden: de notitie reserves en voorzie-
ningen en het Treasurystatuut. Ook leggen B&W een financieel 
afsprakenkader aan de raad voor. Hier gaat het om financiële gedrags-
regels tussen college en raad die niet vastgelegd kunnen worden in 
wetten, regels en verordeningen. 

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een tuinhuis/schuur met 
overkapping, Cortenoeverseweg 
139, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
herbouwen van de schuur, 
Doornbosch Hofstede 25, Eerbeek

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning, Engelenburgerlaan 
18F, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van 16 twee-onder-een-kap 
woningen en het plaatsen van 
erfafscheidingen, HALL, sectie C, 
nummers 3841, 3842, 3844, 3847, 
3849, 3850, 3851, 3852, 3854, 
3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 
3861 en 3863 Lombok Zuid

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbinden van het bakhuis met de 
woning door middel van een 
corridor, Knoevenoordstraat 67, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een geluidsscherm, Koppelen-
burgerweg ong. in Brummen, kad. 
Brummen, G 5556

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een hekwerk, Koppelenburger-
weg ong. in Brummen, kad. Brummen,  
G 5556 (ged.) en G 5758 (ged.)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning, Loenenseweg 118, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 3 Amerikaanse eiken, Loenen-
seweg 140, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een eik, Loubergweg 7, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde 

aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, het vervangen van golfpla-
ten door geïsoleerde sandwichpla-
ten, Eerbeekseweg 1a, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevingsver-
gunning, het starten van een B&B in 
de woning, Heimeriete 3, Hall

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 2 eiken en 
een schietwilg, Engelenburgerlaan 
18F, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een 
walnotenboom, Loenenseweg 100, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verbreden van de 
uitweg, Steenbeekstraat 4, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het wijzigen van de 
vergunning voor het bouwen van 2 
woningen, Vosstraat 20B en 20C, 
Hall

Plannen | ruimtelijk
• Gewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Woningbouw Troelstra-
laan, Brummen” gemeente 
Brummen

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening Covid-19 

Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) 18 
november 2020 

• Online gecombineerd forum op 
donderdag 3 december 2020

Online raadsforum op 3 december
Het rapport van Berenschot over het sociaal domein is een van de onder-
werpen op de agenda van het raadsforum van donderdag 3 december. 
Andere belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de 
begroting van PlusOV en de belastingvoorstellen voor komend jaar. 
Vanwege de coronamaatregelen komt de gemeenteraad ook in december 
‘digitaal’ bijeen. Zo is de forumvergadering voor iedereen live te volgen via 
de gemeentelijke website en het televisiekanaal van de RTV Veluwezoom.

De agenda telt op 3 december zes 
concrete voorstellen waarover de 
gemeenteraad zich gaat buigen. 
Naast het onderzoeksrapport ‘Naar 
een evenwichtig sociaal domein’ van 
onderzoekbureau Berenschot, 
bespreken de raadsleden ook de 
gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan voor woningbouw 
op de voormalige ‘Krullevaar-
school’-locatie. Ook de grondexploi-
tatie van het Graaf van Limburg 
Stirumplein wordt besproken, 
evenals een begrotingswijziging van 
PlusOV over het huidige jaar 2020. 

De raad krijgt ook de belastingvoor-
stellen voorgeschoteld, waarvan de 
tarieven voor 2021 al opgenomen 
waren in de programmabegroting 
die de raad op 29 oktober heeft 
vastgesteld. Het zesde raadsvoorstel 
dat op de agenda staat heeft te 
maken met het actualiseren van een 
aantal financiële beleidsdocumenten. 

Meepraten? Dat kan! 
In overleg met de raadsgriffier kunt 
u schriftelijk of mondeling uw 
mening of inspraakreactie geven. 
Dit kan gaan over een onderwerp 
op de agenda. Maar ook over een 
kwestie die niet op agenda staat. 
Wilt u hier gebruik van maken? 
Neem dan contact op met de griffie. 
Dit kan via het telefoonnummer 
(06) 40814728 of mailadres griffie@
brummen.nl. Vermeldt daarbij uw 
telefoonnummer, zodat de raads-
griffier met u kan overleggen. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Eerste stappen naar gezamenlijk doel: Brummen Robuust 
Onder de titel ‘Brummen Robuust’ zet de gemeente stappen om de basis 
op orde te brengen en toe te groeien naar een vitale en financieel gezonde 
gemeente. Dit doet de gemeente in samenwerking met de provincie. Deze 
samenwerking wordt komend jaar officieel vastgelegd in een bestuurlijke 
overeenkomst. Omdat het gemeentebestuur een aantal onderdelen 
voortvarend op wil pakken, worden de afspraken over bestuurskrachtver-
betering en financiën nu vast voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de 
verwachting dat de gemeenteraad dit voorstel op 10 december bespreekt.

De gemeente werkt aan een 
samenwerkingsovereenkomst met 
de provincie over drie belangrijke 
gezamenlijke onderwerpen: het 
versterken van de bestuurskracht, 
het verbeteren van de financiële 
situatie en het project Eerbeek 
Loenen 2030. Deze thema’s dragen 
bij aan een overstijgend doel: het 
zijn van een financieel gezonde, 
maar ook bestuurskrachtige 
gemeente. Een robuuste gemeente 
dus. De gemeente wil de onderde-
len financieel herstel en de be-
stuurskrachtontwikkeling snel 
opstarten. De concept-afspraken 
daarover legt het college alvast voor 
aan de gemeenteraad. Afspraken 
over de taakverdeling in het project 
Eerbeek Loenen 2030 worden 
momenteel nog uitgewerkt. 

Hierover volgen op een later 
moment afspraken.

Eerbeek Loenen 2030
Al enige tijd trekken gemeente en 
provincie samen op bij de unieke en 
complexe opgave in Eerbeek. Het 
bestemmingsplan is daar geactuali-
seerd, maar op enkele onderdelen 
moeten er nog stappen worden 
gezet. Veel partijen spelen hierbij 
een rol en als overheden maken 
provincie en gemeente binnen het 
programma Eerbeek-Loenen 2030 
heldere afspraken over taken en 
bevoegdheden. 

Financieel herstel
Een tweede thema waar afstemming 
tussen gemeente en provincie van 
belang is, heeft te maken met de 

financiële situatie van de gemeente. 
Op 29 oktober heeft de gemeente-
raad een begroting voor 2021 
vastgesteld die niet meerjarig 
structureel sluitend is. De gemeente-
raad heeft weloverwogen gekozen 
zorgvuldig plannen te maken om de 
kosten in het sociaal domein beheers-
baar te houden. Daarbij is ook 
besloten nu niet op andere gemeen-
telijke voorzieningen fors te bezuini-
gen. Een bewuste keus waarbij het 
gemeentebestuur zich realiseert dat 
de provincie als financieel toezicht-
houder later dit jaar besluit preventief 
toezicht toe te passen. Brummen 
blijft daarbij zelf verantwoordelijk 
voor haar financiën. Er wordt de 
komende tijd gewerkt aan een 
financieel herstelplan. 

Bestuurskracht
De gemeente Brummen gaat ook 
onafhankelijk onderzoek laten doen 
naar de eigen bestuurskracht. Dit 
met het doel om te kijken op welke 
onderdelen de gemeente zich kan 
verbeteren. Hiervoor kan gebruik 
gemaakt worden van een subsidie-
regeling van het programma 

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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Bladeren in uw tuin 
Veel mensen zijn in de weer om de tuin op te ruimen of nog een keer 
te snoeien. Het kan zijn dat na een enthousiaste snoeironde de groene 
container al snel vol is. Het is dan een idee om overgebleven groen 
tijdelijk op te slaan in zakken of onder een stuk plastic voor de 
volgende leging van uw container. Bladeren vormen echter niet alleen 
maar een probleem. Wellicht is het zelfs een beter idee om uw 
bladafval te laten liggen! 

Het vallen van het blad is namelijk al een voorbereiding van de boom 
op het nieuwe groeiseizoen. Op de grond zorgen de gevallen bladeren 
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 insecten en bodemdieren een nieuwe voedingslaag voor 
het volgende jaar. 


	Grote kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop

