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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 toegestaan
Tijdens de jaarwisseling 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 vuur-
werk, maar toch gebeuren er 
regelmatig ongelukken mee. 
Sterretjes kunnen bijvoorbeeld 
brandwonden veroorzaken omdat 
ze meer dan 1000 graden kunnen 
worden. Draag daarom altijd een 
vuurwerkbril, gebruik een aan-
steeklont en houd voldoende 
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 
zijn vastgelegd in de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV). De 
voorschriften richten zich vooral op 
veiligheid en het voorkomen van 

overlast. 
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 via ons algemene 
nummer 0575- 568 233. 

Het is verboden zonder melding/
vergunning van de burgemeester 
met carbid te schieten. Dit verbod 
geldt niet als je carbid schiet op 31 
december tussen 10:00 uur en 
18:00 uur:
• je in de gemeente Brummen 

woont, ouder bent dan 18 jaar en 
je twee weken van tevoren een 
melding hebt gedaan bij het 
college;

• het schieten moet plaatsvinden op 
het terrein van de melder dan wel 
er moet toestemming zijn van de 
eigenaar van het terrein;

• het carbid schieten vindt plaats 
buiten de bebouwde kom  

• degene die daadwerkelijk carbid 

schiet of daarbij helpt moet 18 
jaar of ouder zijn;

• er mag met maximaal 5 bussen 
van 30 liter worden geschoten  

• het terrein is na zonsondergang 
verlicht;

• de toeschouwers worden op 25 
meter afstand gehouden;

• je doet geen dingen waarvan je 
redelijkerwijs weet of had kunnen 
vermoeden dat daardoor gevaar, 
schade en/of ernstige hinder kan 
optreden voor mens, dier en 
milieu.

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

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 overlast via Fixi
Ervaart u overlast van vuurwerk of 
carbid, bijvoorbeeld door geluid en 

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 26 december is het gemeentehuis gesloten vanwege 
Tweede kerstdag. Dat geldt ook voor het Servicepunt in Eerbeek. U 
kunt terecht op www.brummen.nl voor informatie over de gemeentelij-
ke producten en diensten of om een afspraak te maken.      

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 dicht met oud & nieuw
Op oudejaarsdag worden de 
containers voor PMD, papier en 
textiel afgesloten vanwege het 
afsteken van vuurwerk. Plaats niets 
naast de containers om brandgevaar 
te voorkomen. Op 1 januari gaan 
de containers in de loop van de dag 
weer open.
Wij adviseren u uw containers aan 
huis 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.nl.

Afval wel toegestane vuurwerk
Vanaf maandag 2 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.

Kerstboominzameling woensdag 11 januari

Op woensdag 11 januari 2023, 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 kerstboominzame-
ling is niet voor bedrijven bedoeld. 
Wilt u er zelf voor zorgen dat de 
pot/staander van de kerstboom af 
is? De kerstbomen kunt u op de 
volgende plaatsen inleveren:

Brummen:
• gemeentelijk afvaldepot Arnhem-

sestraat 
• dierenpark ’t Goor, Troelstralaan

Eerbeek:
• grasveld hoek Volmolenweg/

Poelkampstraat
• groenstrook Kindcentrum De 

Sterrenbeek aan Derickxkamp
• parkeerplaats Eerbeekse Boys aan 

de Veldkantweg 

Grote partijen
We vragen u om grote partijen aan 
te bieden bij het gemeentelijk 
afvaldepot in Brummen of op de 
locatie bij de Eerbeekse Boys. 

Uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie 
Iedereen is van harte welkom om met elkaar het nieuwe jaar af te trappen. 
Na 3 jaar organiseert de gemeente weer een nieuwjaarsreceptie in de hal 
van het gemeentehuis. 

Deze vindt plaats op dinsdag-
avond 3 januari. Alle inwoners, 
verenigingen, organisaties en 
bedrijven in de gemeente Brum-
men zijn van harte uitgenodigd. 
De deuren van de centrale hal van 
het gemeentehuis zijn om 19.30 
uur geopend. Om 20.00 uur 
houdt burgemeester Van Hedel 
zijn nieuwjaarsrede. 

Ook dit jaar heeft de bijeenkomst 
een speciaal thema. Deze keer is dat 
recreatie en toerisme. Inwoners die 
in dit jaar in de gemeente Brummen 
zijn komen wonen, krijgen een 
persoonlijke uitnodiging om de 
bijeenkomst bij te wonen. Evenals 
de inwoners die in de twee jaar 
daarvoor (en dus in coronatijd) in de 
gemeente zijn komen wonen. 

Laatste kans: cadeaubon!

Met de cadeaubon van 50 euro kunnen 
huurders online spullen bestellen om hun 
huis energiezuiniger te maken. Dit kan 
nog tot eind dit jaar! Denk aan tocht-
strips, waterbesparende douchekop of 
ledlampen. Heeft u de bon eerder 
aangevraagd maar laten verlopen? Dan 
kunt u een nieuwe aanvragen. Vraag uw bon aan, voor 31 december, via 
www.regionaalenergieloket.nl.

Lukt het niet om de cadeaubon aan te vragen? Of heeft u een andere vraag 
over de cadeaubon? Neem dan contact op met het Regionaal Energieloket 
via cadeaubon@regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
vervangen van de bestaande 
schuttingen, W. Einthovenstraat 8, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een jongveestal, ‘t 
Zaaibroek 1A, Hall

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, aangepaste dunning van 
2 ha bos (maximaal 300 bomen), 
Coldenhovenseweg 89, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, verbouwen van de 
woning met onder andere een 
kapvervanging, Hallsedijk 39, 

Empe.
• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, het realiseren van 2 
appartementen op de eerste 
verdieping, Stuijvenburchstraat 
143, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het wijzigen van de 
voorgevel, Van Houtenstraat 11, 
Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Zwanenbloem 1, 
Brummen.

• Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer, voor Ebola B.V.

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, kappen van 4 grove 

dennen, Louise de Colignylaan 
22, Eerbeek

 
Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Wijzigingsplan “Buitengebied 

Brummen, landschaps- en 
natuurversterking vier percelen 
2022” gemeente Brummen

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit instellen parkeer-

verbod – Beukenhof
• verkeersbesluit opheffen gehandi-

captenparkeerplaats - Tuinstraat, 
Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Kort nieuws

Raad besloot
Gisteravond vond de laatste besluitvormende raadsvergadering plaats van 
dit jaar. Welke besluiten zijn genomen leest u in het nieuwsbericht op onze 
website brummen.nl. Binnenkort staan ook de besluitenlijst én het 
audioverslag van de vergadering op de pagina van de gemeenteraad op 
brummen.nl.

Loenenseweg 2
B&W hebben besloten in te stemmen met de beantwoording van zienswij-
zen voor bestemmingsplan Loenenseweg 2 en ze stellen het plan ongewij-
zigd vast. Daarbij is besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

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)

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

Colofon

Op vrijdag 24 december en 6 januari verschijnt Brummens Nieuws niet 
vanwege de feestdagen. U moet die weken dus ook GemeenteThuis 
missen. Uiteraard kunt u voor het gemeentelijke nieuws wel terecht op 
onze website www.brummen.nl, Facebook en Twitter. Ook kunt u zich 
abonneren op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. 

Wat te doen bij overlast?
Zit u ’s zomers in de rook van de vuurkorf van de buren, of slaat ‘s winters 
de rook van een open haard even verderop bij u naar binnen? Probeer er 
altijd eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u via Fixi een 
melding indienen.

Open haarden, houtkachels, 
terrashaarden en buitenvuren 
kunnen gezondheidsklachten en 
klachten over geur veroorzaken. 
Vooral mensen met gevoelige 
luchtwegen, ouderen en kinderen 
kunnen veel last hebben van rook en 
(onzichtbare) verbrandingsgassen. 
Een goed gesprek en simpele 
maatregelen om beter te stoken kan 
een stuk schelen in de overlast. Als 
een gesprek onvoldoende oplevert, 
kunt u een overlastmelding indienen 
via Fixi.

Stappenplan
In dit stappenplan leest u wat u kunt 
doen bij overlast: 
1. Waar komt de rook vandaan?
 Stel eerst vast waar de rook  

vandaan komt. Misschien zijn er 
meerdere buren die hout stoken. 
Staat het huis dichtbij of verder-
op? 

2. Zijn er meer buren die last hebben 
van de rook? Dan kunt u samen 
stappen ondernemen. 

3. Overleg met de houtstokers.
 Misschien zijn uw houtstokende 

buren zich van geen kwaad 
bewust. Leg rustig uit waarom je 
last hebt van hun rook. En vertel 
dat er manieren zijn waarop zij de 
overlast kunnen beperken. Check 
de website milieucentraal.nl/
houtkachel voor nuttige tips. 

4. Houd een (foto)dagboekje bij.
 Lukt het niet om samen een 

oplossing te vinden? Noteer dan 2 
of 3 weken lang elke dag wanneer 
u precies last hebt van de rook. 

5. Praat nog eens met je houtstoken-
de buren. Misschien snappen ze je 
probleem nu wel en willen ze 
rekening met je houden. Zo niet, 
vraag dan of de gemeente wil 
helpen met een gesprek. Bijvoor-
beeld via buurtbemiddeling. 

Overlast melden via Fixi
Komen jullie er samen, of met wat 
hulp niet uit? Dan kunt u een 
overlastmelding indienen via Fixi. 
Uw dagboek komt daarbij goed van 
pas.Houd er echter rekening mee, 
dat dit niet altijd een snelle oplossing 
van het probleem betekent. De 
gemeente zal vragen om bewijzen 
en houdt rekening met allebei de 
belangen, van u en de houtstokende 
buren. Als u niet tevreden bent over 
de reactie van de gemeente, stap 
dan naar een Juridisch Loket of de 
Rechtswinkel voor advies en 
informatie. Meer informatie staat op 
www.brummen.nl/houtstook.

Vragenlijst inwonerspanel 
Tot en met 9 januari kunnen inwoners hun mening geven via het inwoner-
spanel Brummen Spreekt. Dit maal over  2 uiteenlopende onderwerpen. 
Allereerst worden er enkele vragen gesteld over het gebruik en de 
toekomst van kerkgebouwen in onze gemeente. Daarnaast wordt de 
mening gevraagd over het wonen en (samen)leven in onze gemeente. En 
over hoe de gemeente Brummen functioneert en inwoners bij onderwer-
pen betrekt. 

Het inwonerspanel Brummen Spreekt telt ruim 1200 panelleden. Iedere 
inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Inwoners die lid zijn van 
inwonerspanel Brummen Spreekt hebben de vragenlijst al ontvangen. Zij die 
géén panellid zijn kunnen zich eenvoudig gratis aanmelden via de website 
www.brummenspreekt.nl. Enkele dagen na uw aanmelding krijgt u de 
vragen automatisch toegestuurd. Ook is de mogelijkheid om via een open 
link (dus buiten het panel om) deel te nemen: www.moventem.nl/brummen. 

Gratis bezoek energiecoach
De energiecoaches staan klaar om u te 
helpen met het verduurzamen van uw 
woning. De energiecoaches geven 
antwoord op uw vragen hoe u energie 
kunt besparen. U kunt een afspraak 
maken voor een bezoek aan huis. Tijdens 
het bezoek geeft de energiecoach u 
inzicht in uw energieverbruik en handige 
tips om het verbruik te verlagen.

Wilt u in huis aan de slag met energiebesparing maar weet u niet hoe? Dan 
kan de energiecoach helpen. Deze komt bij u thuis en onderzoekt samen 
met u welke maatregelen mogelijk zijn. De energiecoach kan ook tips geven 
over bijvoorbeeld subsidies. Minder energie gebruiken is goed voor uw 
portemonnee en voor uw wooncomfort. U kunt zich inschrijven via www.
brummenenergie.nl/energiecoach.

Bel de energiecoach
Misschien is er al een energiecoach bij u aan huis geweest, maar heeft u 
toch nog vragen. Of bent u bezig met de volgende stap en wilt nog iets 
navragen aan de energiecoach. Dan hoeft u niet een nieuw huisbezoek in 
te plannen, u kunt hen ook bellen of mailen. Bijvoorbeeld om te vragen of 
een warmtepomp niet veel geluidsoverlast geeft voor de buren. En hoe dat 
precies werkt met een hybride warmtepomp. De contactgegevens van de 
energiecoaches vindt u op de website www.brummenergie.nl.

Geldzorgen? Bezoek het meldpunt! 
‘Ondanks een prima inkomen kom ik door mijn 
hoge woonlasten vaak in de knoop. Geldfit wees 
mij op de app van fiKks, die mij anoniem koppelde 
aan een buddy. Er wordt goed met mij meegedacht, 
zo kan ik weer verder. O ja, ik sta ook eindelijk niet 
meer rood!’ Wilt u, net als Floris, ook grip op uw 
geld? Ontdek op geldfit.nl binnen 2 minuten wat u 
kunt doen.

Meer weten? Kijk op brummen.nl/meldpunt of ga 
naar geldfit.nl.


