
Melden vuurwerkoverlast 
Ervaart u overlast van vuurwerk, bijvoorbeeld door geluid en het afval? Meld 
het via Fixi op onze website of via de app en selecteer Vuurwerk overlast. We 
krijgen zo meer inzichtelijk op welke locaties veel overlast wordt ervaren. Bij 
meerdere meldingen wil de gemeente de veroorzakers van de overlast aanspre-
ken op hun gedrag. Aarzel niet om bij herhaalde overlast nog een melding te 
doen. Bij gevaar/spoed: bel de politie via 112.

Advies- en Meldpunt Verward Gedrag actief
Vanaf 1 december kunnen inwoners en 
professionals die zich zorgen maken 
over iemand in hun omgeving terecht 
bij het Advies- en Meldpunt Verward 
Gedrag. Het advies- en meldpunt is 
dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 
23.00 uur via 088-9335500. Wie belt, 
wordt door professionals voorzien van 
advies. Als advies niet volstaat, wordt 
voor passende opvolging gezorgd. Per 
1 januari 2020 kunnen inwoners en 
professionals hier ook melding doen in 
het kader van de Wet verplichte ggz.

Inwoners en professionals kunnen dit 
nummer bellen als zij zich zorgen 
maken over iemand die verward gedrag 
vertoont. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
een buurvrouw die al een tijd haar 
gordijnen dicht heeft. Of over een 

kennis die in een sociaal isolement is 
beland en zichzelf verwaarloost. Als een 
hulpverlener bekend is, kan deze 
natuurlijk beter direct gebeld worden. 
De beller krijgt een ervaren hulpverlener 
aan de lijn. Deze geeft de beller advies, 
of zet de melding door naar de 
gemeente waar betrokkene woonachtig 
is. In het laatste geval zal de gemeente 
op korte termijn kijken welke onder-
steuning nodig is in de specifieke 
situatie.

Aanleiding
Gemeenten willen tijdig ondersteuning 
bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij is 
vroegtijdig signaleren belangrijk. Om 
deze signalen op de juiste plek binnen 
te krijgen, is het Advies- en Meldpunt 
Verward Gedrag in het leven geroepen. 
Op deze manier kunnen inwoners en 
professionals tijdig hun zorgen uiten en 
kan de gemeente, indien nodig, 
ondersteuning starten of zorgprofessio-
nals inschakelen.

Lammert Hissink koninklijk onderscheiden
Zondagavond 1 december is Lammert 
Hissink uit Hall koninklijk onderschei-
den. Hij is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Het bijbehorende 

lintje werd opgespeld door burgemees-
ter Alex van Hedel tijdens het advents-
concert van Muziekvereniging D.E.S. in 
de Ludgerus Kerk in Hall.

7 nieuwkomers ondertekenen Participatieverklaring
Op woensdag 27 november hebben 7 
nieuwkomers hun Participatieverklaring 
mogen ondertekenen in Plein Vijf. Zij 
deden dat in aanwezigheid van 

burgemeester Van Hedel. De 7 nieuw-
komers komen uit Syrië, Ethiopië, 
Rusland en Indonesië. 

Vanaf 2017 moeten alle nieuwkomers 
in Nederland verplicht hun participatie-
verklaring ondertekenen. Zo ook in de 
gemeente Brummen. Stichting Welzijn 
Brummen verzorgt in opdracht van de 
gemeente Brummen de begeleiding van 
deze verplichte Participatieverklarings-
trajecten. 

In vier bijeenkomsten worden Nederland-
se waarden en normen besproken, de 
Grondwet en de algemene ‘spelregels’ 
van omgaan met elkaar in Nederland. 
Ook komen de begrippen vrijheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit aan de 
orde. Wat betekent dat in Nederland? En 
waarin verschilt dat van de landen waar 
de deelnemers vandaan komen? Met 
begrip voor elkaars culturele achtergrond, 
delen zij vooral de waarden en normen 
die gelden voor de Nederlandse cultuur. 

Aanleg van vier extra telpunten nabij Eerbeek
Dinsdag 10 en donderdag 12 
december worden de vier extra 
telpunten aangelegd op Provinciale 
wegen in en nabij Eerbeek. Met deze 
extra telpunten gaat de provincie 
Gelderland het verkeer tellen om een 
nog beter en actueler inzicht te 
krijgen in de verkeersstromen bij de 
dorpen Eerbeek en Loenen. 

Dinsdag worden de telpunten 
aangelegd op de Provinciale wegen 
N786 en N787, op donderdag de 

telpunten langs het Apeldoorns 
kanaal. De aanleg van deze telpunten 
vindt plaats buiten de spitsuren. Wel 
kan het doorgaande verkeer enige 
hinder ondervinden van deze 
werkzaamheden. Dit omdat tijdens de 
aanleg één rijbaan wordt afgesloten. 
Met behulp van verkeerslichten wordt 
het verkeer ter plekke geregeld.

Het aanpassen van het wegennet 
waaronder de N786 is één van de 
projecten in het programma Eerbeek- 

Loenen 2030. Doel van het program-
ma 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. Lees meer over de 
aanleiding van de extra verkeerstel-
lingen in dit nieuws bericht van de 
provincie Gelderland.

Brummen kiest voor duurzamer asfalt 
Op dit moment worden in de Boeren-
straat in Eerbeek asfalteringswerkzaam-
heden uitgevoerd. Vanuit de gemeente-
lijke duurzaamheidsambitie is in 
samenspraak met de aannemer (KWS) 
gekozen voor een bijzonder asfaltpro-
duct: het gebruikte asfaltmengsel heeft 
namelijk een hoog recyclinggehalte van 
55%. Daarnaast is de productietempe-
ratuur ongeveer 25 graden kouder dan 
bij vergelijkbaar asfalt. Dit levert een 
fors lager energieverbruik op. 

Na het aanbrengen van de asfaltdek-
laag wordt nu de aansluitende verhar-
ding hersteld. De verwachting is dat in 
de komende weken het gehele project 
wordt afgerond. Het is voor het eerst 

dat de gemeente Brummen werkt met 
dit type asfalt. Er wordt gekeken of en 

waar dit in de toekomst nog meer kan 
worden toegepast.
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Korenmolen en Bij de Hommel  
nieuwe vaste trouwlocaties
Restaurant Grand Café de Korenmolen 
in Eerbeek en Koffie& theetuin Bij de 
Hommel in Empe worden in elk geval 
de komende twee jaar een vaste 
trouwlocatie van de gemeente Brum-
men. Dat hebben burgemeester en 
wethouders op dinsdag 3 december 
besloten. 

Na die twee jaar kijken we of we de 
tijdelijke aanwijzing kunnen veranderen 
in een aanwijzing voor onbepaalde tijd. 
Dat hangt vooral af van het aantal 
huwelijken dat in deze locaties voltrok-
ken gaat worden. De gemeente stelt 
namelijk als voorwaarde dat er tenmin-
ste tien huwelijken binnen één kalen-
derjaar worden voltrokken. Natuurlijk 
voldoen beide locaties al aan de andere 
voorwaarden voor trouwlocaties. Zo is 

er een goede spreekplaats, een goede 
akoestiek en is de locatie goed toegan-
kelijk voor publiek. 

Gemeentehuis, vaste locatie of  
ergens anders?
Bruidsparen die in de gemeente 
Brummen willen trouwen kunnen vanaf 
nu dus kiezen uit zeven vaste locaties. 
Naast De Korenmolen en Bij de 
Hommel zijn dat: het gemeentehuis, 
kasteel Engelenburg, Huis te Eerbeek, 
de Bronckhorst Hoeve en De Vroolijke 
Frans. Heb je een andere plek op het 
oog voor jouw huwelijk? Dan kan de 
gemeente deze aanwijzen als eenmalige 
trouwlocatie. 

Meer weten over trouwen in onze 
gemeente? Kijk op www.brummen.nl.
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Raadsvergadering 
Woensdagavond vond het gecombineerde raadsforum plaats. Op basis van 
deze bijeenkomst is de agenda van de besluitvormende raadsvergadering 
vastgesteld. Deze vindt plaats op donderdagavond 19 december. Lees meer 
hierover op onze website www.brummen.nl.

Onderzoek NL-Alert
Het IFV onderzoekt hoe inwoners NL-Alert-berichten ervaren. Heeft u op 1 
december één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen vanwege de brand 
in Eerbeek? Neem deel aan de online enquête via het nieuwsartikel op www.
brummen.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Prestatieafspraken sociale huisvesting
Met de komst van de landelijke woningwet worden er sinds 2015 elk jaar 
prestatieafspraken voor de sociale huisvesting vastgesteld. Met deze afspraken 
werken we samen met onder andere woningstichting Veluwonen en huurders-
belangenvereniging Samen Eén aan de doelen benoemd in ons volkshuis-
vestingsbeleid. De prestatieafspraken voor 2020 zijn deze week door het 
college vastgesteld en komen voort uit de door de gemeenteraad vastgestelde 
Woonagenda. Volgende week volgt de ondertekening met de andere partijen.

Actualisatie APV
In de APV staat verschillende gemeentelijke regelgeving over openbare orde 
en veiligheid. Deze regels gaan over diverse onderwerpen. Van tijd tot tijd 
wordt gekeken of de APV nog actueel is. De afgelopen periode hebben 
politie, Openbaar Ministerie en regionale gemeenten afgesproken om de APV 
te vernieuwen. De gewenste aanpassingen moeten politie en/of de gemeen-
telijke handhaving de mogelijkheid geven om eventuele overlast van motor-
bendes en lachgas tegen te gaan. Ook worden hiermee enkele aanpassingen 
in de model  APV overgenomen. Dit wijzigingsvoorstel leidt zelf niet tot extra 
inzet voor de uitvoering. Binnenkort worden de aanpassingen aan de APV 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 
Het gemeentebestuur van Brummen houdt op donderdagavond 2 januari 
2020 een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners, verenigingen, organi-
saties en bedrijven in de gemeente Brummen. Vanaf 19.30 uur bent u van 
harte welkom in de hal van het gemeentehuis aan de Engelenburgerlaan 31 
in Brummen. 

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 dakkapel, Gasfabriekstraat 
20, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van gevelreclame, Hazenberg 34B, 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een grondgebonden PV zonne-
stroomsysteem, Hommelstraat 3, 
Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
plaatsen van gekoppelde chalets, 
Lendeweg 8B, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een zorgunit, Offenbachstraat 72, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Melding Besluit lozen buiten inrichtin-

gen, voor de aanleg en ingebruikna-
me van een gesloten bodemenergie-
systeem, Zutphensestraat 386, 
Brummen

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer, voor het houden van meer 
melkkoeien en vrouwelijk jongvee in 
een bestaande stal, Tondensestraat 
13, Tonden

• Ingediende en verleende reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een blokhut, Amalia van Solm-
slaan 15, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 1 eik (nr. 1) 
op de locatie Arnhemsestraat 81, 
Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 3 
eiken, 4 berken, 1 es, 2 dennen, 1 
vliegden, op de locatie Doonweg 2, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 20 Sparren 
1 kastanje en 1 lariks op de locatie 
Tuinstraat 59-61, Brummen. De 
7 coniferen zijn vergunningsvrij door 
de geringe doorsnede van de stam 
van minder dan 15 cm. De Robinia en 
esdoorn zijn vergunningsvrij omdat dit 
dunning betreft.

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 

zonnepanelen op 3 locaties op en 
bij het Rijksmonument “Beelhorst” 
op de locatie Zutphensestraat 23, 
Brummen

• Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning voor 
het kappen van 2 eiken, Arnhemse-
straat 81, Leuvenheim, waarvan eik 
nr. 2 is ingetrokken

• Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
Doonweg 2, Eerbeek

• Gedeeltelijk ingetrokken aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning het 
kappen van 13 grove dennen en 2 
berken waarvan 1 grove den met nr. 
11 is ingetrokken, Juliana van 
Stolberglaan 16, Eerbeek

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een Amerikaanse eik, Sophia van 
Württemberglaan 11, Eerbeek

• Verleende evenementenvergunning, 
Hazenberg 3, Brummen

Overige besluiten van algemene strekking
• Regeling Rechtspositie Burgemeester 

en Wethouder Gemeente Brummen 
2019 

Geen kerstboominzameling in 2020
In januari 2020 is er geen kerstboomin-
zameling. Dit is een gevolg van de 
bezuinigingsmaatregelen die de 
gemeenteraad in mei  2019 heeft 
genomen. 

Dat betekent dat u dit jaar zelf moet 
zorgen voor de afvoer van de boom. 
Dat kan door de boom klein te maken 
en in de groene container te doen. De 
boom kunt u ook tegen betaling naar 
het recycleplein van Circulus-Berkel 
brengen in Zutphen en Apeldoorn. De 
kosten bedragen € 4,10 om de boom 
daar in te leveren. Vergeet niet uw 

milieupas mee te nemen. 

Kijk voor de openingstijden op  
www.circulus-berkel.nl 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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30 dagen geen alcohol: doe ook mee! 
Drink jij weleens alcohol? En ben je 
benieuwd wat er gebeurt als je daar 
even mee stopt? Doe dan op 1 januari 
2020 mee aan IkPas. 

Veel mensen drinken alcohol. Op 
feestjes, na het sporten, tijdens het 
eten, na het werk of voor het slapen 
gaan. Misschien vind je het gezellig, 
drink je omdat je stress hebt of omdat je 
je eenzaam voelt. Alcohol drinken is 
voor veel mensen een gewoonte 
geworden, waar ze niet meer zo vaak 
bij stilstaan. 

Maar wist je ook dat (tijdelijk) stoppen 
met alcohol veel voordelen heeft?
•  Het scheelt geld
•  Je voelt je fitter; geen ‘kater’ meer de 

volgende dag
•  Je slaapt beter door
•  Je kunt altijd autorijden, ook na een 

feestje

Ervaar zelf welke voordelen IkPas voor 
jou heeft. Doe op 1 januari ook mee!

Ondersteuning
Inschrijven kan 
op ikpas.nl. 
Daarnaast is er 
een IkPas app die je ondersteunt en 
kun je terecht op Facebook 
(https://www.facebook.com/ikpasnl/),  
Twitter (@ikpasnl) en Instagram (ikpasnl) 
voor ondersteuning. Na inschrijving kun 
je via een persoonlijke online omgeving 
of de app gratis advies krijgen van een 
IkPas coach en nieuwsbrieven met tips 
ontvangen. Zo helpt IkPas jou om het 
30 dagen vol te houden!

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

Meer nodig?
Maak jij je zorgen over jouw drank-
gebruik of het drankgebruik van iemand 
in jouw omgeving? En wil je er eens 
met een professional over praten? 
Neem dan contact op met Evelien 
Meijer van Tactus (e.meijer@tactus.nl; 
06-22529415).

Subsidieregeling  
Evenementen
Organisaties van de grote, 
meerdaagse evenementen in onze 
gemeente hebben het college 
verzocht om een verruiming van 
het aantal keren dat zij in aanmer-
king kunnen komen voor subsidie. 
Het college heeft op 3 december 
besloten hiermee in te stemmen en 
het Besluit tot wijziging van de 
Subsidieregeling Evenementen vast 
te stellen. Een van de redenen is 
dat juist voor deze evenementen 
strenge en kostbare veiligheids-
eisen gelden. 

Sinds enkele jaren kennen we, naast 
het Evenementenbeleid, een 
Subsidieregeling Evenementen. Op 
grond van deze regeling kan voor 
maximaal 3 keer een subsidie 
verleend worden aan organisaties 
van evenementen die een bijdrage 
leveren aan de verlevendiging van 
de gemeente Brummen. 

Heeft u vragen over de subsidie-
regeling Evenementen? Neem dan 
contact op met Ingrid Grouwstra.  
Zij is bereikbaar via ons algemene 
nummer 0575- 568 233.

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


