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Burgemeester: “Veilig en plezierig het nieuwe jaar in”

Wintergladheid

“Een plezierige jaarwisseling, waarbij
iedereen in de gemeente Brummen zijn
steentje bijdraagt en veilig de straat op
kan om het nieuwe jaar te verwelkomen.” Dat is de wens van burgemeester Alex van Hedel voor de komende
jaarwisseling. “Zo kunnen we 2020
goed beginnen en proosten op het
prachtige jaar dat voor ons ligt.”

Net als de afgelopen jaren strooien we alleen veelgebruikte wegen, bus- en
school(fiets-)routes. Is er veel sneeuwval en blijft het lang glad dan breiden
we de gladheidbestrijding uit. Is het maar even glad, door bijvoorbeeld
opvriezen in de vroege ochtend, dan strooien we alleen bekende snel opvriezende plekken. Op onze website vindt u de plattegrond met strooiroutes
(www.brummen.nl/gladheid). Ook leest u hier meer over de gladheidsbestrijding.
De gemeente heeft op 52 plekken in de gemeente bakken met strooizout
geplaatst. Het zijn in de meeste gevallen plekken bij seniorenwoningen. U mag
dit strooizout gebruiken om (gemeentelijke) paden en parkeerplaatsen te
strooien waar onze strooiwagens niet komen. Door zelf het voetpad bij uw
woning sneeuwvrij te maken kunt u ook bijdragen aan de bereikbaarheid in de
wijk. En nu maar afwachten wat de winter ons gaat brengen!

Oud en nieuw moet volgens Van Hedel
voor iedereen een feestelijke gebeurtenis zijn. “Dat vraagt om wederzijds
begrip. Traditioneel gaat de jaarwisseling gepaard met het afsteken van vuurwerk onder het genot van een drankje.
Dat is nog steeds het geval, maar laten
we hierbij wel rekening houden met
anderen.”
Samenwerking politie, horeca en
beveiligingsbedrijf
Ook veiligheid in de gemeente Brummen vindt de burgemeester belangrijk:
“We vinden het vervelend als mensen
tijdens de jaarwisseling bang zijn om de
straat op te gaan. Ik tolereer geen
vernielingen en overlast moeten we
gezamenlijk voorkomen. Daarom zet ik
extra ogen en oren in. Dat doen we in
de vorm van extra politie, al dan niet in
burger. Daarnaast hebben we, net als
voorgaande jaren, een beveiligingsbedrijf ingeschakeld om extra toezicht te
houden bij onder andere openbare
gebouwen, schoolpleinen en bushokjes.
Dat werkte heel goed. Gelukkig zijn de
jaarwisselingen in de afgelopen jaren in
Brummen heel prettig en gezellig
verlopen. Ook ditmaal hoop ik op een
positieve inzet van iedereen. Ik heb daar
alle vertrouwen in.”
Toezicht op vuurwerk
Om de jaarwisseling in goede banen te
leiden, is er in de aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond
politietoezicht op straat. Hierdoor is er
extra controle op het te vroeg afsteken
of het afsteken van zwaar en illegaal
vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen
en overtreders kunnen rekenen op een
bekeuring. Minderjarigen verwijst de
politie door naar bureau Halt voor een
alternatieve straf. De schade wordt
verhaald op de daders of hun ouders.

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.

Burgemeester Alex van Hedel.
Dat geldt ook voor andere vernielingen.
Gedupeerden moeten dan wel aangifte
doen. De gemeente doet dat ook.
Overigens mag (legaal) vuurwerk
afgestoken worden van 31 december
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. De
politie ziet ook toe op het stoken van
vuren op de openbare weg. Dat mag in
een vuurkorf, vuurschaal of vuurton.
Zorg dat u bij het stoken op de openbare weg of stoep zand onder de vuurkorf,
vuurschaal of vuurton legt om schade
aan het wegdek te voorkomen. Zorg er
verder voor dat er altijd bluswater en
zand dicht in de buurt staat en gooi
geen vuurwerk in het vuur.
Ruim baan voor hulpverleners
Helaas is er in het verleden sprake
geweest van incidenten met geweld
tegen politie, brandweer en andere

hulpverleners tijdens de jaarwisseling.
Van Hedel: “Agressie en geweld tegen
hulpverleners is onaanvaardbaar. Dit
wordt ook extra zwaar bestraft. Ik raad
iedereen aan om politie, brandweer en
ambulancepersoneel vrij baan te geven
om hun werk te doen!”
Naast het veilig afsteken van vuurwerk
en maatregelen om schade te voorkomen, kan iedereen zelf een belangrijke
bijdrage leveren aan een veilig nieuwjaarsfeest. Bijvoorbeeld door elkaar aan
te spreken op ongewenst gedrag en
direct de politie te waarschuwen bij
vernieling of geweld. Bij spoed via 112,
anders via 0900-8844. Tot slot nog de
belangrijkste wens van Van Hedel voor
alle inwoners van de gemeente
Brummen: “Een plezierige jaarwisseling
en een heel gelukkig en gezond 2020!”

Nieuwjaarsreceptie in teken duurzame samenleving
Het gemeentebestuur houdt op donderdagavond 2 januari 2020 een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in de gemeente Brummen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de centrale hal van
het gemeentehuis.
Ook dit jaar is er weer gekozen voor een centraal thema voor de bijeenkomst. ‘Een duurzame samenleving’ staat dit keer
centraal. Het belooft een bijzondere avond te worden waarbij op een passende manier wordt stilgestaan bij dit thema. Zo
maken aanwezigen kans op het winnen van een gratis zonnepaneel. Deze kan worden gewonnen door het die avond
inleven van uw beste duurzame idee. Een vast onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst is de nieuwjaarsrede uitgesproken
door burgemeester Alex van Hedel. Hierbij sluit hij uiteraard ook aan bij het thema van dit jaar.
Inwoners die dit jaar nieuw in onze gemeente zijn komen wonen, zijn door burgemeester Van Hedel persoonlijk via een
brief voor de nieuwjaarsbijeenkomst uitgenodigd. Maar de uitnodiging geldt uiteraard voor iedereen die woont, werkt en
leeft in onze gemeente. Zeker ook voor hen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Laat u op donderdag 2
januari 2020 verrassen!

Vuurwerk
U kunt op 3 werkdagen vuurwerk
kopen. De koopdagen in 2019 zijn 28,
29 en 31 december. Er zijn twee
officiële verkooppunten bij de bouwmarkten Hubo in Brummen en Eerbeek.
U mag vuurwerk afsteken vanaf 31
december 18.00 uur tot ’s nachts 2.00
uur (1 januari). De politie kan iedereen
die zich niet aan deze regels houdt,
aanhouden. Bij eenvoudige vuurwerkovertredingen verwijst de politie
jongeren door naar Bureau Halt. Bij
ernstige overtredingen maakt de politie
een proces verbaal op.
Carbid schieten
In de Algemeen Plaatselijke Verordening
is het op explosieve wijze verbranden
van carbid verboden. Alleen op
oudejaarsdag van 10.00 uur tot en met
nieuwjaarsnacht 02.00 uur is het
mogelijk om carbid te schieten. Het
moet dan wel buiten de bebouwde kom
gebeuren en er moet gebruik gemaakt
worden van een melkbus of een
vergelijkbaar voorwerp. Ook moet de
‘knallocatie liggen op minimaal 75
meter van een woning en 300 meter
van een dierenpension/voorziening.
Politie en andere toezichthouders gaan
nauwlettend toezien op een juiste wijze
van carbid schieten en treden als dat
nodig is handhavend op.
Melden vuurwerkoverlast
Ervaart u overlast van vuurwerk,
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.
Huisdieren
Voor huisdieren is de oud & nieuwperiode geen feest. Voor met name
hondenbezitters is het altijd een
hindernis om hun hond nog even veilig
uit te laten. Het zou fijn zijn als in uw
buurt tussen 22.00 uur en 22.30 uur
geen vuurwerk wordt afgestoken zodat
honden nog even veilig uitgelaten
kunnen worden.
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 brandgevaar te voorkomen. Op
donderdag 2 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.
Opruimen vuurwerk
Vanaf donderdag 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
vuurwerkongelukken gebeuren tijdens
de eerste januaridagen, als kinderen en
jongeren op zoek gaan naar niet-volledig afgestoken rotjes en pijlen.
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Twee notities over Eerbeek: belangrijke tussenstap
Het college van B&W heeft de ontwikkeling van Eerbeek als speerpunt op de
agenda staan. Met het onherroepelijk
worden van grote delen van het
bestemmingsplan voor het papierdorp,
kunnen daadwerkelijk vervolgstappen
worden gezet in het maken van plannen
voor het centrumgebied. “En die
stappen gaan we ook in 2020 met
elkaar zetten”, laat een gedreven
wethouder Ine van Burgsteden weten.
Binnen het college is zij verantwoordelijk voor de plannen voor Eerbeek.
Afgelopen dinsdag nam het college
kennis van twee notities waarin de
inbreng van Eerbeekse inwoners en
ondernemers eind 2018 en voorjaar
2019 zijn verwerkt. “Ik ben blij met de
inzichten en informatie die dit heeft
opgeleverd. Het helpt ons in 2020
vervolgstappen te zetten en definitieve
keuzes te maken voor de toekomst van
het centrum van Eerbeek.”
Het optimisme om komend jaar
voortvarend met de plannen van
Eerbeek aan de slag te gaan heeft voor
Van Burgsteden ook te maken met het
raadsbesluit van 31 oktober dit jaar. “De
Brummense raad heeft tijdens de
begrotingsvergadering enkele ingrijpende besluiten genomen. Hierdoor hebben
we meer middelen voor Eerbeek vrij
kunnen maken. Maar de ambities en
uitdagingen voor Eerbeek zijn fors. Het
realiseren van de plannen kost veel geld.
We zijn daarom op dit moment hierover
volop in gesprek met partners, waaronder de provincie Gelderland.” Het
gemeentebestuur hoopt begin 2020
meer duidelijkheid te hebben over de
beschikbare financiële ruimte voor het
maken en uitvoeren van de plannen.
“Zodra dit bekend is laten we dit
natuurlijk weten en gaan we direct aan
de slag met het vervolgtraject.”
Wensen en ideeën vertaald
Eind 2018 en begin 2019 zijn er drie
goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen in Eerbeek.

Op woensdag 8 januari 2020, 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?
De kerstbomen kunt u op de volgende plaatsen inleveren:
Brummen:
-	gemeentelijk afvaldepot Arnhemsestraat
-	dierenpark ’t Goor, Troelstralaan
Eerbeek:
-	grasveld hoek Volmolenweg/Poelkampstraat
-	groenstrook Kindcentrum De Sterrenbeek aan Derickxkamp
Wij vragen u om grote partijen aan te bieden bij het gemeentelijk afvaldepot
in Brummen.
Een willekeurige sfeerimpressie uit de notities over Eerbeek.
Veel inwoners en ondernemers hebben
toen aangegeven hoe zij na de vaststelling van het bestemmingsplan aankijken
tegen het centrumgebied van Eerbeek.
En hoe we de Eerbeekse beek meer
zichtbaar en beleefbaar kunnen maken,
vooral ook in het dorpshart. Ook zijn er
in het voorjaar bijeenkomsten geweest
met de wijk- en dorpsraden en heeft
ondernemersvereniging hun visie gepresenteerd. Al die inbreng is door een
werkgroep, met begeleiding van een
externe ontwerper, verwoord en in
beeld gebracht in twee notities. Eén
over het centrumgebied en één over de
beek. Beide notities bevatten een

Wethouder Van Burgsteden

tweetal denkrichtingen (zogenoemde
verkenningen). Het zijn vertalingen van
ideeën en wensen die zijn ingebracht.
En waarvan de eerste berekeningen
duidelijk maken dat hierover doorgepraat kan worden zodra er meer zicht is
op voldoende geld. “We willen
voortvarend aan de slag, maar wel met
realistische en dus betaalbare plannen,”
vult wethouder Van Burgsteden aan.
De komende weken en wellicht
maanden wordt achter de schermen
nog volop gesproken om zicht te krijgen
op de financieringsmogelijkheden. Toch
ligt daarmee de situatie niet helemaal
stil. “Er zijn bijvoorbeeld diverse
marktinitiatieven die kansrijk kunnen
zijn. En waar voldoende draagvlak voor
lijkt te zijn. We gaan zeker zorgvuldig
bekijken of we deze passende initiatieven kunnen faciliteren. Zeker als het
binnen het bestemmingsplan past,”
aldus de wethouder.
Notities in Servicepunt
In het Servicepunt in Eerbeek zijn de
notities in te zien. Inwoners en ondernemers die vragen hebben kunnen daar
ook met een medewerker van het
programmateam Ruimte voor Eerbeek
in gesprek gaan. Via het mailadres
ruimtevooreerbeek@brummen.nl kan
men hiervoor een afspraak maken.

Subsidie voor vernieuwing in sociaal domein
Heeft u een initiatief dat zorg en
ondersteuning aan inwoners in onze
gemeente beter en eenvoudiger kan
maken en/of slimmer organiseert?
Dan is het goed om te weten dat de
gemeente Brummen hier naar op zoek
is. Vanaf januari is het mogelijk om
voor vernieuwende ideeën op sociaal
gebied een innovatiesubsidie aan te
vragen. Met deze nieuwe subsidieregeling wil het gemeentebestuur inwoners
en organisaties stimuleren om vernieuwing in het sociaal domein mogelijk te
maken.
Investeren in initiatieven die nieuw en
vernieuwend zijn. Maar die ook
aansluiten bij de lokale behoeften. Dat
is wat de gemeente met deze regeling
wil bereiken. Uiteraard gelden er een

Woensdag 8 januari: kerstboominzameling

aantal spelregels om voor een ‘innovatiesubsidie sociaal domein’ in aanmerking te komen. Niet alleen moet een
initiatief uitgaan van de behoeften van
inwoners, ook moet het gaan om een
vernieuwende aanpak. Daarnaast moet
er sprake zijn van een aantoonbare
kwaliteitsverbetering en vermindering
van de individuele zorgvraag.
Vanaf 1 januari
Op de gemeentelijke website is de regeling Innovatiesubsidie sociaal domein
2020-2021 te lezen. De regeling is
uitsluitend van toepassing op het
verstrekken van subsidie voor een
innovatief project binnen het sociaal
domein. Het kan dan gaan om maatschappelijke ondersteuning, participatie
of jeugdhulp. De regeling gaat dus in

vanaf 1 januari 2020. Dit betekent dat
zowel organisaties als inwoners vanaf
dan een aanvraag kunnen indienen. Het
digitale aanvraagformulier dat hiervoor
moet worden gebruikt, staat vanaf
1 januari 2020 online op brummen.nl.
Voor het jaar 2020 is een totaalbudget
beschikbaar van € 40.000,-.
Heeft u vragen over deze regeling? Dan
kunt u deze stellen via het emailadres
innovatiesubsidie@brummen.nl.

Hulp nodig met (geld)
zaken? Kom langs
bij het steunpunt
Geld & Administratie.
Meer informatie?
www.welzijnbrummen.com

Voorbereidingsbesluit Centrumlocaties Brummen
Inwoners, ondernemers en andere
partijen waaronder de gemeente zijn al
geruime tijd bezig met het centrumplan
Brummen. De ontwikkeling van het plan
kreeg in oktober een onvoorziene
wending met de grote centrumbrand.
Om te zorgen dat in het dorpshart de
juiste ontwikkelingen plaatsvinden,
heeft de gemeenteraad op 19 december
2019 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen. Zo ontstaat er ook
meer tijd en ruimte om het proces
samen met alle betrokkenen voort te
zitten. Het besluit geldt voor 2 locaties
in het centrum van Brummen.
Een voorbereidingsbesluit is een
verklaring van de gemeenteraad dat er
een nieuw bestemmingsplan voor het
gebied wordt voorbereid. Voor de duur
van het besluit kunnen bouw- en
aanlegactiviteiten niet zomaar plaatsvinden. Zo mogen bouwvergunningen, ook
als die wel passen binnen het huidige

bestemmingsplan, toch nog niet worden
verleend. De voorbereidingsbescherming
duurt 1 jaar.
Locaties waar het besluit voor geldt
Het voorbereidingsbesluit geldt rondom
de locatie aan het Marktplein waar
onlangs panden zijn afgebrand en de
locatie rondom de Ambachtstraat waar
6 jaar geleden een pand is afgebrand.
De locatie aan het Marktplein ligt in het
hart van het dorp. De brandlocatie aan de
Ambachtstraat markeert het begin van
de centrumvoorzieningen. Beide plekken
bieden kansen om de herkenbaarheid en
beleefbaarheid van het centrum te
verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld
om nieuwe woonruimte, de ligging in
het dorp, bouwmassa en ruimtelijke
uitstraling. Vandaar dat de raad heeft
besloten om via een voorbereidingsbesluit een integrale heroverweging van
deze gebieden mogelijk te maken.

Geef uw mening over actuele Wmo-verordening
Tot en met vrijdag 31 januari 2020 kan
iedereen een reactie geven op de
geactualiseerde verordening Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Deze week heeft het college een
concept voor deze verordening vastgesteld. Voordat de gemeenteraad
hierover een definitief besluit neemt,
kunt ook u uw mening geven over deze
verordening. Overigens heeft het
college ook de Maatschappelijke
Adviesraad (MAR) om een reactie
gevraagd. Op onze website is de
concept verordening te lezen, evenals in
het gemeentehuis en bij het Servicepunt
in Eerbeek.
De nieuwe verordening moet de
Verordening maatschappelijke ondersteuning uit 2015 vervangen. Deze
verordening was aan vernieuwing toe
vanwege allerlei wijzigingen in de
landelijke wetgeving. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de invoering van het
abonnementstarief. De opgenomen
wijzigingen in de verordening zijn vooral

technisch van aard. Maar door deze in
de nieuwe verordening te verwerken
beschikt de gemeente Brummen weer
over lokale regelgeving die up-to-date is.
Uw reactie is welkom
Wilt u een reactie geven? Doe dit dan
schriftelijk en uiterlijk op vrijdag 31
januari 2020. Stuur uw reactie naar het
College van B&W, postbus 5, 6970 AA
Brummen. Doe dit met vermelding van
‘inspraakreactie verordening maatschappelijke ondersteuning’. Ook heeft u de
mogelijkheid om via een e-mailbericht te
reageren. Richt uw reactie dan aan de
heer Wehrmeijer via het e-mailadres
h.wehrmeijer@brummen.nl. Alle reacties
die het college ontvangt worden
bestudeerd en meegewogen in het
definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is de verwachting dat de
gemeenteraad in maart 2020 een besluit
kan nemen over deze verordening. Dit
met als doel dat de nieuwe afspraken en
werkwijzen met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2020 in gaan.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Verordeningen
• Mandaatreglement gemeente
Brummen 2016
•
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het verbouwen
van de woonboerderij, Den Broekweg
3 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van een kastanjeboom, De Eendrachtweg 14 in Leuvenheim
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende evenementenvergunning,
Glazenhuis Brummen, Marktplein,
Brummen.
• Sloopmelding, voor het saneren van
diverse asbesthoudende toepassingen
uit een bedrijfspand en de totaalsloop
van bedrijfshal 1 en de naastgelegen
garderobe, hal, kantoorruimten
(voormalige cv-ruimte) en renovatie-

•

•

•

•

•

werkzaamheden, Coldenhovensestraat
122, Eerbeek (bedrijfshallen gelegen
aan de Enkweg)
Sloopmelding, voor het saneren van
de asbesthoudende golfplaten uit een
carport, Rozenstaat 47, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor een periode van maximaal
een jaar voor het gebruiken van de
dienstwoning als burgerwoning op de
locatie Den Broekweg 3, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
kastanje op de locatie Hammelerweg
3, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame
op de locatie Hazenberg 34B,
Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 1 beuk op de
locatie Hoevesteeg 48, Tonden
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een zorgwo-

Kort nieuws
ning voor maximaal 5 jaar op de
locatie Pongeweg 2a, Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, een constructieve wijziging op
de locatie Voorsterweg 140, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het opknappen van een schuur
op de locatie De Voortweg 11, Tonden
• Verleende reguliere omgevings
vergunning, het kappen van 3
taxussen, 1 prunus en 2 dode bomen
op de locatie Zutphensestraat 15,
Brummen
Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit aanwijzen algemene
gehandicaptenparkeerplaats in
Leeuwerikstraat, Brummen
• Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in
Kruisenkstraat, Brummen
• Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in
Rozenstraat, Eerbeek

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.

Duurzaamheidslening aanvragen weer mogelijk
Vanaf 2 januari 2020 kunt u weer
aanvragen indienen voor een Duurzaamheidslening. Kijk voor de voorwaarden op www.brummen.nl bij
Duurzaamheidslening.

een lage rente. Sinds april 2019 was het
niet meer mogelijk om deze duurzaamheidslening aan te vragen omdat het
budget op was. Vanaf 2 januari 2020 is
de mogelijkheid er weer.

Als het gaat om energiebesparing, kan
iedereen een handje helpen. Door
bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak
te plaatsen of isolatiemaatregelen te
nemen. Dat vraagt wel om een investering, die pas later geld oplevert. Daarom
verstrekt de gemeente Brummen sinds
eind 2017 duurzaamheidsleningen met

Minder kosten, meer comfort
Sinds eind 2017 zijn er ruim 160
leningen verstrekt voor ruim 1 miljoen
euro. Dit loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn). De meeste mensen
gebruiken de lening om zonnepanelen
aan te schaffen. Die zorgen niet alleen

voor een lagere energierekening, maar
ook voor een aangenamer en comfortabel huis. Bovendien bespaart u met het
opwekken van zonne-energie op de
uitstoot van broeikasgassen. En dat is
ook goed voor het milieu.
Lening online aanvragen
Wilt u ook duurzame maatregelen
treffen aan uw eigen woning? Dan kunt
u vanaf 2 januari 2020 online weer de
eerste aanvraag doen. Voor de voorwaarden kijkt u op www.brummen.nl
bij Duurzaamheidslening.

Gecombineerd raadsforum op 9 januari
Donderdagavond 9 januari bent u van
harte welkom in het gemeentehuis om
het gemeente-raadsforum bij te wonen.
Omdat het aantal onderwerpen beperkt
is, worden de gebruikelijke twee
raadsfora deze keer gecombineerd. Het
forum start om 20.00 uur. De agenda
met de achterliggende stukken kunt u
binnenkort raadplegen op onze website.
Ook kunt u dan een gratis exemplaar
afhalen bij de receptie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek.
Het gecombineerde raadsforum
Ruimte/Bestuur/Samenleving/Financiën
begint met enkele vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid

van inwoners om een onderwerp te
bespreken dat niet op de agenda staat,
de informatieverstrekking door de
portefeuillehouders en de algemene
vragenronde. Ook staat de lijst van
ingekomen en te verzenden stukken op
de agenda.
Raadsvoorstellen
Het forum buigt zich over 5 raadsvoorstellen. Zo vraagt het college de
gemeenteraad de (paraplu)bestemmingsplan Archeologie vast te stellen.
Daarnaast wordt het voorstel besproken
om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Het derde
inhoudelijke voorstel dat op de agenda

van het januariforum staat is de
verordening die is gericht op de
ondergrondse infrastructuur (AVOI). De
gemeenteraad krijgt ook het voorstel
onder ogen om een tweede lid en een
plaatsvervangend lid aan te wijzen voor
de regioraad van de Regio Stedendriehoek. Dit is nodig omdat de samenstelling van het college in november is
gewijzigd en daardoor nieuwe bestuurders voorgedragen moeten worden. Tot
slot bevat de agenda ook een voorstel
om grond nabij het perceel Stuijvenburchstraat 139 in Eerbeek aan de
openbaarheid te onttrekken. Dit om
twee parkeerplaatsen voor aanwonenden mogelijk te maken.

Principeverzoek wijziging bestemmingsplan
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplanherziening ter plaatse van het perceel aan de Pongeweg 4 - 6
in Hall. Hiermee wordt een recreatiewoning in een bestaand bijgebouw
planologisch mogelijk wordt gemaakt. Als voorwaarde moet de bestemming
van het achterliggende perceel ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’, hetgeen in
eigendom van de initiatiefnemer is, worden gewijzigd naar een agrarische
bestemming.

Gemeenteraad besloot
Op donderdag 19 december nam de gemeenteraad weer een aantal belangrijke besluiten. Welke dat zijn leest u op onze website.

Actuele LTA
Er is een nieuwe actuele versie van de Lange Termijnagenda beschikbaar. Deze
kunt u raadplegen op de speciale pagina van de gemeenteraad op onze
website. In de LTA staan de onderwerpen genoemd waarover de gemeenteraad zich in het komend jaar naar verwachting gaat buigen.

Kinderen willen uitdagende speeltoestellen
Afgelopen maand is met kinderen van
basisscholen in Brummen en Eerbeek
een rondgemaakt langs de speel
terreinen in de wijk rond hun school.
Zij konden daarbij aangeven wat ze
van de huidige locaties vinden, maar
ook wat ze graag veranderd willen
zien. Met de opgehaalde input bekijkt
de gemeente Brummen in welke
speelterreinen er wordt geïnvesteerd
en op welke wijze. Eerst volgt er nog
een terugkoppeling aan de dorps- en
wijkraden. Met de reacties van deze
raden wordt in het eerste kwartaal van
2020 een vervangingsplan voorgelegd
aan het college.
De kinderen zijn redelijk eensgezind in
hun oordeel over de speelterreinen. De
kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar
vinden de meeste speelterreintjes saai.
Er zijn weinig speeltoestellen waar ze
lang op spelen. Ze willen graag een
uitdagend klimtoestel, een hoge
glijbaan, een wiebelbrug of een
waterbaan. Ook een speelplek met
water en modder, waar je lekker vies
kan worden, staat op het verlanglijstje.
De wat jongere kinderen zijn wat meer
tevreden over de aanwezige speelterreintjes. Maar van hun mag het ook
wat kleurrijker en uitdagender. De
kinderen is ook gevraagd wat ze er van
vinden als er een aantal kleine speelter-

reintjes in de wijk zouden verdwijnen.
Zij vinden dat over het algemeen niet
erg als er een grote, toffe speelplek in
de wijk is of komt waar ze de hele dag
kunnen spelen.
Vervangingsplan
De gemeente kan wat met deze
adviezen van de kinderen. Mede op
basis van deze wensen wordt een
vervangingsplan voor speelterreinen
opgesteld. Dit wordt een meerjarenplan. De kinderrijke wijken met veel
versleten speeltoestellen krijgen
prioriteit bij de vervanging. Bij de
concrete plannen voor vervanging van
een speelterrein wordt de buurt
betrokken. Versleten speeltoestellen op
plaatsen waar nog weinig kinderen
spelen worden weggehaald en niet
vervangen. De speelruimte blijft, maar
dan zonder speeltoestellen. In iedere
wijk blijft in ieder geval een speelplek
met speeltoestellen aanwezig.

Iets gevonden of verloren? Kijk op de
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken

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

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

