
Preventief toezicht als middel om weer robuust te worden
Het was geen verrassing dat de 
Provincie Gelderland de gemeente 
Brummen vanaf volgend jaar onder 
preventief toezicht stelt. Het 
afgelopen jaar heeft het Brummen-
se gemeentebestuur een bewuste 
keus gemaakt om tijd te nemen om 
een vitale en gezonde gemeente te 
worden. Door deze weg te bewan-
delen worden drastische bezuini-
gingen op allerlei belangrijke 
voorzieningen in de gemeente 
voorkomen. Daarnaast geeft het de 
gemeente tijd om goede plannen te 
maken om de kosten in het sociaal 
domein beheersbaar te krijgen. Met 
de provincie als toezichthouder 
gaat de gemeente vanaf nu aan de 
slag met een financieel herstelplan. 

Verantwoordelijk wethouder Ine 
van Burgsteden licht de consequen-
ties van het toezicht van de 
provincie toe: “Er is sprake van een 
blijvende verantwoordelijkheid van 
het Brummense gemeentebestuur 
voor de gemeentelijke financiën in 
de komende jaren. Er wordt 
gewerkt aan een financieel herstel-
plan. Dit plan wordt in het voorjaar 
2021 gepresenteerd, besproken en 
vastgesteld als onderdeel van de 
Perspectiefnota 2020-2025.” De 
besluiten krijgen dan hun doorwer-
king in de begroting 2022-2025. 
Vanaf 2023 moet Brummen weer 
beschikken over een meerjarig 
sluitende begroting en een spaar-
programma. Wanneer de begroting 
op orde is en voldoende reserves 
zijn opgebouwd, komt het preven-
tief toezicht te vervallen. Concreet 
betekent het preventief toezicht dat 
voor nieuwe uitgaven de gemeente 
Brummen toestemming moet 
krijgen van de provincie.

Weloverwogen
De stappen die Brummen zet om 
weer robuust te worden zijn in het 
afgelopen jaar goed voorbereid en 
weloverwogen genomen. “Wij 
hebben dit nabije jaar op veel 
niveaus gesproken met de provin-
cie,” licht wethouder Ine van 
Burgsteden toe. “Onze nauwe 
samenwerking leggen we vast in 
een overeenkomst. Hierin regelen 
we drie belangrijke zaken die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. En die de gemeente Brummen 
gaan helpen om in een aantal jaar 
tijd grote stappen te zetten om de 
basis op orde te brengen en toe te 
groeien naar een vitale en financieel 
gezonde gemeente.” Cruciaal 
daarbij is het samen optrekken waar 
het gaat om de unieke en complexe 
opgave die er ligt in Eerbeek. Het 
belang van de papierindustrie én de 
leefbaarheid is niet alleen voor 
Brummen, maar zeker ook voor de 
provincie groot. 
Binnen de samenwerking tussen de 

gemeente Brummen en provincie 
Gelderland neemt de provincie bij 
diverse projecten het voortouw, 
worden afspraken gemaakt over 
bestuurskrachtverbetering en het 
verbeteren van de financiële situatie 
van de gemeente. Deze drie pijlers 
zijn voor Brummen van belang om 
weer robuust te worden. 

Alle gemeenten
Bij het Provinciale besluit dat 
Brummen onder verscherpt 
financieel toezicht komt, laat de 
provincie ook weten dat gemeenten 
er over de hele linie slechter voor 
staan. “Het ijs kraakt en scheurt” is 
de beeldspraak die gedeputeerde 
Jan Markink hierbij gebruikt. De 
provincie blijft bij de rijksoverheid 
pleiten voor meer geld voor 
gemeenten en eerlijke financiële 
verhoudingen tussen overheden. 
Dit pleidooi wordt alleen nog maar 
versterkt door de grote onzekerheid 
die de coronacrisis voor de gemeen-
telijke financiën heeft.

Voorkom inbraak!
De donkere maanden zijn weer aan-
gebroken. Inbrekers zien dan 
makkelijk dat je niet thuis bent en 
kunnen snel hun slag slaan. Door 
gebruik te maken van tijdschake-
laars kun je de indruk wekken dat je 
thuis bent. Deze schakelaars doen 
lampen automatisch aan. Je bepaalt 
zelf het tijdstip waarop dit gebeurt. 
Luxere modellen tijdschakelaars kun 
je zelfs zo programmeren dat de 
lampen iedere dag op een ander 
tijdstip aangaan. Door in meerdere 
kamers lampen op tijdschakelaars 
aan te sluiten, lijkt het nog meer 
alsof er echt iemand aanwezig is. 
Sluit je spaarlampen of ledverlich-
ting aan op deze schakelaars dan 
blijven de kosten beperkt. 
Het gaat er niet alleen om dat je 
licht in de woning laat branden, 
maar dat er ook goede buitenver-
lichting is. Natuurlijk is het aan te 
raden om voor deuren en ramen 
degelijk inbraakwerend hang- en 
sluitwerk te gebruiken. En laat 
kostbare zaken zoals autosleutels en 
laptops niet in het zicht liggen. 
Meer preventietips leest u op  
www.politie.nl
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Openingstijden Kerst en oud en nieuw
De maatregelen tegen het coronavirus zijn voor de periode van 15 
december 2020 tot (tenminste) 19 januari 2021 extra aangescherpt. 
Bezoekers zijn welkom, voor afspraken die niet uitgesteld kunnen 
worden tot na 19 januari 2021.

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. Ook worden er aan het eind van het jaar technische werk-

zaamheden uitgevoerd aan het 
reisdocument-aanvraag-systeem. 
Daardoor is het niet mogelijk om 
op 31 december een spoedaan-
vraag in te dienen voor een 
paspoort of identiteitskaart. 
Maandag 4 januari zijn we vanaf 
9.30 uur weer open.

Wethouder Van Burgsteden

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Nieuwe huizen voor bescheiden inkomens
Elk jaar maken woningcorporatie Veluwonen, huurdersbelangenorganisa-
tie Samen Eén en de gemeente Brummen samen prestatieafspraken over 
sociale huisvesting. Afgelopen dinsdag 15 december is door de drie partij-
en hun handtekening gezet onder de afspraken voor 2021. Ook het 
komende jaar blijft er aandacht voor de woonwensen van mensen met 
lagere inkomens (jong of oud). Zo worden in januari verschillende 
woonacties gepresenteerd die zich specifiek richten op jongeren. Daar-
naast is de bouw gestart van de eerste van ongeveer 200 nieuwe huurhui-
zen. Deze huizen staan gepland voor de komende 10 jaar en moeten een 
bijdrage leveren aan de grote woningbehoefte. 

Ingrid Timmer (wethouder Wonen): 
‘Ik ben blij dat we jongeren, die een 
huurhuis zoeken, nu echt concrete 
oplossingen kunnen bieden. Zo kan 
ik melden dat de gemeente en 
Veluwonen 18-jarigen een verjaar-
dagskaart gaan sturen. Zo herinne-
ren we hen eraan dat ze zich 
inschrijven bij de woningcorporatie. 
Een 18-jarige heeft misschien niet 
gelijk woonruimte nodig, maar over 
een jaar of vijf wel. En dan is het 
heel handig om ingeschreven te 
staan.’ Deze verjaardagskaart is een 
voorbeeld van vijf woonacties voor 
jongeren. Begin januari vertellen alle 
betrokken partijen samen meer over 
de andere acties.

Meer nieuwe huizen
Jongerenhuisvesting is niet het 
enige onderdeel van de prestatieaf-
spraken. Marco de Wilde (directeur 
Veluwonen): ‘We gaan de komende 
10 jaar flink bouwen in de gemeen-
te Brummen. We hebben geld opzij 
gelegd voor ongeveer 200 nieuwe 
huizen. Samen met de gemeente 
kijken we naar bouwlocaties. We 
zijn bijvoorbeeld al bezig met de 
ontwikkeling van woningen op de 
voormalig schoollocaties aan de 
Troelstralaan in Brummen en 
Lorentzstraat in Eerbeek. Zo gaan 
we het woningaanbod van Veluwo-
nen in de gemeente Brummen dus 
uitbreiden, zodat we meer mensen 
een fijn thuis kunnen bieden.’

Koken zonder gas?!
Naast uitbreiding en jongerenhuis-
vesting hebben de prestatieafspra-
ken ook veel aandacht voor 
ouderen en voor duurzaamheid. 
Samen Eén (huurdersbelangenorga-

nisatie) is hier erg blij mee. Geert 
van den Hoogen (voorzitter Samen 
Eén): ‘We hebben afspraken 
gemaakt over de huisvesting van 
ouderen zoals in Beekwal en 
Tolzicht. Daar is de komende jaren 
veel extra aandacht voor. En 
natuurlijk is duurzaamheid niet 
vergeten. We vinden het heel mooi 
dat huurders van Veluwonen nu 
voor zonnepanelen kunnen kiezen. 
Maar we willen graag meer, 
bijvoorbeeld dat huurders in 
bestaande huizen een keuken 
krijgen zonder aardgas. Samen met 
Veluwonen gaan we onderzoeken 
of we dit kunnen realiseren. We vin-
den dit een mooi resultaat van onze 
gesprekken!’



Glasvezel in Brummen, Voorst en Zutphen 
Goed nieuws voor de inwoners van de kleine kernen in de gemeenten 
Voorst, Brummen en Zutphen. Tijdens de glasvezelcampagne van 
DELTA Fiber Netwerk zijn er voldoende aanmeldingen binnengeko-
men om glasvezel aan te leggen in deze kernen. Het gaat in onze 
gemeente met name om Empe, Oeken en Leuvenheim. Naar verwach-
ting start de aanleg tweede kwartaal 2021.

Wethouder Pouwel Inberg is blij met deze ontwikkelingen: “Hiermee 
ondersteunt de gemeente in de aanleg van glasvezel in de kleine kernen 
Empe, Oeken en Leuvenheim en wordt voorzien in de behoefte aan 
snel internet. Een goede internetverbinding is superbelangrijk. Dat 
merken we nu iedereen thuis moet werken. Door overal glasvezel aan 
te leggen maken we onze gemeente nog aantrekkelijker om in te 
wonen en te werken.”

Het college heeft onlangs ook aanvullende afspraken gemaakt met 
DELTA Fiber Netwerk BV (voorheen Glasvezel Buitenaf). Het gaat onder 
andere over graafdieptes, oplevering na werkzaamheden, gemeen-
schappelijk toezicht, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van 
de aanlegger. Deze afspraken zijn een aanvulling op de in 2018 
getekende convenanten tussen DELTA Fiber Netwerk BV en de 
gemeente Brummen. 

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aange-
meld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws. Kijk 
voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl.

Hall
Hall blijft als kleine kern 
buiten deze scoop. Hall 
kent een nieuwbouw-
plan en ook een KPN 
netwerk dat aanko-
mend jaar door KPN zal 
worden verglaast 
vanwege nieuwbouw 
en onderhoud van het 
bestaande netwerk.

Goed om te weten…
-  Politie, jongerenwerk, Boa’s en gemeentelijke toezichthouders in onze 

gemeente zijn zichtbaar aanwezig om toe te zien op een goede 
naleving van de regels.

-  Veel informatie is te vinden op landelijke websites, zoals overheid.nl. 
Heeft u een specifieke coronavraag over onze gemeente? Mail uw 
vraag dan naar corona@brummen.nl. 

-  Veel winkels zijn dus gesloten, enkele winkels zijn maar voor een deel 
open (voor zover het gaat om levensmiddelen). Zo is de geldautomaat 
bij Primera Bosman in Brummen gewoon toegankelijk. 

Lockdown om contacten tot minimum te beperken
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen 
weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 
9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke 
dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een 
miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas 
is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel 
duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg 
toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een 
minimum beperken. Daarom zit Nederland sinds dinsdag tot ten minste 
dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Alle maatregelen 
vind je terug in het overzicht.  

Blijf dus zo veel mogelijk thuis, 
ook tijdens de feestdagen. Op 
24, 25 en 26 december geldt er 
wel een uitzondering: dan 
mogen er maximaal 3 gasten per 

dag op bezoek komen, exclusief 
kinderen tot 13 jaar. Het is 
belangrijk dat we ons allemaal 
aan deze adviezen houden. Zo 
zorgen we er gezamenlijk voor 

dat de lockdown zo kort mogelijk 
duurt. Op 12 januari zal het 
kabinet beoordelen welke 
maatregelen na 19 januari nog 
nodig zijn om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan. 
Veerkracht
Het komt er de komende weken op 
aan om opnieuw veerkracht te 
tonen, net als eerder dit jaar. Een 
lockdown heeft veel impact op de 
samenleving en de economie. 
Daarom ondersteunt het kabinet 
ondernemers en werkenden met 
het steun- en herstelpakket. Dat is 
zo ontworpen dat het mee-ademt: 
wie meer omzetverlies heeft, krijgt 
ook meer steun.  Juist nu is het 
extra belangrijk om aandacht voor 
elkaar te hebben. Want deze 
maatregelen zijn ingrijpend voor ons 
allemaal. Maar uit onderzoeken 
blijkt dat de meeste mensen achter 
de maatregelen staan. En net als dit 
voorjaar proberen we, ondanks de 
maatregelen, extra te letten op de 
mensen om ons heen – ook al moet 
dat op afstand of digitaal.

Dienstverlening beperkt vanwege corona
De maatregelen tegen het coronavi-
rus zijn voor de periode van 15 
december 2020 tot (tenminste) 19 
januari 2021 extra aangescherpt. 
Daarom is onze dienstverlening 
momenteel aangepast en is onze 
digitale afsprakenagenda tijdelijk 
niet beschikbaar. Bezoekers zijn 

welkom, voor afspraken die niet 
uitgesteld kunnen worden tot na 19 
januari 2021. Een aantal producten, 
zoals verhuisaangifte of het 
aanvragen van een uittreksel, kunt u 
digitaal regelen via onze website 
met uw Digid. Wilt u een afspraak 
maken voor een product van 

burgerzaken dat niet digitaal 
afgehandeld kan worden? En kan 
uw afspraak niet uitgesteld worden 
tot na 19 januari? 

Neem dan telefonisch contact met 
ons op. Wij zijn bereikbaar via ons 
algemene nummer 0575-568 233.
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Oudejaarsvuurwerk verboden 
Oud en nieuw wordt dit jaar net even anders. We vieren het thuis en met 
een klein groepje. Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Dit jaar is er een 
verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van consumentenvuurwerk 
in het hele land. Het verbod geldt niet voor fopvuurwerk en schertsvuur-
werk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. 

Zo zorgen we er samen voor dat 
we de ziekenhuizen en politie niet 
extra belasten voor, tijdens en na 
oud en nieuw. Politie en BOA’s 
handhaven de vuurwerkregels. Als 
u zich niet aan de regels houdt, is 
de straf een boete van minimaal 
€ 100. De boete voor het afsteken 
van vuurwerk is zelfs € 250. 
Jongeren tot 18 jaar kunnen een 
Halt-straf krijgen als zij toch 
vuurwerk afsteken. Het is ook 
verboden in het buitenland 
gekocht consumentenvuurwerk 
naar Nederland te vervoeren. 
De politie controleert daarom de 
komende tijd extra in de grensge-
bieden. 

Veilig fop- en schertsvuurwerk 
afsteken 
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 
mag u wel klein vuurwerk zoals 
sterretjes en knalerwten afsteken 
(categorie F1). Iedereen die ouder is 
dan 12 jaar mag dit vuurwerk het 
hele jaar door kopen en afsteken. 
Fop- en schertsvuurwerk is het 
minst gevaarlijke vuurwerk. 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 van het vuurwerk. Rits je jas 
dicht en kijk uit met brandbare 
kleding en openstaande kleding 
zoals capuchons. 

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 meldin-
gen 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.



Gerichte investeringen in 4 schoolgebouwen 
Samen leren en groeien. Via goede onderwijshuisvesting wil de gemeente 
daaraan actief bijdragen. “Kinderen in onze gemeente verdienen goed 
onderwijs, een fijne plek om te leren en te ontwikkelen. Dit uitgangspunt 
staat centraal in ons huisvestingsbeleid voor scholen,” laat onderwijswet-
houder Ingrid Timmer weten. Het college besluit daarom om in 2021 te 
investeren in de huisvesting van de St. Pancratius, De Lans, de Oecumeni-
sche basisschool en het gebouw van het P@rk. “Wat het besluit vooral 
bijzonder maakt is dat we deze keuzes in goed overleg met alle schoolbe-
sturen hebben gemaakt. Het bredere maatschappelijk belang staat centraal 
en men gunt elkaar een impuls in de huisvesting.”

De gemeente heeft een zorgplicht 
voor goed onderwijs en voldoende 
onderwijsruimten. “Als de basis niet 
op orde is kunnen wij onze kinderen 
niet de meest goede voorwaarden 
bieden om samen te leren en te 
groeien,” legt Timmer uit. De regels 
over onderwijshuisvesting staan in 

een verordening. In de eind oktober 
vastgestelde programmabegroting 
voor 2021 is geld opgenomen voor 
het realiseren van enkele huisves-
tingsaanvragen van schoolbesturen. 
“Als college kijken we naar de 
wensen rondom huisvesting die we 
van de scholen ontvangen. Die 

bespreken we met alle schoolbestu-
ren, waarmee we frequent overleg 
hebben.” 

Er zijn volgens de wethouder 
weliswaar de laatste jaren veel 
nieuwe scholen gebouwd, maar de 
spreiding van de leerlingen verloopt 
soms anders dan verwacht. “Dit 
betekent dat er op sommige plekken 
leegstand ontstaat, terwijl bij andere 
scholen weer een tekort is aan 
lokalen. Dit speelt zowel in Eerbeek 
als in Brummen.” Na goed overleg 
met de schoolbestuurders is besloten 
om het beschikbaar gestelde budget  
in 2021 te besteden voor de vier 
genoemde scholen. Komend 
schooljaar vinden er nadere 
gesprekken plaats met de schoolbe-
sturen over de scholen in Eerbeek. 
Hierbij wordt tevens het onderwerp 
zorg in de school nauw betrokken.

Duurzaam op het landgoed
Blij is wethouder Timmer met de 
toekenning voor de renovatie van 
De Lans: “Deze school krijgt 
eindelijk een duurzame en veilige 

Gemeenteraad besloot
Op donderdag 17 december nam de gemeenteraad weer een aantal 
besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze website. 
Binnenkort is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de vergadering 
te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Geef uw mening over afvalinzameling
Uw mening en ideeën over afvalinzameling zijn voor ons van belang. 
Neem daarom deel aan onze enquête via www.brummen.nl/afval. Deze 
enquête is nog tot en met 24 december voor iedereen beschikbaar. Onder 
de deelnemers worden 10 handige aanrechtbakjes voor het scheiden van 
schillen en etensresten in de keuken verloot.

Principebesluit Stobbeweg 2 te Tonden
De eigenaren van het perceel aan de Stobbeweg 2 in Tonden zijn voorne-
mens om de agrarische activiteiten op het perceel te stoppen en in ruil een 
vrijstaande woning toe te voegen. Daarvoor is een wijziging van de 
bestemming noodzakelijk. Het college heeft deze week onder voorwaar-
den besloten om hier in principe medewerking aan te verlenen. Bij de 
planontwikkeling moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het 
agrarisch bedrijf aan de Stobbeweg 6. Daarnaast moet de locatie van de 
nieuw te realiseren woning nog nader worden bezien. Een landschappelijke 
inpassing moet bijdragen aan een kwaliteitsimpuls van het landschap.

Bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld
Het college heeft op 1 december 2020 een kennisgeving gepubliceerd van 
het voornemen om de Bodemkwaliteitskaart vast te stellen. Op dit 
voornemen zijn geen reacties gekomen. Deze week is daardoor deze 
Bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Op grond van de Awb kunt u binnen 
zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Als u een bezwaarschrift in 
heeft gediend heeft u ook de mogelijkheid om een voorlopige voorziening 
te sturen naar de Raad van State. Meer informatie over de vaststelling en 
mogelijkheden voor bezwaar vindt u op www.officielebekendmakingen.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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van 24 woningen met 
buitenberging en uitrit, HALL, 
sectie B, nummer 1521

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 4 woningen type 
Buytenhof, Lombok-Zuid in 
Eerbeek, Kavel 109 t/m 112 
HALL, sectie C, nummer 3873

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbouwen van de woning, 
T.M.C. Asserstraat 24, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tipi tent, Karel 
van Gelreweg 12, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 14 bomen, Hallse-
weg 23, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Papiermolen 26, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 

Papiermolen 64, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van 2 dakkapellen, 
Stationsweg 2, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de gedeelde oprit, 
Vermeerstraat 10 en 12, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van de woonboerde-
rij, Vosstraat 20, Hall

• Rectificatie ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
het tijdelijk (maximaal 10 jaar) 
gebruiken van de woning, het 
landhuis en het koetshuis als 
recreatiewoningen, Rhienderen-
sestraat 22 en 24, Hall

Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde 

aanvraag reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuur, Hammelerweg 6, 
Leuvenheim

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbest op een schuur, 
Voorsterweg 156, Tonden

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het verstevigen van 
de dakconstructie en het 
vervangen van golfplaten door 
geïsoleerde sandwichplaten, 
Eerbeekseweg 1a, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
koelcel en diepvriezer, Klooster-
straat 4, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen van 
een uitweg van de Schubertstraat 
34 naar de Wagnerstraat, Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Intrekking Noodverordening 

Covid-19 Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland 18 
november 2020

Verordeningen
• Algemene plaatselijke verorde-

ning gemeente Brummen 2019
• Aanwijzings- en benoemingsbe-

sluiten informatiebeheer gemeen-
te Brummen 2019

Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit aanwijzen 

algemene gehandicaptenparkeer-
plaats in De Wimme te Brummen

plek op ons mooie landgoed van de 
Michaelshoeve. De laatste jaren was 
er onzekerheid over de levensvat-
baarheid van deze school. Maar er is 
dankzij de enorme inzet van school 
en schoolbestuur weer sprake van 
een goed functionerende school. 
Wel een bijzondere school, want dit 
type school is uniek in zijn soort door 
de antroposofische inslag.” Er is 
overigens ook gekeken naar 
samenwonen in de scholen met veel 
leegstand. Timmer: “Het gaat bij De 
Lans om leerlingen met bijzondere 
behoeften. En om praktijkonderwijs 
voor de leerlingen in het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Onze conclusie 
na onderzoek is dat de ruimte die 
over is in andere scholen in Brum-
men of Eerbeek, niet geschikt is voor 
de Lans.” Op het mooie landgoed 
van de Michaelshoeve ondergaat de 
school een aantal onderwijskundige 
aanpassingen. Maar ook worden er 
verbeterslagen gemaakt als het gaat 
om duurzaamheid en de verbetering 
van het binnenklimaat. Voor dit 

laatste wordt ook nog een subsidie 
aangevraagd bij het Rijk,” aldus 
wethouder Timmer.

Maatwerk
De huidige leerlingenaantallen 
maken dat er aanpassingen in de 
huisvesting van de verschillende 
locaties moeten plaatsvinden. De 
mogelijke groei van het aantal 
leerlingen door uitbereiding van wijk 
Elzenbos speelt hierbij een rol. Het 
collegebesluit van deze week 
betekent dat zowel de St. Pancratius 
als de Oecumenische school passend 
worden gemaakt voor het aantal 
leerlingen dat nu op deze scholen 
staat ingeschreven. Ook voor het 
gebouw van Kindcentrum Het P@rk 
wordt budget beschikbaar gesteld. 
Dit om de ruimtes in het schoolge-
bouw geschikt te maken voor zowel 
onderwijs als kinderopvang. Dit past 
in het gemeentelijk onderwijshuis-
vestingsbeleid  en doet recht aan het 
gegeven dat onderwijs en kinderop-
vang steeds intensiever samengaan.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws

18 december 2020

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
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