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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 aange-
vraagd. 

Woensdag 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. 

GemeenteThuis feestdagen
Vanwege de feestdagen verschijnt het Brummens/Eerbeeks weekblad niet op 
21 december en 4 januari. Daarmee komen onze pagina’s GemeenteThuis op 
deze data ook te vervallen. GemeenteThuis verschijnt op vrijdag 28 decem-
ber en 11 januari 2019

“Mantelzorgers verrichten heel 
belangrijk werk. Als het gaat om zorg 
voor elkaar dan vormen zij toch de 
ruggengraat.” Met deze woorden 
benadrukt wethouder Jolanda Pierik 
de waardering die er is voor mantel-
zorgers in onze gemeente. Het 
gemeentebestuur vindt het van belang 
om hen daarom zo goed mogelijk te 
blijven ondersteunen. “Onze mantel-
zorgers kunnen ook weer in het 
nieuwe jaar rekenen op ondersteuning 
via het Knooppunt Mantelzorg.” De 
uitvoering hiervan ligt met ingang van 
1 januari 2019 bij Stichting Welzijn 
Brummen. 

Mantelzorgers die al geregistreerd 
waren bij het knooppunt zijn deze 
week via een brief over de voortzetting 
van het knooppunt geïnformeerd. 
Inwoners die nog niet bekend zijn met 
deze vorm van mantelzorgondersteu-
ning kunnen hiervoor een mail sturen 
naar het mailadres mantelzorg@
welzijnbrummen.nl. Ook kan men 
bellen naar 0575-561 988. Vanaf 10 

januari starten de wekelijkse gespreks-
groepen weer en op woensdagmiddag 
15 maart is er een bijzondere, gratis bij 
te wonen, activiteit voor mantelzorgers 
onder de passende titel ‘Thee & Taart’. 

Knooppunt
“In nauwe samenwerking met 
Humanitas hebben we de afgelopen 
twee jaar het Knooppunt Mantelzorg 
opgericht. Meer dan 400 inwoners zijn 
inmiddels bekend met deze vorm van 
ondersteuning”, licht Pierik toe. “Eind 
dit jaar stopt onze samenwerking met 
Humanitas en komt de uitvoering dus 
in handen van SWB. Wij vinden het 
belangrijk om de kwaliteit van de 
mantelzorgondersteuning aan inwo-
ners én het Knooppunt Mantelzorg 
concept te behouden. We hebben 
hierover goede afspraken met SWB 
gemaakt, een organisatie die specifiek 
binnen de grenzen van onze gemeente 
actief is. SWB kan de taken en 
werkzaamheden goed oppakken in 
samenhang met andere activiteiten.” 
Wie binnen het Knooppunt Mantelzorg 
vanaf 1 januari 2019 het centrale 
aanspreekpunt is, wordt volgens Pierik 
nog op een later moment door SWB 
bekend gemaakt. Duidelijk is dat de 
ondersteuning aan mantelzorgers blijft 
bestaan en dat bijvoorbeeld in 2019 
weer een gezellige activiteit wordt 
georganiseerd tijdens de Dag van de 
Mantelzorg. 

Een aantal activiteiten wordt direct in 
het nieuwe jaar opgepakt, waaronder 
de vertrouwde gespreksgroepen. Vanaf 
donderdag 10 januari vinden deze 
wekelijks op donderdag van 13.30 tot 
14.30 uur plaats in het Tjark Rikscen-
trum in Eerbeek. In Brummen wordt 

vanaf 14 januari iedere maandag van 
13.30 tot 14.30 uur de gespreksgroep 
gehouden in Plein Vijf. De gespreks-
groep is gratis te bezoeken en vooraf 
opgeven is niet nodig. 

Thee & Taart
Een andere activiteit die het Knoop-
punt Mantelzorg in 2019 organiseert is 
‘Thee & Taart’. Alle mantelzorgers zijn 
van harte welkom om op woensdag-
middag 13 februari van 14.00 tot 
15.00 uur andere mantelzorgers te 
ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. Natuurlijk is er gelegenheid 
om kennis te maken en vragen te 
stellen aan het Knooppunt Mantelzorg. 
Ook deze activiteit is gratis te bezoe-
ken. Opgave voor vrijdag 8 februari 
2019 via mailadres mantelzorg@
welzijnbrummen.nl is gewenst.

Informatie
Over het Knooppunt Mantelzorg is 
meer informatie te vinden op de 
website van het programma Samen 
Goed Voor Elkaar. Vanaf het nieuwe 
jaar kunnen inwoners met vragen over 
mantelzorg terecht via mailadres 
mantelzorg@welzijnbrummen.nl en 
telefoonnummer 0575-561 988. Voor 
1 januari kunnen mantelzorgers bij 
eventuele dringende vagen of calami-
teiten contact opnemen met Team 
voor Elkaar. Dit kan via telefoonnum-
mer 0575-568 568.

Mantelzorgondersteuning, óók in het nieuwe jaar 

Op woensdagavond 12 december vond 
een geslaagde ‘Light it up!’ fietsverlich-
tingsactie plaats in Brummen aan de 
Hazenberg. Een enthousiast campagne-
team heeft samen met wethouder Verkeer 
Peter-Paul Steinweg positieve gesprekken 
gevoerd met fietsers over het belang van 
goede fietsverlichting en gratis fietsver-
lichting uitgedeeld aan diegenen die 
zonder verlichting fietsten. Het team van 
Alifa Bike Works stond klaar om kapotte 
fietsverlichting te repareren.

Wethouder Peter-Paul Steinweg 
benadrukt het belang van deze actie. 
“Bijna iedereen weet dat fietsen met licht 

een stuk veiliger is dan zonder. Het niet 
gebruiken van werkende verlichting is 
vaak geen bewuste keuze. Oorzaken zijn 
vooral het vergeten van de verlichting en 
gemakzucht. Het is goed dat we hier als 
gemeente aandacht aan schenken”.

Bewustwording
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) 
is in Gelderland en Overijssel de partner 
voor verkeersveiligheid. Met hun kennis 
van verkeersveiligheid en van het gebied, 
brengen ze de juiste partijen bij elkaar en 
initiëren ze projecten. Ze richten zich 
daarbij op gedragsbeïnvloeding van de 

weggebruikers. ROV Oost-Nederland is 
een initiatief van de provincie Overijssel 
en Gelderland. Zij willen met de ‘Light it 
up!’ campagne dit najaar weer zo veel 
mogelijk jongeren in deze provincies 
bereiken om bewustwording rondom het 
belang van goede fietsverlichting te 
stimuleren. Maar het is ook belangrijk 
dat de jongeren dit onderling doen. 
“Light it up!” gaat hier dan ook zowel 
over het fysieke verspreiden van licht als 
het verspreiden van de boodschap: ‘we 
fietsen met zijn allen met verlichting’.

Werkende fietsverlichting
Uit onderzoek blijkt dat het risico voor 
fietsers om in het donker slachtoffer te 
worden van een ongeval met zeker 20% 
afneemt bij goed werkende fietsverlich-
ting. Er fietsen al steeds meer mensen 
met fietsverlichting. Maar vooral onder 
de jongeren kan dit nog beter. Van de 
jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt 
slechts de helft gebruik van werkende 
fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 
18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, 
maar doen deze niet aan. De jongeren 
tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak 
geen werkende verlichting, repareren de 
verlichting niet en nemen ook geen 
vervangende verlichting mee.  

Geslaagde ‘Light it up!’ actie in Brummen

Donderdagavond: laatste besluiten raad in 2018
Op donderdagavond 20 december 
neemt de gemeenteraad besluiten over 
tien uiteenlopende onderwerpen. Op 
onze website treft u de agenda en de 
tien bijhorende raadsvoorstellen aan. 
Ook liggen er dan voor belangstellen-
den exemplaren van de agenda met de 
bijbehorende stukken bij de receptie in 
het gemeentehuis, het servicepunt in 
Eerbeek en de beide overheidsinforma-
tiepunten in de bibliotheken in Brum-
men en Eerbeek. U bent van harte 
welkom om de laatste besluitvormende 
raadsvergadering van dit jaar bij te 
wonen. 

De vergadering begint om 20.00 uur met 
een aantal vaste onderwerpen. Over zes 
voorstellen voert de gemeenteraad naar 
verwachting géén debat. Deze staan als 
hamerstuk op de agenda. Het gaat om 
de herbenoeming van een lid van de 
Brummense rekenkamercommissie, de 

vaststelling van een wegsleepverorde-
ning, de vaststelling van het bestem-
mingsplan voor het verleggen van een 
gastransportleiding (N-559-05) door 
Gasunie, besluitvorming over de 
tarieventabel voor 2019, de uitgangs-
punten voor de grondexploitaties en 
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 
(MPG 2019) en de wijziging van de 
statuten van de Stichting Archipel. 

De overige vier voorstellen staan op de 
agenda onder het kopje ‘bespreekstuk-
ken’ vermeld. Het gaat hierbij concreet 
om de wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling voor de Omgevings-
dienst Veluwe IJssel (OVIJ), het conve-
nant voor de regionale samenwerking op 
het gebied van Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen, het 
investeringsbudget voor de lokale 
uitvoering van de Wsw en het actualise-
ren van de APV.
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Team voor Elkaar 
Ook rondom de feestdagen staat Team Voor Elkaar voor u klaar als het 
gaat om zorg en welzijn, jeugd, werk en inkomen. Dit geldt niet voor 
maandag 24 tot en met woensdag 26 december (vanwege Kerst) en 31 
december en 1 januari (oud en nieuw). Op de overige werkdagen kunt u 
van 9.00 tot 12.00 uur bellen met Team voor Elkaar via telefoonnummer 
0575-568 568. Of langskomen op een van de inloopspreekuren: maandag 
en woensdag tussen 9.00 en 12.00 bij Plein Vijf in Brummen en dinsdag en 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur bij het Servicepunt aan de Stuijven-
burchstraat 66 in Eerbeek.

Nieuwjaarsreceptie
Op woensdagavond 2 januari 2019 vindt de gemeentelijke nieuwjaarsre-
ceptie plaats. Alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in onze 
gemeente zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de centrale hal van het 
gemeentehuis. Thema is deze keer sport en bewegen. 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 ons dan weten. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt een 
aantal van deze personen in de schijnwerpers gezet. Via het mailadres 

bijeenkomsten@brummen.nl kunt u iemand hiervoor voordragen. 

Poelkampstraat blijft afgesloten
Vanwege het slopen van huizen door woningcorporatie Veluwonen is de 
Poelkampstraat sinds begin november afgesloten. Het gaat om het deel 
tussen de Kloosterstraat en de Volmolenweg. De sloop neemt meer tijd in 
beslag dan verwacht door onvoldoende mankracht. Dit betekent dat de 

Poelkampstraat tot eind maart 2019 voor al het verkeer afgesloten blijft.

Wegafsluiting Stroomdal 
Vanaf maandag 17 december wordt de Stroomdal in Brummen gedeeltelijk 
afgesloten. Er wordt aan het riool gewerkt. De weg is voor aanwonenden 
bereikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 21 december aan het 
eind van de middag klaar.

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 
bouwen van een schuur met 
paardenstallen, Boerenstraat 24 in 
Eerbeek (12-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
uitbreiden van een woonhuis, 
Grolweg 4 in Hall (12-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
veranderen en vergroten van een 
woning, Knoevenoordstraat 22 in 
Brummen (12-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een nieuwe uitrit, 
Kruisenkstraat 41 in Brummen 
(12-12-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 4 woningen type 
Hofwachters, plan Lombok Zuid te 
Eerbeek (kad. Hall sectie C nr. 3734) 
(12-12-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 4 woningen type 
Tweelinck, plan Lombok Zuid te 
Eerbeek (kad. Hall sectie C nr. 3734) 
(12-12-2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van kozijnen aan de 
voorgevel, Weg door de Plas 20 in 
Brummen (12-12-2018)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 8 woningen type 
“heren aan het Hof” in plan Lombok 
Zuid te Eerbeek (12-12-2018)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 18 woningen type 
“Dames aan het Hof” in plan 
Lombok Zuid te Eerbeek (12-12-
2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
beuk op de locatie Hogeweg 14 in 
Eerbeek (12-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel, Molenstraat 15 te Eerbeek 
(12-12-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 13 
fijnsparren op het perceel naast 
Slatweg 13 in Hall (Brummen M 
215) (12-12-2018)

• Sloopmelding voor het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit 
schuren, Tondensestraat 11 Tonden 
(12-12-2018)

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan “Brum-

men, parkeerterrein Koppelenburg” 
(1 kB) (06-12-2018)

Overige besluiten
• Programmabegroting 2019-2022 

Brummen (10-12-2018)

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

20 december 2018 (13-12-2018)

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

‘Een waterpomp aangedreven door een 
speeltoestel om de moestuin van 
basischool de Rietgors water te geven. 
En een bloemenzee voor bijen’.  Met 
deze ideeën kwam de Rietgors uit 
Leuvenheim als één van de winnaars 
uit de bus met het project ‘Mijn ideale 
school’ van de Provincie Gelderland. 
Onderdeel van de prijs is dat een 
kunstenaar hen gaat helpen met het 
ontwikkelen van het waterpompspeel-
toestel.

Met de wedstrijd ‘Mijn ideale 
school(omgeving)’ wil de provincie een 
Gaaf Gelderland maken, wat we samen 

duurzaam en groen maken. Uit de 25 
ingediende aanvragen zijn 11 aanvra-
gen geselecteerd die voor uitvoering in 
aanmerking komen. Het plan “Speel 
water naar de schooltuin” van OBS de 
Rietgors uit Leuvenheim is ook door de 
jury gekozen.  

Vruchtbare ideeën
Enkele leerlingen en ouders hebben de 
koppen bij elkaar gestoken en twee 
fantastische plannen voor hun school 
bedacht. Daarbij hebben de kinderen 
hun ideeën fantasievol verbeeld in 
tekeningen en de ouders hebben er de 
woorden bij geschreven. Deel één van 

hun plan: De moestuin van OBS de 
Rietgors heeft een nieuwe waterpomp 
nodig. Geen gewone, maar een 
speelpomp: Een waterpomp aangedre-
ven door een speeltoestel. Bijvoor-
beeld een fiets of een ouderwetse 
tredmolen met daarbij een mooie 
waterbaan om het water naar de tuin 
te leiden. Deel twee van hun plan: een 
bloemenzee! Zodat iedereen kan zien 
wat voor mooie en leuke school de 
Rietgors is. En het is ook nog eens 
goed voor de bijen!

De leerlingen gaan de komende 
maanden het proces op een Forum 
‘verslaan’. Uitgerust met een koffertje 
van ‘de razende reporter’, met tele-
foon, schrijfspullen en USB-stick gaan 
ze op pad. 

Gefeliciteerd!
 Margriet Wartena, wethouder 
onderwijs, overhandigde symbolisch 
aan de Rietgors een waardebon om 
alvast een begin aan de bloemenzee te 
maken. Als extra prijs reikte de 
wethouder de Wisseltrofee Duurzaam-
heid aan de school uit. Deze Wisseltro-
fee kunnen basisscholen in de gemeen-
te Brummen jaarlijks winnen door mee 
te doen aan wedstrijden die de 
gemeente organiseert over duurzaam-
heid. In dit geval vindt de gemeente 
Brummen dat ook de Rietgors voor het 
winnen van deze provinciale prijs een 
naam verdient op de Wisseltrofee. 

Speel water naar schooltuin van de Rietgors

Leerlingen van de Rietgors zijn enorm blij dat hun waterpomp (links in beeld) vervangen 
gaat worden door een zelfbedacht waterpompspeeltoestel.

Burgemeester heet nieuwkomers welkom

Woensdagmiddag ondertekenden in 
totaal 24 nieuwkomers afkomstig uit zes 
verschillende landen de ‘participatiever-
klaring’. Het ondertekenen van deze 
verklaring is sinds 1 juli vorig jaar 
wettelijk verplicht als onderdeel van de 
inburgering in Nederland.  

In onze gemeente verzorgt de Stichting 
Welzijn Brummen het participatieverkla-
ringstraject. Dit bestaat uit een aantal 
bijeenkomsten, waarin de nieuwkomers 
kennis maken met de Nederlandse en 
Brummense normen en waarden. Het 

afgelopen half jaar hebben 24 nieuwko-
mers uit Syrië (14 personen), Irak (4) 
Eritrea (2), Jemen, Indonesië, Jordanië en 
Zuid-Afrika dit traject doorlopen. Woens-
dag ondertekenden zij, na een inspire-
rende toespraak van burgemeester Alex 
van Hedel, de participatieverklaring in de 
raadszaal van het gemeentehuis. 
Burgemeester Van Hedel feliciteerde de 
nieuwkomers met deze mijlpaal en 
heette hen welkom in de Brummense 
samenleving. Aansluitend konden de 
aanwezigen napraten met een drankje 
en typisch Nederlandse hapjes.


