
7 december 2018

Openingstijden tussen Kerst en Oud en Nieuw
Het gemeentehuis in Brummen en 
Servicepunt in Eerbeek zijn van 
maandag 24 tot en met woensdag 
26 december gesloten vanwege 
Kerst. Ook op 31 december (oude-
jaarsdag) en Nieuwjaarsdag (1 
januari) zijn we dicht. 

Houd er rekening mee dat u op tijd 
uw reisdocument, rijbewijs of andere 
producten aanvraagt. Er worden in het Servicepunt in Eerbeek in de week 
tussen Kerst en Oud en Nieuw geen reisdocumenten en rijbewijzen geleverd.

Openingstijden tussen Kerst en Oud en Nieuw

•   Gemeentehuis Brummen: op donderdag 27 en vrijdag 28 december gelden de 
reguliere openingstijden

•   Servicepunt Eerbeek: op donderdag 27 december is de receptie geopend, maar 
u kunt geen documenten afhalen, die de week ervoor zijn aangevraagd. 

Dinsdag 2 januari zijn we op beide locaties vanaf 10 uur weer open.

Aangifte overlijden en/of geboorte
Op maandag 24 december en op maandag 31 december is het bureau van de 
burgerlijke stand geopend. Dit uitsluitend voor  aangifte van geboorte en/of 
overlijden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
•  Tijd: van 9 tot 10 uur
•   Locatie: Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. 

Inloopavond voorlopig ontwerp 
natuurontwikkeling Cortenoever 
Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen met Staatsbosbeheer 
en de gemeente Brummen aan plannen om een natuurgebied in te richten in 
de uiterwaarden van Cortenoever. Op dinsdag 11 december organiseert de 
Provincie en Rijkswaterstaat een inloopavond over het voorlopig ontwerp 
van dit natuurgebied, waaraan bewoners en gebruikers van dit gebied 
hebben bijgedragen. 

Belangstellenden zijn tussen 18.00 en 20.00 uur van harte welkom in de 
Bronckhorst Hoeve aan de Bronkhorsterweg 1-3 in Brummen. Er is vrije 
inloop. Om 18.00 uur en 19.00 uur is er een plenaire toelichting. Kijk voor 
meer informatie over dit project op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/
cortenoever 

Betaalbaar wonen voor mensen met 
een bescheiden inkomen èn zorgen 
voor duurzame sociale huurwoningen. 
Dat zijn de belangrijkste afspraken die 
woningcorporatie Veluwonen, 
huurdersorganisatie Samen Eén en de 
gemeente Brummen hebben gemaakt 
voor 2019. Afgelopen maandag 3 
december zetten de drie partijen hun 
handtekening onder deze prestatieaf-
spraken.

Isoleren, isoleren…
De komende jaren staat het verduurza-
men van de sociale huurwoningen 
voorop. Marco de Wilde (directeur 
Veluwonen): “Denk daarbij aan het 
uitstekend isoleren van de huizen en 
het leggen van zonnepanelen. De kwa-
liteit van de huizen verbetert en 
daarmee ook het wooncomfort. 
Bewoners krijgen warme en energie-
zuiniger huizen.”

Goede prijs, goede kwaliteit
Het betaalbaar houden van huurhuizen 
staat ook centraal in het huurbeleid. 
Elk jaar gaan de huren gemiddeld 
omhoog met het inflatiepercentage. 
Geert van den Hoogen (Samen Eén): 
“De gemeente, Veluwonen en wij 
willen een goede verhouding tussen 
prijs en kwaliteit. Daarom krijgt de ene 
huurder soms een huurverlaging terwijl 
de andere huurder een kleine verho-
ging krijgt. En doordat de energiereke-
ning omlaag gaat, blijven huizen beter 
betaalbaar.”

Voldoende huurhuizen
Het aantal sociale huurwoningen moet 
op peil blijven. Margriet Wartena 
(wethouder gemeente Brummen): “We 
maken samen plannen voor nieuwe 
huizen op vrijkomende schoollocaties 
in Brummen en Eerbeek. Tegelijkertijd 
hebben we ook afgesproken dat 
Veluwonen elk jaar ongeveer 20 
huizen verkoopt. Zo blijven verkoop en 
nieuwbouw in balans.”

Dinsdag 4 december is het college 
van Brummen op werkbezoek geweest 
bij Rots Maatwerk B.V. aan de Op den 
Bergh 1 in Brummen. Het bedrijf is 
sinds maart als eerste gevestigd op 
het nieuwe bedrijventerrein De 
Hazenberg. 

Het college werd welkom geheten 
door de oprichter en directeur van het 
bedrijf, Hugo Rots. Onder het genot 
van een kopje koffie kreeg het college 
een boeiende presentatie te zien over 
de werkzaamheden van het bedrijf.
Rots Maatwerk realiseert al circa 15 

jaar vele bijzondere projecten voor de 
buitenruimte in Nederland en Europa. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
realiseren van maatwerkprojecten van 
waterpartijen, natuursteen, staal, hout 
en glas in openbare ruimte. De kracht 
van Rots Maatwerk is het Turn-key 
aanbieden van alle projecten. Daarmee 
ontzorgen zij de opdrachtgever en 
houden zij de kwaliteit in eigen hand. 
Naast realisatie voert het bedrijf vaak 
ook het onderhoud uit. 

Na de presentatie volgde een rondlei-
ding in het nieuwe, energie neutrale 
pand met een dak vol zonnepanelen, 
een warmtepomp (dus geen gasaan-
sluiting) en volautomatische zonne-
schermen.
Het was voor de collegeleden erg 
boeiend te zien hoe dergelijke grote 
ondernemingen hun maatschappelijke 
rol ter harte nemen. En naast succes-
vol, ook duurzaam ondernemen. 

Samen gaan voor duurzame sociale huurwoningen

“Samen gaan we voor duurzame sociale huurwoningen”. V.l.n.r. Geert van den Hoogen 
(Samen Een), Margriet Wartena (wethouder Wonen, gemeente Brummen) en Marco de 
Wilde (directeur Veluwonen).

Kent u iemand die een belangrijke 
bijdrage levert aan sport en bewegen 
in onze gemeente? Of die in het 
afgelopen jaar een bijzondere 
sportprestatie heeft verricht? Laat dat 
aan ons weten. Tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie willen we een 
aantal van deze personen in de 
schijnwerpers zetten. Via het mail-
adres bijeenkomsten@brummen.nl 
kunt u iemand hiervoor voordragen. 

De nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 
inwoners, verenigingen, organisaties 
en bedrijven in onze gemeente vindt 
plaats op woensdag 2 januari. Vanaf 
19.30 uur bent u van harte welkom in 
de hal van het gemeentehuis. Sport 
en bewegen is het centrale thema 
deze keer. Dit betekent dat de 
gemeente de avond in nauwe 

samenwerking met Stichting Sport-
kompas organiseert. Dit betekent dat 
er niet alleen gelegenheid is om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen, 
maar ook is er een aantal activiteiten 
die zowel voor jong als oud interes-
sant en uitdagend zijn.

Deze week zijn sportverenigingen, 
waarvan de gemeente een actueel 
mailadres heeft, uitgenodigd voor de 
bijeenkomst. Maar ook andere (sport)
verenigingen, sportaanbieders en 
organisaties zijn natuurlijk van harte 
welkom! En zoals gebruikelijk nodigt 
ook burgemeester Van Hedel via een 
brief alle inwoners uit die in 2018 in 
onze gemeente zijn komen wonen. 
Het belooft dus een gezellige en 
sportieve nieuwjaarsbijeenkomst te 
worden! 

Sport en bewegen centraal bij nieuwjaarsreceptie College bezoekt Rots Maatwerk B.V.

In de gemeente Brummen worden veel 
evenementen georganiseerd. Het 
gemeentebestuur vindt dit ook belang-
rijk. Evenementen dragen immers bij aan 
de verlevendiging van de gemeente. 

Evenementensubsidie
Positief is dat er dit jaar 10 nieuwe 
evenementen zijn/worden georgani-
seerd. Om initiatieven te bevorderen en 
de eerste jaren een financieel steuntje in 
de rug te geven, heeft het gemeentebe-
stuur sinds 2016 een subsidiepot 
beschikbaar gesteld. In 2016 en 2017 
werd deze pot niet volledig benut. In 
2018 gelukkig wel: dit jaar is de pot van 
49.000,-- bijna leeg. 

Voor 2019 is in de begroting opnieuw  
€ 49.000,-- beschikbaar gesteld door de 
gemeenteraad. Wie in aanmerking 
komen voor deze subsidie, voor welk 
bedrag en onder welke voorwaarden is 
vastgelegd in Subsidieregeling Evene-
menten. Daarnaast heeft de gemeente-
raad in 2016 het Evenementenbeleid 
vastgesteld.

Beleid en subsidieregeling: 
nog aanbevelingen?
Zowel het Evenementenbeleid als de 
bijbehorende subsidieregeling worden 
periodiek beoordeeld en daar waar 
nodig eventueel aangepast. Wij nodigen 
u daarom van harte uit om uw op- of 
aanmerkingen / wensen over het beleid 
en de subsidieregeling aan ons door te 
geven. Beide documenten vindt u op 
onze website www.brummen.nl via 
Inwoner en Ondernemer/subsidies/
evenementensubsidies.

U kunt uw reactie mailen naar Ingrid 
Grouwstra: i.grouwstra@brummen.nl. 
Alle reacties nemen we mee in het 
advies voor het gemeentebestuur.

Evenementen: beleid en subsidiemogelijkheden

Vragen over werk en inkomen? 
Kijk eens op www.samengoedvoorelkaar.nl

Vragen over werk en inkomen? 
Kijk eens op www.samengoedvoorelkaar.nl
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Vangnetregeling participatiewet
B&W hebben de notitie ‘Vangnetregeling Participatiewet 2018’ vastgesteld. 

Deze notitie is nodig wil de gemeente over het jaar 2018 een beroep 

kunnen doen op de vangnetregeling van het rijk. Deze regeling is bedoeld 

ter ondersteuning van gemeenten die verwachten hogere kosten te krijgen 

bij de uitvoering van de participatiewet. Dit is misschien voor Brummen het 

geval. In de opgestelde notitie maken B&W inzichtelijk welke maatregelen 

zij neemt om het tekort te beperken of terug te dringen. Mocht begin 2019 

blijken dat het tekort (evenals in ruim de helft van alle gemeenten) dermate 

hoog is, voldoet Brummen met deze notitie aan een randvoorwaarde om 

een beroep te doen op de vangnetregeling. B&W hebben de notitie 

toegestuurd aan de gemeenteraad.

Ruimte voor Eerbeek
Bijna 200 personen hebben afgelopen 2 weken de 3 startbijeenkomsten 

over Ruimte voor Eerbeek in De Korenmolen bezocht. De bijeenkomsten 

hadden tot doel wensen en ideeën op te halen die gebruikt kunnen worden 

bij het uitwerken van de plannen voor zowel het centrumgebied als de 

Eerbeekse beek. Ook konden 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 

participatieplan en aansluitend start ook het inhoudelijke traject aan de 

ontwerptafel. Bezoekers die nog geen reactie hebben gegeven, kunnen dit 

nog doen tot 22 december via mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl. 

Lees meer hierover op onze website.

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 kastanje, Beekpad 5 
in Eerbeek (05-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van wegen ten behoeve 
van een woonwijk, plangebied 
Lombok Zuid in Eerbeek (05-12-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
lindeboom op de locatie Engelenbur-
gerlaan 9 in Brummen (05-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
kastanjeboom en het verbreden van 
een uitweg op de locatie Kaniestraat 
6 in Brummen (05-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
walnotenboom en een acacia op de 

locatie Rhienderensestraat 45 in Hall 
(05-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Sperwerstraat 
9 in Brummen (05-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
nieuwe inrit in verband met vervallen 
van de huidige toegang op de locatie 
Voorsterweg 158A in Tonden 
(05-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie Zutp-
hensestraat 87 in Brummen (05-12-
2018)

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevingsver-
gunning, voor het veranderen van 
de voorgevel op de locatie Enkweg 
21 in Eerbeek (05-12-2018)

• Sloopmelding, het verwijderen van 

asbesthoudende platen van een 
houthok op de locatie P. Zee-
manstraat 9 in Eerbeek (05-12-
2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het realiseren van een 
zonnewijzer op de locatie bij rotonde 
N345 de Hoven/Zutphen, kadastraal 
C, nummer 1618 te Brummen 
(05-12-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een carport en de 
legalisatie van een deel van de serre 
op de locatie Hooimate 13 in 
Brummen (05-12-2018)

Overige besluiten
• Nota investerings- en afschrijvings-

beleid 2018 Brummen (29-11-2018)
• Nota reserves en voorzieningen 

gemeente Brummen 2018 (29-11-
2018)

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

“Een uitstekend voorbeeld van samen-
werking en participatie”. Met die 
constatering nam wethouder Margriet 
Wartena gistermiddag een rapport van 
Dorpsraad Brummen in ontvangst. Dit 
gebeurde symbolisch op het Marktplein. 
Het rapport is een beschrijving van de 
bevindingen van die door de dorpsraad 
zijn opgehaald tijden de informatie-
avond op 1 november over het Cen-
trumplan Brummen. Deze avond is door 
de dorpsraad in goede samenwerking 
met de gemeente georganiseerd. 
Namens de dorpsraad overhandigde 
voorzitter Henk Poldermans de eindrap-
portage aan verantwoordelijk wethou-
der Wartena en gemeentelijk projectlei-
der Maureen de Wild.

 Het rapport van de dorpsraad bevat een 
vrijwel letterlijke weergave van de 

inbreng van de aanwezigen van de 
informatieavond. Daarnaast zijn de 
belangrijkste onderwerpen geteld en 
gerangschikt naar hoe vaak het is 
genoemd. Ook bevat het rapport een 
samenvatting en een aantal concrete 
aanbevelingen voor de gemeente. Als 
voorzitter van Dorpsraad Brummen sprak 
Poldermans de hoop en vooral de 
verwachting uit dat de dorpsraad ook in 
het vervolgtraject concreet betrokken 
wordt. Dit uiteraard samen met inwoners 
en andere belanghebbende organisaties. 
“Alleen op deze wijze kan sprake zijn 
van ‘echt werk maken van burgerpartici-
patie’”, liet Poldermans weten.

Samenwerking
Wethouder Wartena is erg blij met de 
positieve inbreng van de dorpsraad. 
“We zijn bezig een Plan van Aanpak af 

te ronden dat we kunnen gebruiken om 
in 2019 op een goede en voortvarende 
manier ontwikkelingen in het centrum 
van Brummen te bespreken en op te 
pakken”, aldus Wartena. “Dit doen we 
heel graag in nauwe samenwerking met 
inwoners en organisaties in het dorp. 
Dorpsraad Brummen is daarin een 
belangrijke speler. Maar ook de 
ondernemers, verenigd in de onderne-
mersvereniging, hebben met elkaar in 
november een sessie gehad. Ook zij 
zullen hun bevindingen binnenkort met 
ons delen.” Wartena liet weten dat alle 
inbreng nauwkeurig bestudeerd zal 
worden en op passende wijze meegeno-
men in het vervolgtraject.

Samenhangende aanpak
In het bestuursprogramma 2018-2022 
van de gemeente is het centrum van 
Brummen een van de vijf speerpunten. 
De geldende structuurvisie 2011 is een 
belangrijk uitgangspunt voor het 
(doorontwikkelen van het) centrumplan. 
Om te komen tot een actueel actieplan 
wordt rekening gehouden met zeven 
deelgebieden. Elk gebied kent volgens 
wethouder Wartena zijn eigen ontwik-
kelopgave en -kansen. Het gaat daarbij 
om het Marktplein, het Graaf van 
Limburg Stirumplein, de Ambachtstraat, 
het Burgemeester Dekkerplein, de 
voormalige schoollocaties, de Meidoorn-
laan en de fiets-/voetgangersbrug over 
de N348. Het is de verwachting dat het 
college begin 2019 het Plan van Aanpak 
zal presenteren.

Dorpsraad presenteert rapport over centrum Brummen

Naast alcohol en drugs ook aandacht voor problematisch gebruik van media

ZET JE
ALCOHOLGEBRUIK
OP PAUZE
DOE MEE AAN IKPAS!

START 30 DAGEN: 1 JANUARI
START 40 DAGEN: 6 MAART

‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne in 
Gemeente Brummen 

30 of 40 dagen 
geen alcohol: 
doe ook mee! 

Na het succes van vorig jaar organiseert 
het Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Oost-Nederland ook dit najaar 
weer de ‘Light it up!’ fietsverlichtings-
campagne. Gemeente Brummen levert 
graag een positieve bijdrage om de 
bewustwording van goede fietsverlich-
ting bij jongeren te verhogen. Daarom 
bezoekt het campagneteam van ‘Light 
it up!’ de gemeente op woensdag 12 
december bij sportclub Brummen op 
sportpark De Hazenberg aan de L.R. 

Beijnenlaan in Brummen. Van 18.00 tot 
21.00 uur uur gaat het promotieteam 
een kort positief gesprek aan met 
jongeren en deelt gratis fietsverlichting 
uit aan hen die zonder fietsverlichting 
fietsen. Wethouder Peter-Paul Steinweg 
(Verkeer) onderschrijft het belang van 
de actie. Ook hij is van 18-18.45 uur 
aanwezig om het campagneteam te 
helpen. Ben jij ook te zien in het 
donker? Deel dan jouw foto, video of 
bericht onder #lightitup.

In 2019 kun je in twee 
periodes meedoen aan IkPas: 
op 1 januari (30 dagen) of op 
6 maart (40 da-gen). Ga 
samen met duizenden 
anderen de uitdaging aan en 
zet jouw alcoholgebruik 30 of 
40 da-gen lang op pauze! 
Ervaar wat een alcoholpauze 
met je doet. Inschrijven voor 
de 30 dagen actie kan op 
www.ikpas.nl. De inschrijving 
voor de 40 dagen actie opent 
op 31 januari. Ga jij de 
uitdaging ook aan? Kijk dan 
op www.ikpas.nl voor meer 
informatie.   
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