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Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt
nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de
intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown
blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe
graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe.
Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen
we elkaar tegen het coronavirus.
Dit betekent dat er thuis nog
steeds maximaal drie personen per
dag op bezoek kunnen komen. De
horeca blijft gesloten. Volwassenen
sporten alleen op anderhalve meter
afstand. Er blijft een dringend
advies om thuis te werken, tenzij
het echt niet anders kan. En we
reizen niet naar het buitenland,
tenzij strikt noodzakelijk.

Feestdagen
De feestdagen zullen we in kleine
en huiselijke kring doorbrengen.
Maar met wat creativiteit en
vindingrijkheid kunnen we tijdens
de feestdagen toch bij elkaar te zijn.
Bijvoorbeeld door op verschillende
dagen in kleine groepjes bij elkaar te
komen, of met een digitale
verbinding samen te eten.

Kerstvakantie in Coronatijd
De corona maatregelen blijven de komende weken een belangrijke rol
spelen. De beperkingen blijven voorlopig dus volop van kracht. We
mogen veel niet en ook onze jongeren hebben het hier erg moeilijk mee.
De gemeente Brummen heeft, in samenwerking met diverse verenigingen
en organisaties, het initiatief genomen om voor verschillende leeftijdsgroepen een aantal activiteiten te organiseren tijdens de kerstvakantie.
Er wordt op dit moment gewerkt om te komen tot een kalender met alle
activiteiten. In die kalender is voor iedereen wat wils in te vinden.
Jongeren, verenigingen of anderen die een leuke activiteit willen organiseren, uiteraard binnen de geldende coronamaatregelen, kunnen hun
idee kenbaar maken via het mailadres kerstvakantie@brummen.nl.

Tijdens de feestdagen is het extra
belangrijk dat we de basismaatregelen blijven naleven. We houden
anderhalve meter afstand van
mensen uit een ander huishouden, ook aan tafel of tijdens de
viering. Kies waar mogelijk voor
de plek met de meeste ruimte,
zodat je makkelijker afstand kunt
houden. We wassen vaak onze
handen, bijvoorbeeld als je ergens
binnenkomt of voor je gaat eten.
En bij klachten, hoe mild ook,
blijven we thuis, gaan niet naar
buiten of bij anderen op bezoek
en we laten ons testen. Wie
besmet is, roept hulp in van
anderen. Bijvoorbeeld voor
boodschappen en andere klusjes,
zodat de besmette persoon thuis
kan blijven.
Ook bij de voorbereidingen op de
feestdagen is dat van belang. Doe
gericht inkopen, winkel ’s ochtends
of doordeweeks en ga alleen.
Gemeenten en winkeleigenaren
nemen maatregelen die mensen
helpen om zich aan de regels te
houden en drukte te beperken.
Vooruitblik
Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar
wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half
januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij
sportwedstrijden en bij theater en
zakelijke congressen. Doel is om
te onderzoeken hoe we dergelijke
evenementen zo veilig mogelijk
kunnen inrichten zodra daar weer
ruimte voor is.

Openingstijden Kerst en oud en nieuw
Het gemeentehuis in Brummen is op donderdag 24 december
geopend tot 12.30 uur. Op 25 december zijn we gesloten vanwege
Kerst. Op donderdag 31 december (oudejaarsdag) zijn we geopend
tot 12.30 uur. Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) zijn we dicht.
Houd er rekening mee dat u op
tijd uw reisdocument, rijbewijs of
andere producten aanvraagt. Er
zijn in de weken van Kerst en oud
en nieuw weinig afspraakmogelijkheden om een aanvraag voor
een document in te dienen.
Maandag 4 januari zijn we
vanaf 9.30 uur weer open.

Haak aan bij initiatief verduurzaming
transport met waterstof in Cleantech Regio
Een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven en regionale
overheden is gezamenlijk aan de slag om de kansen voor vrachtvervoer op
waterstof te verkennen. Het consortium zoekt naar collega-ondernemers
die bij dit initiatief aan willen haken om het transport in de regio te
verduurzamen voor de toekomst. Zij kunnen zich melden bij het programma Slim en Schoon Reizen van Cleantech Regio.
De verduurzaming van transport
met waterstof is namelijk een
belangrijke invulling van de
afspraken uit het Klimaatakkoord.
De sector is verantwoordelijk voor
30% van de huidige CO2-uitstoot
in de EU. In 2030 moet de totale
CO2-uitstoot gereduceerd zijn met
49% ten opzichte van 1990.
Aanhaken
Waterstof is een waardevolle stap
naar duurzaam vervoer in de
toekomst. Het succes van dit
regionale initiatief hangt af van de

stappen die bedrijven in de regio
willen zetten, bijvoorbeeld door de
aanschaf van of ombouw naar
vrachtwagens en bestelbussen op
waterstof. Cleantech Regio roept
ondernemers daarom op om aan te
haken bij dit regionale initiatief.
Interesse of behoefte aan meer
informatie? Neem dan contact op
met mobiliteitsregisseur Oscar
Roelofs (06 52 44 21 12 of
oscarroelofs@cleantechregio.nl).
Meer informatie over de DKTI-regeling die aan de basis van dit project
ligt, vindt u op www.rvo.nl.

Aandacht voor mensenrechten

Tien voorstellen op raadsagenda

Gisteren, donderdag 10 december, wapperde er een bijzondere vlag in de
vlaggenmast voor het Brummense gemeentehuis. Het was een nieuwe
vlag die benadrukt dat het belangrijk is om met elkaar de universele
rechten van de mens te respecteren en te ondersteunen. Burgemeester
Van Hedel was verheugd om juist op de Internationale Dag van de
Mensenrechten deze nieuwe vlag samen met Nana van Donk in onze
gemeente te mogen presenteren.

In totaal telt de agenda van de besluitvormende raadsvergadering
volgende week donderdag 17 december tien inhoudelijke voorstellen.
Ook de laatste vergadering van de gemeenteraad dit jaar vindt digitaal
plaats en is voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen via de gemeentelijke
website en RTV Veluwezoom. De agenda en bijhorende stukken zijn te
vinden op brummen.nl. Overigens is er om 19.00 uur ook al een korte
vergadering, waarin de gemeenteraad zich uitspreekt over de eventuele
herbenoeming van burgemeester Alex van Hedel.

Nana is als klachtenbehandelaar
verbonden aan de organisatie Art.
1I Noord Oost Gelderland. Inwoners die te maken krijgen met
discriminatie kunnen bij deze

Jongeren en RES
Ben jij tussen de 16 en 26 jaar
en woon je in de gemeente
Lochem, Heerde, Epe, Brummen, Zutphen, Apeldoorn en
Voorst? Dan hebben we jou
nodig! Praat en denk mee over
jouw toekomst! Nieuwsgierig
naar wat wij tot nu toe hebben
gedaan en in de toekomst gaan
doen? Lees het op www.
cleantechregio.nl/res/jongeren!

organisatie terecht voor informatie,
advies en een luisterend oor. Dit kan
eenvoudig en kosteloos via de
website art1-nog.nl, mailadres
info@art1no-gelderland.nl en

telefoonnummer (0900) 23 54 354.
Meer weten? Lees dan meer in het
uitgebreide nieuwsbericht op onze
website.

Kerstboominzameling gaat door
Ook in 2021 organiseert de gemeente Brummen een kerstboominzameling. We gaan voor een succesvolle en veilige inzameling, uiteraard met
inachtneming van de coronamaatregelen.
Op woensdag 13 januari 2021,
tussen 13.30 en 16.30 uur, kunnen
particulieren (kinderen en volwassenen) en verenigingen hun kerstboom weer inleveren. Elke ingezamelde boom levert 50 eurocent op.
De kerstboominzameling is niet
voor bedrijven bedoeld. Wilt u er
zelf voor zorgen dat de pot/
staander van de kerstboom af is?
Informatie over de locaties waar de

kerstbomen ingeleverd kunnen worden volgt nog.
Corona
Op de dag van inzameling hebben
we zeker nog te maken met
Corona. We vragen u dan ook om
de dan geldende maatregelen in
acht te nemen, zoals voldoende
afstand houden van onze medewerkers voor een zo veilig mogelijke
inzameling.

De besluitvormende raadsvergadering begint met een aantal vaste
onderwerpen, waaronder de lijst
met ingekomen stukken. Twee
raadsvoorstellen staan als hamerstuk
op de agenda: de actualisatie van
een aantal financiële beleidsdocumenten en de vaststelling van de
grondexploitatie voor het Graaf van
Limburg Stirumplein. Acht voorstellen staan op de agenda onder het
kopje ‘bespreekstukken’. Het gaat
onder andere om het onderzoeksrapport ‘Naar een evenwichtig
sociaal domein’ van onderzoeksbureau Berenschot en het wijzigen van
het bestemmingsplan om de bouw
van 16 woningen mogelijk te maken
op de plek waar vroeger basisschool
De Krullevaar stond. Ook buigt de
raad zich over een wijziging van de
begroting van PlusOV over het
huidige jaar 2020. Verder neemt de
raad een besluit over de belasting-

voorstellen 2021, waarvan de
tarieven al waren opgenomen in de
programmabegroting die de raad op
29 oktober heeft vastgesteld.
Drie agendapunten hebben
betrekking op de rekenkamercommissie, een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeenteraden van Voorst en Brummen.
Zo neemt de raad afscheid van het
commissielid, de heer Van den
Broek. Als de raad instemt met het
voorstel wordt mevrouw Gerssen
benoemd als zijn vervanger. Ook
buigen de raadsleden zich over het
voorstel om mevrouw Quené te
herbenoemen als lid van de
rekenkamercommissie. Een ander
voorstel dat op de agenda staat is
het verlenen van ontheffing aan de
wethouders Van Burgsteden en
Timmer voor de woonplaatsvereiste
voor wethouders.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een kastanjeboom,
Kampweg 7, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een carport, Kaper
12, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
gebruiken van het bijgebouw als
B&B, Knoevenoordstraat 59,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van een dode es, Molenaarserf 35, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
uitbreiden van de woning en
garage, Ringlaan 28, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een tijdelijke
woonunit, Vosstraat 20, Hall
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, een constructieve
wijziging van de woning, Hogeweg 26, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning het kappen van een
es, Prinses Beatrixlaan in Brummen, kadastraal Brummen,
sectie E, nummer 4274
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een uitweg, Becker’s Sonsstraat 6,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
douglasspar Charlotte van

Kort nieuws
Bourbonlaan 33, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van
handelsreclame, Loenenseweg
6C, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verlengen van de
woning, Zutphensestraat 204,
Brummen
Verordeningen
• Besluit tot intrekking van diverse
Beleidsregels Gemeente Brummen
• Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
gemeente Brummen
• Regeling Innovatiesubsidie sociaal
domein Gemeente Brummen 2021
Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 17 december
2020

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.

Carbid schieten: alleen onder strikte voorwaarden
De regels voor het carbidschieten zoals vastgelegd in de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) zijn aangescherpt. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten. De nieuwe voorschriften richten zich vooral op
veiligheid en het voorkomen van overlast. Wil iemand toch carbid
schieten, dan roepen we die inwoners dringend op om dat bij de gemeente te melden en de voorwaarden met ons door te nemen.
Een aanscherping van de regels
heeft de voorkeur boven een
algeheel verbod. Met name
omdat hiermee de kans het
grootst is dat het carbid dat al

aanwezig is onder de samenleving, op een verantwoorde
manier wordt gebruikt. Ook is het
wenselijk dat de regels rondom
carbidschieten in de buurgemeen-

Vuurwerkverbod 2020
Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag
het niet verkopen of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk. Dit
is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door
corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag u wel klein vuurwerk als
sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Dit mag iedereen die
ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk
wordt onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke
vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee.
Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze
meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een
vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand.
Lees meer over vuurwerk op de website van de Rijksoverheid.
Melden vuurwerk- of carbidoverlast in Fixi
Ervaart u overlast van vuurwerk of carbid schieten, 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.

ten zo uniform mogelijk zijn. Deze
oproep heeft de politie gedaan,
die samen met de gemeentelijke
BOA’s en toezichthouders een
belangrijke rol vervullen in het
toezicht op het vuurwerkverbod
en de openbare orde en veiligheid
in de komende weken. En
natuurlijk ook vanwege de dan
geldende coronamaatregelen.
Moreel appèl
De gemeente doet een moreel
appèl op de samenleving. Vanuit
het oogpunt van de volksgezondheid en veiligheid is het belangrijk
dat er geen groepsvorming plaats
vindt. De dan geldende coronamaatregelen zijn leidend. Dat
betekent dat evenementen tijdens
de jaarwisseling helaas niet zijn
toegestaan. Dit geldt dus ook voor
de traditionele evenementen
rondom carbidschieten. We willen
met elkaar het virus bestrijden en
ook de gezondheidszorg ontlasten.
Het landelijke vuurwerkverbod en
de aanscherping van de lokale
regels voor carbidschieten moeten
eraan bijdragen dat het aantal
slachtoffers bij het afsteken van
vuurwerk en carbid nihil is.
Voorwaarden
Carbidschieten is onder strikte
voorwaarden toegestaan op
oudjaarsdag tussen 12.00 – 18.00,

OZOverbindzorg
B&W hebben besloten om ook in 2021 budget beschikbaar te stellen
voor het voortzetten van het project OZOverbindzorg. Dit project
draagt bij aan het versterken van de samenwerking in het sociaal
domein. OZOverbindzorg is een eenvoudig, efficiënt en veilig online
communicatieplatform waarmee betrokken hulp-, zorgverleners en
mantelzorgers met elkaar kunnen communiceren. OZOverbindzorg is
op dit moment actief in de Gemeente Apeldoorn, Epe en Brummen. In
onze gemeente geldt dit voor de kern Eerbeek. Lees meer over dit
B&W-besluit op onze website.

Schuldhulpverlening
B&W stellen de gemeenteraad voor een verordening vast te stellen
waarin de beslistermijn is geregeld voor hulpvragen van inwoners die
voor een schuldenregeling in aanmerking komen. Met deze verordening voldoet de gemeente aan de eisen van de Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Deze
wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij de Gemeente
terecht kunnen voor advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Lees op meer op brummen.nl.

Inkoopbeleid houdt focus op
regionale uniformiteit
Het college heeft het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Voor een groot deel is de inhoud van het inkoop- en aanbestedingsbeleid hetzelfde gebleven. Ook met dit nieuwe beleid wordt
ernaar gestreefd om regionaal zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten te hanteren. Thema`s als duurzaamheid en lokale economie blijven
belangrijk. Wat wel anders is, is het opnemen van de mogelijkheid
voor een Bibob toets. Ook maakt de bouwblokkenmethode deel uit
van het nieuwe inkoopbeleid om de Social Return On Investment
(SROI) verplichting eenvoudiger te waarderen.

Geef uw mening over afvalinzameling
Gemeente Brummen wil en moet het beter doen op het gebied van
afvalscheiding. Uw mening en ideeën over afvalinzameling zijn daarbij
voor ons van belang. Een enquête is vanaf nu voor iedereen beschikbaar via www.brummen.nl/afval. Deze vragen zijn tot de kerstdagen
door iedereen in te vullen. Onder de deelnemers worden 10 handige
aanrechtbakjes voor in de keuken verloot!

alleen buiten de bebouwde kom en
door personen vanaf 18 jaar.
Daarnaast gelden er aangescherpte
voorschriften die betrekking hebben
op de schutter, plaats en veiligheid.
Wilt u weten welke maatregelen
gelden? Kijk op onze website www.
brummen.nl of neem contact op
met onderstaande contactpersoon.
Contact
Wilt u carbid schieten? Neem dan
contact op met Renee Swarts van
de gemeente Brummen via ons
algemene nummer 0575-568 233.
We willen graag inzichtelijk hebben

door wie en op welke plekken
carbid schieten plaatsvindt. Ook
bespreken we dan graag alle
voorwaarden die daarvoor gelden.
Alleen samen kunnen we ervoor
zorgen dat we veilig carbid kunnen
schieten.

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
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

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

