
Gezocht: stembureauleden op 17 maart 
“Er zijn extra mensen nodig om de verkiezingen voor de Tweede Kamer maart 
volgend jaar soepel te laten verlopen. Daar hebben we extra mensen voor 
nodig!” Burgemeester Alex van Hedel is op zoek naar maatschappelijk betrok-
ken inwoners die op woensdag 17 maart 2021 actief willen zijn bij een stembu-
reau in de gemeente Brummen. “Het is een mooie kans om uw betrokkenheid bij 
de democratie te tonen én van dichtbij een verkiezing mee te maken.” Tot en met 
dinsdag 15 december kunnen belangstellenden hun interesse kenbaar maken via 
de gemeentelijke website www.brummen.nl/verkiezingen. 

De gemeente Brummen is uitste-
kend in staat om verkiezingen te 
organiseren, zo heeft het verleden 
uitgewezen. “Maar deze keer zijn 
de verkiezingen toch echt anders,” 
laat Van Hedel weten. “Door het 
coronavirus zijn er allerlei extra 
maatregelen genomen om de 
verkiezingen soepel, maar ook veilig 
te laten verlopen.” De burgemees-
ter weet dat hij een beroep kan 
doen op veel ervaren stembureaule-
den. En ook de gemeentelijke 
medewerkers dragen allemaal hun 
steentje bij. “Maar dat zal niet 
genoeg zijn deze keer. Dus extra 
mensen zijn van harte welkom.”

Vereisten
Om actief te kunnen zijn voor een 
stembureau gelden er wel enkele 
belangrijke voorwaarden. Zo moet 
iemand op de dag van de stemming 
minimaal 18 jaar zijn en fysiek in staat 
om een lange dag op het stembureau  
te zitten. Ook is het cruciaal dat een 
stembureaulid de Nederlandse taal 
goed beheerst en duidelijk en helder 
communiceert. Ook is het belangrijk 
om stressbestendig, representatief 
en behulpzaam te zijn. “Voldoet u 
aan dit signalement, dan kunt u zich 
aanmelden als stembureaulid of 
stemmenteller,” concludeert Van 
Hedel. 

Verantwoordelijkheid
Maar wat Van Hedel minstens zo 
belangrijk vindt is het verantwoor-
delijkheidsgevoel van een stembu-
reaulid. “Met elkaar geven we 
invulling aan onze democratie. Zo 
zit je als stembureaulid letterlijk aan 
de andere kant van de tafel. En 
draag je bij aan ons democratisch 
verkiezingsproces.” Op de gemeen-
telijke website en ook op de 
landelijke website elkestemtelt.nl is 
veel informatie te vinden over wat 
het werk bij een stembureau feitelijk 
inhoud. “Je werkt samen met een 
team, onder verantwoordelijkheid 
van een voorzitter. Administratief 
moet je een kei zijn. Je controleert 
bij elke stem de identiteit van de 
kiezer, je reikt het stembiljet uit, 
zorgt dat het stemmen volgens de 
regels gebeurt, beantwoordt vragen 
over het stemproces en na 21.00 
uur gaat het tellen van de stemmen 
beginnen. Dat kan wel eens tot na 
middernacht duren.” 

Vanwege het coronavirus zijn er al 
diverse aanpassingen bekend 
gemaakt. “Het aantal leden op een 
stembureau is deze keer niet 6 
maar 8 personen. Dit vooral om 
goed toezicht te houden op de 
extra coronamaatregelen die bij 
een stembureau gelden. Immers, 
de verkiezingen moeten veilig 
verlopen, zowel voor de kiezer als 
voor de leden van het stembu-
reau.” Maar er zijn meer verande-
ringen. Zo kan er in beperkte mate 
ook al op 15 en 16 maart 2021 

gestemd worden. En inwoners 
vanaf 70 jaar mogen zelfs per post 
stemmen. Gelukkig worden 
stembureauleden vooraf via een 
(digitale) training goed voorbereid 
op hun taak. En ontvangen zij een 
vergoeding voor hun werk. Meer 
weten? Kijk op onze website of stel 
je vraag via mailadres verkiezin-
gen@brummen.nl. ”Samen zorgen 
we er voor dat ook in onze 
gemeente de Tweede Kamerverkie-
zingen goed verloopt”, sluit Van 
Hedel af. 

Het gebruik van mondkapjes
Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het 
onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Lees hier waar u een mondkapje moet dragen, hoe u 
een mondkapje draagt en wat goede mondkapjes zijn.

Opinie raad over afspraken met provincie
Donderdagavond 10 december vindt er een extra raadsvergadering plaats. 
In deze vergadering krijgen de fracties uit de gemeenteraad gelegenheid 
hun mening te geven over een onderwerp dat nog in ontwikkeling is. 

Dit maal gaat het om de samenwer-
king van de gemeente met de 
provincie Gelderland. Deze samen-
werking wordt volgend jaar vastge-
legd in een bestuurlijke overeen-
komst. Over 2 onderdelen uit de 
concept-overeenkomst vraagt het 
college alvast een voorlopig oordeel 
van de gemeenteraad. Dit gebeurt 
op donderdagavond 10 december 

vanaf 20.30 uur. Deze opiniërende 
raadsvergadering is vanwege de 
coronamaatregelen online voor 
iedereen te volgen via de gemeente-
lijke website www.brummen.nl en 
het televisiekanaal van de publieke 
lokale omroep RTV Veluwezoom.

Een opiniërende raadsvergadering is 
bij uitstek de gelegenheid voor 

inwoners, ondernemers en verte-
genwoordigers van organisaties om 
de gemeenteraad te laten weten 
wat zij van een onderwerp vinden. 
Men moet zich vooraf melden bij de 
griffier van de raad. Dit kan via het 
telefoonnummer (06) 40814728 of 
het mailadres griffie@brummen.nl. 

De agenda en het raadsvoorstel dat 
aan bod komt tijdens deze opinië-
rende raadsvergadering vindt u op 
de speciale raadswebsite (www.
brummen.nl/gemeenteraad). 

NL-Alert controlebericht op 7 december
Dinsdag 1 december 2020 - Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt 
de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het 
NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Met het NL-Alert 
controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. 
Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een 
koptelefoon of oordopjes gebruikt.

Een giftige rookwolk. Een terroristi-
sche aanslag. Een grote natuurbrand 
in een wandelgebied. Alleen bij 
noodsituaties waarbij direct hande-
len noodzakelijk is, zetten veilig-
heidsregio’s NL-Alert in. Dat is 
belangrijk, want daardoor weten 
Nederlanders dat zij alert moeten zijn 
en in actie moeten komen wanneer 
zij een NL-Alert ontvangen. 

In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en waar 
je meer informatie kunt vinden. 
Negen op de tien Nederlanders gaf 
in een recent onderzoek aan een 
NL-Alert direct na ontvangst te 
lezen en over te gaan tot actie. 

Controlebericht
Met het landelijke NL-Alert contro-
lebericht kun jij ervaren hoe het is 
om een NL-Alert te ontvangen. Zie 
je een NL-Alert? Lees meteen het 
bericht, kom in actie en help 
anderen. Dinsdag 1 december start 
een landelijke publiekscampagne 
voor het NL-Alert controlebericht.

Het vorige controlebericht dat op 
8 juni 2020 is verzonden, werd door 
90 procent van de Nederlanders van 
12 jaar en ouder op de mobiele 
telefoon ontvangen. Ook onder 
ouderen is het bereik zeer hoog: 
driekwart van de 75-plussers heeft 
het controlebericht van afgelopen 
juni ontvangen.

Hoe werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. 
Daarvoor hoef je niets te doen. 
Wanneer je een NL-Alert op je 
mobiel ontvangt, laat je telefoon 
een hard en doordringend alarmge-
luid horen. Let op: NL-Alert kan luid 
binnenkomen als je een koptelefoon 
of oordopjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds 
meer digitale reclameschermen en 
digitale reisinformatieschermen van 
trein, bus, tram en metro.  

Zie je een NL-Alert? Lees meteen 
het bericht, kom in actie en help 
anderen.

EU-subsidie
Deze campagne is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een subsidie van 
het Fonds voor interne veiligheid 
van de Europese Unie in het kader 
van ‘Balancing Security and 
Mobility’.

4 december 2020

Volg ons ook op social media 

via Twitter, Facebook of Instagram



Raadsvergadering 17 december 
Op donderdag 17 december vindt de maandelijkse besluitvormende 
raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. Ook deze raads-
vergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. 
Na het forum van gisteravond zijn de onderwerpen die op 17 
december aan bod komen bekend. Welke dit zijn leest u in het 
nieuwsbericht op onze website. 

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 tijdelijk kunstwerk 
in het kader van de IJsselbiënnale 
2021 – skylines, Bronkhorsterweg 
Brummen, sectie I, nummmer 135

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanbrengen van zonnepanelen 
op de daken van de rijhallen, 
Eerbeekseweg 1A, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 4 woningen, 
Meengatstraat, Brummen, sectie 
E, nummer 4346

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 5 huurwoningen, 
Meengatstraat, Brummen, sectie 
E, nummer 4344

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een terrasoverkap-
ping, Molenaarserf 1, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning het 
gebruiken van de grond als tuin 
Molenaarserf 35 in Eerbeek, kad. 
Hall sectie E nr. 7507

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het gebruiken van 
de grond als tuin, Molenaarserf 
35, Eerbeek

• Sloopmelding, het slopen van 
een schuur, Het Hungeling 9, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het wijzigen van de 
voorgevel van de woning, 
Charlotte van Bourbonlaan 4, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 1 
Pinus, 1 Prunus en 10 dennen, 
Louise de Colignylaan 10, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
carport en schutting, Molenaar-
serf 1, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
luifel, Narcisstraat 43, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuur, Offenbachstraat 68,  
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 

erfafscheidingen, Papiermolen 24 
en 28, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
erfafscheidingen, Papiermolen 40 
en 54, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
erfafscheidingen, Papiermolen 56 
t/m 70, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
commerciële ruimte met apparte-
menten, Stuijvenburchstraat 34, 
34A tot en met 34H, Eerbeek

Verordeningen
• Subsidieplafonds 2021 gemeente 

Brummen

Ruimtelijke plannen 
• Vastgesteld wijzigingsplan 

“Baankstraat 5B te Brummen” 
gemeente Brummen

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergade-

ring op donderdag 3 december 
2020

• Opiniërende raadsvergadering op 
donderdag 10 december 2020

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 enquête is voor iedereen via www.
brummen.nl/afval beschikbaar. Deze kan tot de kerstdagen door 
iedereen worden ingevuld.
 
De maand januari 2021 gebruiken 
wij om de reacties te verwerken en 
te vertalen naar mogelijke opties 
en maatregelen. In februari 2021 
gaan we deze bespreken met de 

gemeenteraad. We hopen dat de 
gemeenteraad vervolgens een 
maand of twee later een besluit 
kan nemen over het definitieve 
grondstoffenplan.  

Gemeente neemt afscheid van  
gele bewegwijzeringsborden
Het is velen al jaren een doorn in het oog, de gele  bordjes die verwijzen 
naar bedrijven die niet meer bestaan. Ook past de kleurstelling niet langer 
in het straatbeeld.  Door alle digitale mogelijkheden zijn bedrijven en 
instellingen daarnaast steeds beter vindbaar zonder deze borden. Dit 
betekent niet dat alle borden verdwijnen. Aan de hand van landelijke 
richtlijnen blijven de blauwe en bruine verwijsborden naar bedrijventerrei-
nen en toeristische bestemmingen bestaan. Voor mensen die ter plaatse 
niet bekend zijn blijft dit waardevol.Uit onderzoek blijkt dat het verkeer 
op basis van navigatie haar weg zoekt, maar dat zij  door bordjes wel een 
geruststellend gevoel ervaren.  

Met deze nieuwe regels wordt er 
een vervolg gegeven aan de 
vermindering van het aantal 
verkeersborden binnen de gemeen-
tegrenzen. Als gevolg van een 
opschoonactie in 2014 is het aantal 
verkeersborden destijds al verlaagd 
met ongeveer 13%. Dit had geen 
negatieve gevolgen voor het 
wegverkeer. Dit komt de leefbaar-
heid en uitstraling van de openbare 
ruimte ten goede. Voordat wordt 
overgegaan tot het vervangen van 
borden wordt contact gezocht met 
de partijen die op alle huidige 
verwijzingsborden staan vermeld.

Bekendmakingen op overheid.nl
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Verzoek om coördinatieregeling toe te passen
Dagelijks Leven biedt in heel Nederland gespecialiseerde zorg voor 
mensen met dementie in een kleinschalige setting midden in de wijk. 
Dagelijks Leven wil deze zorg in de gemeente Brummen aanbieden door 
op de Meidoornlaan 18 a en 18 b hiervoor een zorgcomplex te ontwikke-
len. Dagelijks Leven heeft daarbij het verzoek gedaan of de gemeenteraad 
bereid is hiervoor de coördinatieregeling toe te passen. 

Met toepassen van de coördinatie-
regeling worden de bestemmings-
planprocedure en het traject van de 
omgevingsvergunning gecombi-
neerd. Hierdoor is het voor iedereen 
in een keer duidelijk wat de 
bestemmingsmogelijkheden zijn, 
maar ook hoe het nieuwe gebouw 
er uit gaat zien.

Procedure
Indien er bezwaren zijn tegen het 
bestemmingsplan of de omgevings-
vergunning, dan kan dat door het 
coördinatiebesluit ook in één keer 
behandeld worden. Een eventueel 
beroep wordt dan direct door de 
Raad van State behandeld. Dit zorgt 
voor snellere duidelijkheid over het 

initiatief voor zowel de initiatiefne-
mer als belanghebbenden.

Raadsbesluit
Het nemen van een coördinatie-
besluit is een formele en proce-
durele stap. Hierover neemt de 
gemeenteraad binnenkort een 
beslissing. De procedure voor het 
bestemmingsplan en het traject 
voor de omgevingsvergunning 
wordt pas gestart als de raad 
instemt met het coördinatiebesluit. 
De raad moet dus in een later 
stadium ook nog het bestemmings-
plan vaststellen.

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Kennisgeving voornemen Besluit Bodemkwaliteitskaart PFAS
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Brummen is voornemens om op grond van 
art.44 lid 3 Besluit bodemkwaliteit de Bodemkwali-
teitskaart PFAS-verbindingen voor de gemeente 
Brummen vast te stellen. 

Deze bevoegdheid voor PFAS specifiek een afwijking 
van artikel 44 lid 1 Bbk, waarin de gemeenteraad deze 
bevoegdheid heeft. Met deze openbare kennisgeving 
wordt een ieder in  kennis gesteld van het gebruik van 

deze bevoegdheid. Ten aanzien van het voornemen 
liggen in deze fase geen stukken ter inzage. De 
gemeenteraad is ook per brief op de hoogte gesteld 
en kan desgewenst reageren op dit voornemen.

Een week na publicatie van deze kennisgeving wordt 
het definitieve besluit genomen en gepubliceerd. Dan 
is het mogelijk om te reageren, in het Gemeenteblad 
zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe u 
kunt reageren.

voorbeeld nieuw verwijzingsbord

Melden vuurwerkoverlast in Fixi 
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 aanspreken op hun gedrag. Aarzel niet om bij herhaalde 
overlast nog een melding te doen. Bij gevaar/spoed: bel de politie via 112.
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