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basis voor toekomstbestendige koers
Het onderzoek en de aanbevelingen over de bestuurskracht in de gemeen-
te Brummen zijn afgerond en worden aan de raad aangeboden. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door het bureau Berenschot. Het onderzoek geeft 
herkenbare gevoelens, analyses en conclusies weer. Het rapport is 
voorzien van een ontwikkelplan waar het gemeentebestuur, de ambtelijke 
organisatie en de samenleving de komende jaren mee aan de slag gaan. 
Het vraagt een nadrukkelijke wil om de schouders eronder te zetten. Het 
versterken van de bestuurskracht vraagt verbeteringen. De rapportage 
vormt daarom een mooi vertrekpunt voor het nieuwe gemeentebestuur 
voor de periode 2022-2026. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek en 
bijbehorende ontwikkelplan januari volgend jaar. 

De gemeente Brummen en de 
provincie Gelderland werken samen 
aan het versterken van de kracht 
van Brummen. Die versterking is 
nodig om de komende jaren goed 
uitvoering te kunnen geven aan alle 
taken die de gemeente heeft. Naast 
de wettelijke taken brengt de 
aanwezigheid van de papierindustrie 
in Eerbeek ook ingewikkelde vragen 
met zich mee. Burgemeester Van 
Hedel kan zich goed vinden in het 
beeld dat de rapportage schetst: 
”Het rapport geeft inzicht in 
gevoelens en feiten over onze sterke 
en ook minder sterke punten. Het 
bevat concrete acties die we de 
komende maanden en jaren 
gezamenlijk moeten oppakken. Het 
vraagt wilskracht van gemeente-
raad, college, ambtelijke organisatie 
en samenleving. Daar heb ik alle 
vertrouwen in.” 

Brede inbreng
Tijdens het onderzoek zijn diverse 
betrokkenen door de onderzoekers 
bevraagd. Zo zijn de wijk- en 
dorpsraden en de ondernemersver-
enigingen betrokken. Maar ook 
medewerkers van organisaties die in 
de gemeente Brummen zijn 
gevestigd of waar de gemeente 
mee samenwerkt zijn bevraagd. En 
ook bestuurders van buurgemeen-
ten en de provincie Gelderland 
hebben hun inbreng geleverd. Via 
een enquête is ook het beeld dat 
inwoners van de gemeente hebben 
in kaart gebracht. Van Hedel is blij 
met alle inbreng die is geleverd. 
“Het heeft een stevig fundament 
gelegd voor dit onderzoek. En 
daarmee ook voor de verbeteracties 
die we ongetwijfeld willen gaan 
treffen.”

Vijf ontwikkelsporen
De acties die in het ontwikkelplan 
zijn opgenomen hebben betrekking 
op vijf verschillende gebieden. Deze 
worden in het rapport ontwikkel-
sporen genoemd. Het eerste spoor 
gaat over het gemeentebestuur, dus 
over de raad en het college zelf. Het 
tweede ontwikkelspoor betreft de 
ambtelijke organisatie en het derde 
spoor richt zich op de versterking 
die nodig is om de opgave in 
Eerbeek goed aan te kunnen. De 
samenwerking in de regio wordt 
benoemd in het vierde spoor en het 
laatste spoor gaat over de samen-
werking binnen de gemeente. 
Natuurlijk zit er veel onderlinge 
samenhang in deze sporen zodat ze 
elkaar versterken.

Direct van start
“Voor de eerste twee jaar is er 
financiële dekking voor de uitvoe-
ring van het ontwikkelplan, zodat 
we direct kunnen starten,” laat Van 
Hedel weten. “In juni 2022 bekijkt 
de gemeenteraad hoe de  financiële 
dekking voor de volledige bestuur-
speriode van 2022 tot en met 2026 
moet worden ingericht.”
Het onderzoeksrapport, waaronder 
een publieksversie, is te lezen op 
www.brummen.nl/brummenro-
buust.

Ook in 2022: gratis cliëntondersteuning
Deze week heeft het college besloten om de samenwerking met Advies-
punt Zorgbelang Inclusief voort te zetten. Adviespunt Zorgbelang biedt 
aan Brummense inwoners de onafhankelijke clientondersteuning. Deze 
gratis ondersteuning kan inwoners helpen om het gesprek met bijvoor-
beeld Team voor Elkaar voor te bereiden. Zij luisteren, denken met u mee 
en bieden advies. 

Uw vraag en uw situatie staan 
centraal bij Team Voor Elkaar. Ook 
bij het keukentafelgesprek of 
wanneer u bijvoorbeeld een 
aanvraag doet voor een uitkering. 
Toch kan een beetje hulp fijn zijn bij 
zo’n gesprek. Natuurlijk is een 
familielid of bekende welkom. Maar 
u kunt ook gratis gebruik maken 
van de onafhankelijke, deskundige 
ondersteuning van Zorgbelang.

Onafhankelijk 
Het vinden van passende zorg en 
ondersteuning kan ingewikkeld zijn. 
Weet u niet waar u moet beginnen, 
welke keuzes u heeft en waar u de 
zorg kunt vinden? De onafhankelijk 
cliëntondersteuner van Adviespunt 
Zorgbelang kan u hierbij kosteloos 
helpen. Of heeft u al een keukenta-
felgesprek met een medewerker van 
Team voor Elkaar? Een eerste 
afspraak bij WerkFit Brummen? Dan 
is het vaak fijn als een onafhankelijk 
iemand het gesprek met u voorbe- 

 
reidt. U kunt hiervoor gratis terecht 
bij onafhankelijk cliëntondersteuner 
Stef Harweg van Adviespunt 
Zorgbelang. Hij werkt volledig 
onafhankelijk van de gemeente. Hij 
is bereikbaar via telefoonnummer 
06 - 53 88 5801. 

Overgang Wmo naar Wlz
Heeft u behoefte aan ondersteuning 
bij de overgang van een Wmo-voor-
ziening naar de Wet langdurige zorg 
(Wlz)? Ook dan kunt u kosteloos 
contact opnemen met Zorgbelang. 
Een specialist kan u informatie 
geven over de mogelijkheden van 
de Wlz en indien nodig ondersteu-
nen bij een aanvraag Wlz. Ook 
hiervoor kunt u bellen naar 
06 - 53 88 5801. 

Folder
De folder over de onafhankelijke 
cliëntondersteuning in de gemeente 
Brummen vindt u in het gemeente-
huis en op onze website. 

Onderzoek naar verkeersveilige Kanaalroute
Het onafhankelijke onderzoek naar de verkeersveiligheid 
langs de kanaalroute is in concept gereed. Het onder-
zoeksbureau adviseert de weg anders in te richten en de 
maximum snelheid terug te brengen naar 60 km/uur. 
Het gaat om de Dierenseweg, Apeldoornseweg en 
Kanaal Zuid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van de gemeenten Apeldoorn en Brummen. Hoewel het 
eindrapport over een maand definitief klaar is, zijn 
dinsdagavond de betrokken dorpsraden uit de gemeente 
Apeldoorn en Brummen al door het onderzoeksbureau 
op de hoogte gesteld van de belangrijkste bevindingen. 

Eerbeek-Loenen 2030
In het gebied Eerbeek/Loenen spelen meer ontwikkelin-
gen die van invloed zijn op de hoeveelheid verkeer op 
de kanaalroute en de N786. Zoals de plannen voor een 
nieuw Logistiek Centrum Eerbeek en het Verkeerscircu-
latieplan voor Eerbeek. De gemeenten en de provincie 
werken samen aan dit soort projecten onder de vlag van 
het programma Eerbeek-Loenen 2030. Ook het 
eindrapport over de verkeersveiligheid op de kanaalrou-
te staat in 2022 op de agenda van dit programma. De 
gemeenten en provincie wegen hier met elkaar de 
effecten van voorgestelde maatregelen integraal af.

Milieueffecten en financiën
Om de integrale afweging te kunnen maken zijn er nog 
een paar punten die uitgezocht moeten worden. Zoals 
wat de effecten van een 60 km p/u inrichting en het 
verschuiven van verkeersstromen zijn op het gebied van 
milieu (stikstof, geluid). Maar ook wat de kosten en 
mogelijkheden zijn op financieel vlak. Het Brummense 
college zal  een besluit nemen over de adviezen uit het 
onderzoek op het moment dat de integrale afweging  
gereed is.  Uiteraard wordt dit onderwerp dan ook 
voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.

Huidige  verkeersregels 
In het voorjaar van 2022 is er dus meer duidelijkheid te 
verwachten over de definitieve maatregelen. Tot die tijd 
blijft de snelheidslimiet op de meeste plekken 80 km per 
uur. Op kruispunten en enkele andere plekken is de 
limiet 60 km (vaak in combinatie met ondersteunende 
maatregelen zoals plateaus of markeringen). Een pilot 
van 60 km voor het Apeldoornse deel van de route 
wordt met ingang van 20 december beëindigd. 
Daarover leest u meer in een nieuwsbericht op de 
website van de gemeente Apeldoorn. 

Inloopbijeenkomst ontwikkeling 
Action/Plus Eerbeek
Op zaterdagmiddag 15 januari 2022 jaar vindt er een inloopbijeenkomst 
plaats. Centraal hierbij staan de ontwikkeling van het winkelcomplex aan 
de Stuijvenbuchstraat en De Wasacker in Eerbeek en de herinrichting van 
de openbare ruimte bij De Wasacker. De bijeenkomst vindt plaats tussen 
13.00 en 16.00 uur in een leegstaande winkel aan de Coldenhovenseweg. 
Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden, zodat een planning 
gemaakt kan worden om de inloopbijeenkomst verantwoord binnen de 
geldende coronaregels te kunnen organiseren. 

Eigenaar Orange Capital Partners wil 
het complex met winkels aan de 
Stuijvenburchstraat en De Wasacker 
herontwikkelen. Daarbij gaat het 
vooral om een verbouwing van de 
Plus Supermarkt en de voorgeno-
men verhuizing van de Action. De 
openbare ruimte wordt daarnaast 
door de gemeente opnieuw 
ingericht, waarbij er extra parkeer-
plaatsen bij De Wasacker komen. 
Daarmee wordt ook uitvoering 
gegeven aan de structuurvisie voor 
het centrumgebied die recentelijk 
door de gemeenteraad is vastge-
steld.  Voordat de plannen definitief 
worden gemaakt en een bestem-
mingsplanprocedure start, willen 
gemeente en initiatiefnemer 
belangstellenden in Eerbeek 
bijpraten over deze ontwikkelingen. 
Medewerkers van beide organisaties 
staan op 15 januari gereed om ook 

een toelichting op de plannen te 
geven en vragen te beantwoorden. 
Overigens heeft Orange Capital 
Partners de direct betrokken 
ondernemers en huurders al 
bijgepraat over de huidige plannen. 

Aanmelden
Wilt u de inloopbijeenkomst 
bezoeken? Stuur dan een mailbe-
richt naar ruimtevooreerbeek@
brummen.nl en geef daarbij een 
voorkeurstijdstip aan. U krijgt dan 
een bevestiging wanneer u welkom 
bent in het betreffende winkelpand. 
Door met tijdsperioden te werken 
kan deze bijeenkomst veilig 
georganiseerd worden. Meer 
informatie, waaronder over de 
verdere planning vindt u op de 
website www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek.

Voorlopig ontwerp Plus en Action (vanaf De Wasacker)
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 12 diverse bomen, 
Juliana van Stolberglaan 4A, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 4 eiken, Soerense 
Zand Noord 12, Eerbeek

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, de 
natuurontwikkeling van Berkendij-
ke, Brummen, sectie N, nr. 113 en 
sectie C, nr. 1536

• Ingediende aanvraag uitgebreide 
omgevingsvergunning, de 
natuurontwikkeling van Leusveld 
Noordwest, Brummen, sectie Q, 
nrs. 122 tm 126, 128 tm 130 en 
sectie D, nr. 1546

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schutting, De Eendrachtweg 47, 
Leuvenheim

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor het veranderen 
van de opslag van drijfmest naar 

stromest in de mestsilo, Voorston-
densestraat 22A, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 12 
woningen type “Dames aan het 
Hof” locatie Maalrol 2 t/m 24 in 
het plan Lombok Zuid, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
werkschuur op de locatie Plagweg 
3, Empe

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
Abies (en weigeren van het 
kappen van een Lariks), op de 
locatie Anna van Saksenlaan 4, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
garage bij “Huize Decima”, op de 
locatie Zutphensestraat 41, 
Brummen

Beleidsregel  
• Subsidieregeling kosten controle 

Corona Toegangsbewijs (CTB)
• Overzicht subsidieplafonds 2022 

gemeente Brummen  

• Beleids- en uitvoeringsplan 
Inburgering gemeente Brummen 
2022-2025

• Uitvoeringsnotitie Kinderopvang-
regelingen Brummen

 
Ruimtelijk plan of 
omgevingsdocument 
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Woonzorgvoorziening Mei-
doornlaan” en Ontwerp Omge-
vingsvergunning Meidoornlaan 
18A Brummen” gemeente 
Brummen

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening) 
• Algemene subsidieregeling (ASR) 

gemeente Brummen
• Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Brummen 2019

Ander besluit van algemene 
strekking 
• Wijzigingsbesluit Subsidieregeling 

kinderopvang 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.

Geen nieuwjaarsreceptie
Evenals eerder dit jaar, vindt er ook na de komende jaarwisseling géén 
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Het college heeft dat deze 
week besloten. Ook dit jaar zijn de geldende coronamaatregelen de 
reden voor dit besluit. De nieuwjaarswens én de nieuwsrede van de 
burgemeester worden dit jaar digitaal aan iedereen kenbaar gemaakt. 
Hou hiervoor rond de jaarwisseling de gemeentelijke communicatieka-
nalen goed in de gaten! 

Kerstboominzameling gaat door
Ook in 2022 organiseert de gemeente Brummen een kerstboominzame-
ling. We gaan voor een succesvolle en veilige inzameling, uiteraard met 
inachtneming van de coronamaatregelen. 

Op woensdag 12 januari 2022, 
tussen 13.30 en 16.30 uur, kunnen 
particulieren (kinderen en volwasse-
nen) en verenigingen hun kerst-
boom weer inleveren. Elke ingeza-
melde 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. 

Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig
Het klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben 
het over ‘een loeiend geluid’. Van buiten af zie je de vlammen uit de 
schoorsteen opstijgen. De schrik zit er in elk geval meteen in: schoor-
steenbrand! 

Wat is een schoorsteenbrand?
Het loeiende geluid in de schoor-
steen is de zuurstof die een schoor-
steenbrand aantrekt. Een schoor-
steenbrand ontstaat doordat de 
aanslag in de schoorsteen vlam vat. 
Die aanslag kan roet zijn, maar ook 
het zeer brandbare creosoot. Nat of 
rot hout veroorzaakt creosoot in het 
rookkanaal. Dit zijn onverbrande 
brandstofdeeltjes die zich tegen de 
schoorsteenwand afzetten en 
kunnen aankoeken tot een dikke 
laag teerachtige substantie. Creo-
soot ontbrandt bij circa 500°C. Een 
temperatuur die in het rookkanaal 

makkelijk wordt behaald.
Laat de schoorsteen vegen!
Wist u dat 40% van de woning-
branden in de regio worden 
veroorzaakt door de schoorsteen? In 
november en december zijn er vaak 
schoorsteenbranden. Steeds meer 
mensen laten daarom hun schoor-
steen meerdere keren per jaar 
vegen.  Een schoorsteenveger 
schraapt met een stalen borstel de 
wand van de schoorsteen schoon. 
Een afspraak maken met een 
schoorsteenveger kan via www.
schoorsteenveger.nl of bel direct uw 
eigen schoorsteenveger. Kies een 

bedrijf dat is aangesloten bij 
Algemene Schoorsteenvegers 
Patroons Bond (ASPB). 

Toch schoorsteenbrand?
Hoort u een loeiend geluid in het 
rookkanaal? Kom direct in actie!

• Blus nooit met water!
• Doof snel het vuur in de haard 

met zand of zout, om rook in huis 
te voorkomen.

• Sluit direct hierna de schoorsteen-
klep

• Sluit de luchttoevoer van de 
kachel, of bij een open haard de 
deurtjes

• Bel 1-1-2
• Ventileer direct na het doven van 

het vuur de ruimte. Er zou 
koolmonoxidevorming kunnen 
plaatsvinden. Plaats bij de kachel 
of haard daarom een CO-melder 
aan het plafond.

De Zwitserse methode
Wordt het wat kouder en wil je 
graag de kachel aandoen buiten? 
Stook dan vooral niet als het mistig 
of windstil is, maar gebruik een 
kachel met een hoge en schone 
schoorsteenpijp! Daarnaast is 
belangrijk om droog en onbehan-
deld hout te gebruiken. Maak verder 
gebruik van de Zwitserse methode 
en doof het vuur met zand!

Ga als volgt te werk:
• Open de luchttoevoer van je 

kachel.
• Leg in de lengterichting grote 

blokken hout
• Dwars erbovenop leg je blokken 

van dezelfde grootte
• Hier bovenop leg je in de 

lengterichting blokken van 

ongeveer drie centimeter dik
• Dwars bovenop de vorige laag 

leg je weer blokken van ongeveer 
drie centimeter dik

• Vervolgens plaats je in de 
lengterichting blokken van twee 
centimeter dik

• Plaats aanmaakblokjes tussen de 
laatste twee lagen

• Dek de stapel af met wat 
sprokkelhout

• Nu kun je de aanmaakblokjes 
aansteken

• Door het vuur van boven naar 
onder te geleiden, komen er 
minder schadelijke stoffen vrij. 
Houd de luchttoevoer open, ook 
als het vuur uit is. Pas als de 
blokken niet meer zichtbaar 
gloeien, kan de luchttoevoer 
dicht.

Infoavond Arnhemsestraat
Aan de Arnhemsestraat 50 in Brummen is momenteel de supermarkt Aldi 
gevestigd. Het bestaande winkelpand is aan de kleine kant en voldoet 
niet aan de eisen van Aldi en haar klanten. Aan de Vulcanusweg in 
Brummen zal daarom een nieuwe supermarkt gerealiseerd worden. Het 
bestemmingsplan hiervoor is inmiddels vastgesteld door de gemeente-
raad. Op de locatie waar Aldi vertrekt, werkt een projectontwikkelaar aan 
een plan voor de bouw van appartementen.

Op woensdagavond 22 december 
organiseren wij een online informa-
tieavond. Tijdens deze avond geven 
wij samen met de initiatiefnemer 
een toelichting op de plannen en is  

er voldoende mogelijkheid om 
vragen te stellen. 
Meld u aan voor de avond via 
bijeenkomsten@brummen.nl. 
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Inburgeren: snel en op maat lokaal meedoen
Elk jaar heten we ruim 20 statushouders welkom in de gemeente Brum-
men. “We willen graag dat deze nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen 
in de Brummense samenleving, het liefst met betaald werk”, zegt wethou-
der Ingrid Timmer. “Met een lokaal aanbod voor inburgering maken we dit 
mogelijk. Dankzij praktijkvoorbeelden en contacten in de buurt leren 
mensen niet alleen de taal, maar raken ze ook snel vertrouwd met hun 
nieuwe omgeving en buurt- en dorpsgenoten.”

Taal leren en meedoen
De lokale aanpak staat in het 
beleidsplan Inburgering in de 
gemeente Brummen. Dit plan sluit 
aan bij de nieuwe Wet inburgering, 
die vanaf 1 januari 2022 geldt. 
Uitgangspunt van de nieuwe wet is 
dat de inburgering meteen start en 
snel verloopt. Het inburgeringsaan-
bod moet goed aansluiten bij de 
mogelijkheden van de nieuwkomer. 
Daarom is maatwerk nodig. En het is 
belangrijk om het leren van de taal 
te combineren met meedoen in de 
samenleving. Dualiteit noemen we 
dat. Dit alles vraagt om een goed en 
divers aanbod voor inburgering. 

Persoonlijk plan
“Als gemeente spelen we een 
belangrijke rol in het inburgerings-
traject”, legt Ingrid Timmer uit. 
“Volgens de nieuwe wet moeten wij 
een goed inburgeringsprogramma 
aanbieden. Op basis van een breed 
intakegesprek maken we samen met 
de nieuwkomer een plan. Hierin  

staan persoonlijke doelen en 
afspraken over de leerroute. 
Statushouders krijgen niet alleen 
taalles, maar leren ook meer over 
bijvoorbeeld de Nederlandse 
maatschappij en de arbeidsmarkt.” 
We kiezen voor een intensief 
lesaanbod van 24 uur taal en 
praktijkleren. “Tijdens een pilot met 
de gemeente Lochem hebben we 
gezien dat zo’n intensief programma 
zorgt voor structuur. En het draagt 
bij aan een snellere ontwikkeling.” 

Begeleiden en ontzorgen
De gemeente moet ook, net als nu, 
zorgen voor maatschappelijke 
begeleiding. Denk aan het regelen 
van praktische zaken zoals het 
huurcontract, verzekeringen en het 
aanvragen van een uitkering. Ingrid 
Timmer: “Nieuw is dat we inburge-
ringsplichtigen financieel ontzorgen. 
Dit betekent dat we de eerste 
maanden de kosten voor huur, 
energie, water en zorgverzekering 
inhouden op de uitkering. Zo 

voorkomen we financiële proble-
men. Verder leren we nieuwkomers 
hoe het financiële systeem in ons 
land werkt. En we bieden begelei-
ding bij het voeren van de eigen 
administratie.” Ten slotte krijgt de 
gemeente nieuwe taken rondom de 
registratie en monitoring van 
inburgeringstrajecten. En handha-
ving als mensen de inburge-
ringsplicht niet naleven.

Driehoek van inburgering
Drie organisaties vormen de 
hoekstenen in de begeleiding bij 
inburgering. De gemeente als 
‘regisseur’, Stichting Welzijn 
Brummen voor maatschappelijke 
begeleiding en een taalaanbieder 
voor de leerroutes. Daarnaast 
leveren andere organisaties een 
bijdrage. Zoals woningstichting 
Veluwonen, de bibliotheek en het 
Taalhuis, Team voor Elkaar en 
WerkFit Brummen. Maar ook allerlei 
verenigingen. Ingrid Timmer: 
“Nieuwe kennissen en vrienden zijn 
fijn om snel wegwijs te raken in onze 
gemeente. En om de taal goed te 
leren. Daarom is het belangrijk dat 
clubs en verenigingen hun deuren 
openzetten voor nieuwkomers, als 
lid of vrijwilliger.”
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Einde aan preventief toezicht
Woensdag maakte de provincie bekend dat het verscherpte financiële 
toezicht voor de gemeente Brummen met ingang van het nieuwe jaar 
komt te vervallen. De financiële toezichthouders stelt vast dat het de 
gemeente Brummen afgelopen jaar is gelukt om de financiële situatie te 
verbeteren. Het financiële herstelplan dat in juni 2021 is vastgesteld door 
de raad, en ook de eind oktober vastgestelde begroting, geven de 
provincie het vertrouwen dat Brummen in de komende jaren weer kan 
toegroeien naar een financieel robuuste situatie. 

Wethouder Financiën Ine van 
Burgsteden is verheugd. “Duidelijk 
is dat de provincie Gelderland 
vertrouwen heeft in het meerjarige 
financiële herstelplan. Een gedegen 
plan dat verwerkt is in de door de 
gemeenteraad aangenomen 
programmabegroting. Het harde 
werken heeft de provincie opge-
merkt waardoor extra toezicht na 
een jaar niet meer aan de orde is.” 
Van Burgsteden geeft ook een 
winstwaarschuwing. “De aanko-
mende jaren wordt er blijvend 
stapsgewijs en zorgvuldig gewerkt 
aan verbetering van de financiële 
positie. Dit betekent dat er nog 
steeds lastige keuzes gemaakt 
moeten worden, om ook daadwer-
kelijk onze financiële reserves weer 
op niveau te brengen.” Van 
Burgsteden benadrukt daarbij dat 
het gemeentebestuur daarbij oog 
houdt voor de urgente opgaven van 

deze tijd. “Met een solide begroting 
kunnen we ons beter richten op de 
gevraagde opgave in Brummen en 
haar inwoners.”
De provincie laat weten dat er in 
2022 geen enkele gemeente onder 
repressief toezicht komt te vallen. 
Met name door het eenmalig extra 
toegezegde geld van de rijksover-
heid staan de Gelderse gemeenten 
er gemiddeld beter voor dan vorig 
jaar. Meer hierover is te lezen in het 
bericht op de website van de 
provincie.  

Gedeputeerde Staten houden 
toezicht op de financiële huishou-
ding van gemeenten, waterschap-
pen en gemeenschappelijke 
regelingen. Op basis van de 
begroting en de financiële langeter-
mijnplanning bepalen GS elk jaar in 
december de vorm van het financi-
eel toezicht voor het komende jaar. 

Vuurwerk en containers tijdens jaarwisseling
Elk jaar neemt de gemeente Brummen, in samenwerking met de politie, 
een aantal praktische voorzorgsmaatregelen om de jaarwisseling veilig te 
laten verlopen. En ook u kunt een steentje bijdragen.

Fop- en schertsvuurwerk wel 
toegestaan
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 
mag u wel klein vuurwerk als 
sterretjes en knalerwten afsteken 
(categorie F1). Dit mag iedereen 
vanaf 12 jaar en ouder het hele jaar 
door kopen en afsteken. Dit 
vuurwerk wordt ook onterecht 
kindervuurwerk genoemd. Het is het 
minst gevaarlijke vuurwerk, maar 
toch gebeuren er regelmatig 
ongelukken mee. Sterretjes kunnen 
bijvoorbeeld brandwonden veroor-
zaken omdat ze meer dan 1000 
graden kunnen worden. Draag daar-
om altijd een vuurwerkbril, gebruik 
een aansteeklont en houd voldoen-
de afstand.

Het is niet toegestaan om vuurwerk 
per post te verzenden of af te 
leveren aan huis. Lees meer over 
vuurwerk op www.rijksoverheid.nl 
of kijk op www.veiligheid.nl/
vuurwerk.

Carbid schieten
De regels voor het carbidschieten 
zoals vastgelegd in de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) zijn 
aangescherpt. Dat heeft de gemeen-
teraad unaniem besloten. De nieuwe 
voorschriften richten zich vooral op 
veiligheid en het voorkomen van 
overlast. 

• Carbidschieten is onder strikte 
voorwaarden toegestaan voor 
personen vanaf 18 jaar:

• Je mag daarbij geen alcohol of 
andere verdovende middelen 
gebruiken

• Het volume van de melkbus of 
soortgelijk middel mag niet meer 
dan 40 liter zijn 

• Het aantal bussen is beperkt tot 5 
• Het schieten mag alleen plaatsvin-

den op oudejaarsdag tussen 12.00 
en 18.00 uur buiten de bebouwde 
kom

• Het terrein moet verlicht en 
afgezet zijn 

• Er zijn minimale afstanden 
bepaald tot woningen, dierenver-
blijven en zorginstellingen. 

• De melkbus of soortgelijk middel 
moet deugdelijk zijn en mag 
uitsluitend met een zacht 
voorwerp (bijvoorbeeld een bal) 
worden afgesloten. 

Kijk voor alle voorwaarden en info 
op www.brummen.nl/vuurwerk 

Neem contact met ons op
Wilt u carbid schieten? Doe een 
aanvraag of melding via www.
brummen.nl. We willen graag 
inzicht hebben door wie en op 
welke plekken carbidschieten 
plaatsvindt. Ook bespreken we dan 
graag alle voorwaarden die daarvoor 
gelden. Alleen samen kunnen we 

ervoor zorgen dat we veilig carbid 
kunnen schieten.  Heeft u vragen? 
Neem contact op met Renee Swarts 
via ons algemene nummer 0575- 
568 233. 

Toezicht
De politie kan iedereen aanhouden 
die zich niet aan de regels houdt 
voor wat betreft het illegaal afsteken 
van vuurwerk. Bij eenvoudige 
vuurwerkovertredingen verwijst de 
politie jongeren door naar Bureau 
Halt. Bij ernstige overtredingen 
maakt de politie een proces verbaal 
op. Politie en andere toezichthou-
ders gaan ook nauwlettend toezien 
op een juiste manier van carbid 
schieten en treden als dat nodig is 
handhavend op.

Meld vuurwerk- en carbidoverlast 
via Fixi
Ervaart u overlast van vuurwerk of 
carbid, bijvoorbeeld door geluid en 
het afval? Meld het via Fixi en 
selecteer Vuurwerk overlast. We 
krijgen zo meer inzicht 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.

Containers afgesloten 
met oud & nieuw
Op oudejaarsdag worden de 
containers voor PMD, glas, papier 
en textiel afgesloten vanwege het 

afsteken van vuurwerk. Plaats niets 
naast de containers om brandge-
vaar te voorkomen. Op maandag 3 
januari gaan de containers in de 
loop van de dag weer open.
Wij adviseren u uw container uit 
het zicht neer te zetten. Laat ook 
geen dozen, pallets of ander 
materiaal bij uw woning of winkel 
staan. Dit om brand door vuurwerk 
te voorkomen. Zorg ervoor dat 
vluchtwegen vrij blijven. Meer 
weten over afval? Kijk op www.
circulus-berkel.nl.

Afval wel toegestane vuurwerk
Vanaf maandag 3 januari ruimen 
veegwagens het vuurwerkafval op 
de hoofdwegen op en in het 
centrum van Brummen en Eerbeek. 
We roepen inwoners ook op om 
zelf na de jaarwisseling de eigen 
stoep schoon te vegen. Dat is wel 
zo veilig; de meeste vuurwerkonge-
lukken gebeuren tijdens de eerste 
januaridagen, als kinderen en 
jongeren op zoek gaan naar 
niet-volledig afgestoken vuurwerk.
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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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Avondsluiting wordt verlengd, basisonderwijs 
week eerder dicht
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het 
ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen zijn. De effecten van de 
maatregelen en onze gezamenlijke inzet zijn dus zichtbaar. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen en reguliere 
behandelingen en operaties worden 
uitgesteld, moeten we het virus verder 
blijven terugdringen. Daarnaast is er reden 
tot zorg en voorzichtigheid door de 
nieuwe omikronvariant. De verwachting is 
dat deze variant de komende weken de 
plaats van de deltavariant zal overnemen. 
Er zijn nog veel onzekerheden over de 
besmettelijkheid, de bescherming door de 
huidige vaccins en de ernst van het 
ziektebeeld.

Daarom verlengt het kabinet de maatrege-
len die sinds 28 november 2021 gelden tot 
en met in ieder geval vrijdag 14 januari 
2022. Ook gaan het basisonderwijs, 
scholen voor het speciaal basisonderwijs en 
de BSO de week voor de kerstvakantie 
dicht. De BSO is tijdens de kerstvakantie 
van de scholen wel geopend. Het basison-
derwijs start weer op maandag 10 januari 
2022.
Op 14 januari 2022 wordt de situatie 
opnieuw beoordeeld. Het kan zijn dat het 
inzicht van het OMT over de omikronvari-
ant aanleiding geeft om dit weegmoment 
te vervroegen.
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Voorstel: realistische tarieven 
voor sportaccommodaties
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat onze gemeentelijke 
sportvoorzieningen op peil blijven. Sporten verbindt mensen en daarnaast 
zijn voorzieningen van belang om alle inwoners vitaal en gezond te 
houden. Hieraan zijn kosten verbonden. De bijdrage die de gemeente en 
verenigingen hieraan leveren is vastgelegd in de Tarievennota Sportacom-
modaties. Dit jaar is deze na een zorgvuldig proces tegen het licht 
gehouden. En op basis van een onafhankelijk advies stelt het college de 
gemeenteraad nu voor de tarieven en vergoedingen aan te passen. Dit 
voorstel wordt in januari door de gemeenteraad besproken.

Het was ook tijd om de tarievennota 
te evalueren. Deze stamt namelijk 
uit 2007. In bijna 15 jaar tijd zijn er 
diverse ontwikkelingen en verande-
ringen geweest, die van invloed zijn 
op de gemeentelijke binnen- en 
buitensportaccommodaties en 
daarmee ook op de tarieven. Drijver 
en Partners, een onafhankelijk 
adviesbureau met veel ervaring op 
dit terrein, heeft de evaluatie 
uitgevoerd. Hierbij zijn alle sportver-
enigingen betrokken. Zo is er een 
benchmark gedaan en is alle 
informatie die is opgehaald verwerkt 
in een conceptrapportage, die in 
oktober weer met alle betrokkenen 
is besproken. Eerder deze maand 
heeft Drijver en Partner het rapport 
afgerond en een duidelijk advies 
gegeven over de tarieven en 
vergoedingen. 

Het is belangrijk dat sportvoorzie-
ningen gezamenlijk in stand worden 
gehouden. In de tarievennota is 
opgenomen dat ongeveer 30 

procent van de kosten hiervan 
gedragen worden door de vereni-
gingen zelf, de overige 70 procent 
betaalt de gemeente. Advies is om 
de binnensporttarieven te verhogen 
en enkele veranderingen door te 
voeren op de vergoedingen die aan 
buitensportverenigingen worden 
verstrekt. Op deze manier kunnen 
voorzieningen beter op peil 
gehouden worden en komen we 
meer in lijn met de tarieven in de 
regio. Ook wordt het duidelijker 
welke tegenprestaties verbonden 
zijn aan de vergoedingen en zijn er 
minder uitzonderingen.

Het is de gemeenteraad die een 
besluit neemt over de toekomstige 
tarieven en vergoedingen. Het 
raadsvoorstel wordt op donderdag 
13 januari tijdens een raadsforum 
besproken. Alle betrokken vereni-
gingen en instanties hebben het 
rapport en het raadsvoorstel 
inmiddels ontvangen. 

Energiecoaches gezocht!
Vanwege veel aanvragen zijn we 
op zoek naar nieuwe huur 
energiecoaches! 

Bent u geïnteresseerd in energie en 
vindt u het leuk om huurders te 
stimuleren om energie te besparen? 
Bent u minimaal twee dagdelen per 
maand beschikbaar, wilt u leren 
over energiebesparing en een 

kleine vergoeding ontvangen voor 
uw inzet? Meld u aan op 
energiecoach@brummenenergie.nl 
en versterk ons team!
Als energiecoach voor huurders 
bezoekt u, als de coronamaatrege-
len het toelaten, bewoners thuis. U 
geeft praktische tips over hoe u op 
een eenvoudige manier energie 
kunt besparen.  

Provincie: géén LCE op voormalig Burgersterrein
Het voormalig Burgersterrein in Eerbeek valt af als locatie voor het 
nieuwe Logistiek Centrum Eerbeek. Dat hebben Gedeputeerde Staten van 
de provincie Gelderland dinsdag besloten. De andere twee opties die in 
beeld zijn (Kollergang Zuid-West en Noord-West) worden verder onder-
zocht. De definitieve locatiekeuze voor het LCE volgt begin 2022.  

De provincie Gelderland wil samen 
met de gemeente en de papierin-
dustrie een logistiek centrum 
bouwen. Voorwaarde voor de bouw 
is dat het vrachtverkeer ernaartoe 
elektrisch wordt. Dit was in eerste 
instantie gepland op het voormalig 
Burgersterrein. Daar zat eerder ook 
al een logistiek bedrijf. Maar er is 
ook gekeken of er alternatieve 
locaties zijn. Daardoor kwamen er 
twee andere opties bij: de Koller-
gang Noord-West en Kollergang 
Zuid-West. De drie opties zijn 
onderzocht op effecten op milieu en 
omgeving, hoe effectief de oplos-
sing is, financiën en draagvlak bij 
omwonenden. Met name de 
toegenomen urgentie om stik-
stofuitstoot te verminderen en de 
zorgen bij omwonenden over de 
leefbaarheid, hebben GS doen 
besluiten het voormalig Burgerster-
rein niet in het verdere onderzoek 
voor een LCE-locatie mee te nemen. 

Toekomstbestendig
De drie papierfabrieken DJP De 
Hoop, DS Smith Packaging en 
Folding Boxboard Eerbeek zorgen in 
de regio voor veel werkgelegenheid. 
Voor een toekomstbestendige 
bedrijfsvoering in Eerbeek moeten 
deze bedrijven goed kunnen 
inspelen op de groeiende papier- en 
kartonbehoefte. Daarom willen ze 
binnen de bestaande vergunningen 
de productie verhogen. De provincie 
wil hier aan meewerken, maar 
maakt zich ook zorgen. Groei in 
productie zorgt voor meer opslag en 
meer transportbewegingen en dat 
terwijl er nu al veel vrachtwagens in 
de kern van Eerbeek rijden. Met het 
LCE wil het provinciebestuur 
bijdragen aan een betere balans 
tussen industrie en leefbaarheid.

LCE met elektrische pendel 
Door de opslag van de fabrieken 
samen te voegen in één logistiek 

centrum wordt het pendeltransport 
efficiënter. De drie fabrieken hebben 
nu namelijk verschillende opslaglo-
caties in en om Eerbeek heen. Daar 
rijden diesel vrachtwagens af en aan 
om producten op te slaan. De 
provincie heeft als voorwaarde 
gesteld dat het pendelverkeer naar 
het nieuwe LCE elektrisch moet 
worden. Dit zorgt in de kern van 
Eerbeek voor minder lawaai en 
fijnstof van vrachtwagens. Het 
elektrisch vervoer sluit aan bij een 
andere belangrijke doelstelling: de 
papierindustrie is een grootverbrui-
ker van gas en wil overstappen op 
duurzamere energie zoals elektrici-
teit en warmte. Zo willen ze de 
stikstof en CO2 uitstoot verminde-
ren.  

In de komende periode worden de 
twee overgebleven locaties verder 
onderzocht. Gedeputeerde Staten 
hebben deze uitwerking nodig om 
een definitief besluit te kunnen 
nemen over de locatie voor het LCE. 
Meer (achtergrond)informatie over 
de ontwikkeling van het LCE is te 
vinden op de website www.
eerbeekloenen2030.nl. 

Energie besparen en slimme tips
Al 200 huurders hebben bezoek gehad van de energieconciërge. Doet u ook 
mee? Bent u huurder van Veluwonen en wilt u een lagere energierekening 
en een comfortabeler huis? Meld u aan op www.brummenenergie.nl.

De energieconciërge komt bij u 
thuis en helpt met kleine maatrege-
len waarmee u direct energie 
bespaart. Hij komt niet met lege 
handen: hij neemt gratis materialen 

mee zoals een brievenbusborstel, 
ledlampen, een waterbesparende 
douchekop, radiatorfolie of 
energieverbruiksmeter.


