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“Veilig en verantwoord het nieuwe jaar in”
“Ik hoop dat iedereen een plezierige jaarwisseling kan beleven, waarbij 
iedereen in de gemeente Brummen zijn steentje bijdraagt om het nieuwe 
jaar op een veilige manier te verwelkomen.” Dat is de wens van burge-
meester Alex van Hedel voor de komende jaarwisseling. “Laten we 2023 
goed beginnen en proosten op het nieuwe jaar dat voor ons ligt.” 

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 en een 
oliebol. Het is fijn dat dat na de 
periode van corona weer kan, maar 
laten we wel rekening houden met 
anderen.” 

Samenwerking politie, gemeente 
en beveiligingsbedrijf 
Ook veiligheid in de gemeente 
Brummen vindt de burgemeester 
belangrijk. Van Hedel: “We vinden 
het vervelend als mensen zich 
tijdens de jaarwisseling niet veilig 
voelen. Ik tolereer geen vernielingen 
en overlast moeten we gezamenlijk 
voorkomen. De vorige jaarwisseling 
is over het algemeen rustig verlo-
pen. Gelukkig is er toen weinig 
vernield. Ik roep iedereen op om 
datzelfde ook voor dit jaar te laten 
gelden. Vernielingen veroorzaken 
een hoop kosten en ergernis. Maar 
het zorgt bovenal vaak voor 
gevaarlijke situaties! Bovendien 
zullen de herstelkosten uiteindelijk 
betaald moeten worden uit de 

portemonnee van alle inwoners. 
Draag dus bij aan het voorkomen 
van vernielingen en spreek hierover 
met volwassenen en kinderen. We 
zetten daarom extra ogen en oren 
in. Dat doen we niet alleen door 
extra inzet vanuit onze toezichthou-
ders en handhavers maar ook in de 
vorm van extra politie, al dan niet in 
burger. Daarnaast hebben we, net 
als voorgaande jaren, een beveili-
gingsbedrijf ingeschakeld om extra 
toezicht te houden bij onder andere 
openbare gebouwen, schoolpleinen 
en andere samenscholingsplekken. 
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 extra positieve inzet van 
iedereen. Ik heb daar alle vertrou-
wen in.” 

Toezicht 
Om de jaarwisseling in goede banen 
te leiden, is er in de aanloop naar 
oudejaarsdag en op oudejaarsavond 
toezicht op straat. Consumenten-
vuurwerk is dit jaar weer verboden, 
behalve klein vuurwerk zoals 
sterretjes. Er is extra controle op het 
in bezit hebben en afsteken van 

illegaal vuurwerk. Dit wordt in 
beslag genomen en overtreders 
kunnen rekenen op een bekeuring 
van minimaal 100 euro plus 
aantekening in het strafblad. 

Carbid en vuurkorven
Dit jaar is er ook extra inzet gericht 
op het veilig schieten van carbid. De 
voorschriften voor carbidschieten 
zijn vorig jaar aangescherpt in het 
belang van iedereen.  
Er is ook aandacht voor het veilig 
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 voorko-
men. Zorg er verder voor dat er 
altijd bluswater en zand dicht in de 
buurt staat en gooi geen vuurwerk 
in het vuur. 

Afval vuurwerk
Vanaf maandag 2 januari ruimen 
veegwagens het vuurwerkafval op 
de hoofdwegen op en in het 
centrum van Brummen en Eerbeek 
(mits de weersomstandigheden dat 
toelaten). Alex van Hedel: “Ik roep 
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 januari-
dagen, als kinderen en jongeren op 
zoek gaan naar niet-volledig 
afgestoken vuurwerk. Bovendien is 
het voor anderen wel zo’n prettig 
als je na het afsteken even de 
rommel opruimt.”

We gaan ervan uit dat iedereen alle 
verplichte veiligheidsnormen 
opvolgt. Als men zich er niet aan 
houdt zijn we genoodzaakt om 
bekeuringen uit te schrijven. 
Minderjarigen worden doorverwe-
zen naar bureau Halt voor een 
alternatieve straf. Eventuele schade 
wordt verhaald op de daders of hun 
ouders. Dat geldt ook voor andere 
vernielingen. Gedupeerden moeten 
dan wel aangifte doen. De gemeen-

te doet dat ook. Burgemeester Van 
Hedel:  “Ik doe een nadrukkelijke 
oproep aan alle inwoners van de 
gemeente Brummen, jong en oud. 
Zoek niet de ruimte tussen de 
regels, laat je niet leiden door 
emotie, maar gebruik het ver-
stand!”

Ruim baan voor hulpverleners
Helaas is er in het verleden sprake 
geweest van incidenten met geweld 
tegen politie, brandweer en andere 
hulpverleners tijdens de jaarwisse-
ling. Van Hedel: “Agressie en 
geweld tegen hulpverleners is 
onaanvaardbaar. Dit wordt ook 
extra zwaar bestraft. Geef gemeen-
temedewerkers, politie, brandweer 
en ambulancepersoneel vrij baan 
om hun werk te doen!” 

Naast het veilig vieren van de 
jaarwisseling en maatregelen om 
schade te voorkomen, kan iedereen 
zelf een belangrijke bijdrage 
leveren. 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 gemeen-
te Brummen: “Een veilige en 
verantwoorde jaarwisseling en 
vooral een heel gelukkig en gezond 
2023!”

Donderdag 12 januari: drie fora 

Donderdagavond 12 januari 2023 is iedereen weer van harte welkom om de fora van de gemeenteraad bij te 
wonen. Het is de eerste officiële vergaderavond van de gemeenteraad in het nieuwe jaar. Gelet op de achter-
grond van de voorstellen, is er gekozen voor één gecombineerd raadsforum waarbij zowel de onderwerpen op 
het gebied van bestuur als ook de fysieke leefomgeving aan bod komen. Dit gecombineerde forum start om 19 
uur in de raadszaal. Daarnaast start om 20.00 uur ook het forum Sociaal Domein, waar twee informatieve 
onderwerpen aan bod komen. De agenda’s met de bijhorende stukken zijn te raadplegen op onze website. Ook 
kunt u een gratis exemplaar afhalen bij het gemeentehuis. 

Tijdens een raadsforum worden er 
géén besluiten genomen. Bij het 
forum Bestuur dat om 19.00 uur 
begint, biedt de mogelijkheid voor 
inwoners om een onderwerp te 
bespreken dat niet op de agenda 
staat. Ook de lijst met ingekomen 
en verzonden stukken komt aan bod 
en praten de leden van het college 
de raadsleden bij over ontwikkelin-
gen vanuit de gemeenteschappelijke 
regelingen. Daarnaast bevat dit 
forum twee inhoudelijke raadsvoor-
stellen, namelijk de gewijzigde 
begroting 2023 van de CleanTech 
Regio en de wijziging van de 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV). 

Diverse plannen en verordeningen
Aansluitend aan het forum Bestuur 
begint het forum Fysieke Leefomge-
ving. Dit forum bespreekt zeven 
inhoudelijke onderwerpen, waarvan 
drie bestemmingsplannen. Namelijk 
voor de Loenenseweg 2 in Eerbeek, 
‘De Kwekerij’ nabij Laag Soeren en 
het reparatieplan Weg door de Plas. 

Verder bespreken de raadsleden een 
voorstel om de coördinatieregeling 
toe te passen voor de ontwikkeling 
op het perceel Leliestraat 2 in 
Brummen. 
Een ander voorstel is om de 
verordening Toekomstbestendig 
Wonen aan te passen. En ook over 
de nadeelcompensatie 2023 en de 
adviescommissie Omgevingskwali-
teit zijn spelregels in een verorde-
ning vastgelegd waarover de raad 
op 26 januari een besluit wordt 
gevraagd. 

Twee informatieve onderwerpen
In zaal Leuvenheim in het gemeen-
tehuis start om 20.00 uur het forum 
Sociaal Domein. De raadsleden 
worden dan bijgepraat over de fusie 

van de bibliotheken Brummen- 
Voorst en de Graafschap 
Bibliotheken (Zutphen en Lochem). 
Een tweede informatief onderwerp 
is de kadernotitie over voorliggende 
voorzieningen in het sociaal domein. 

Inspreken tijdens het forum? 
Dat kan!
Vertrouwd onderdeel bij een 
raadsforum is het inspreekrecht van 
inwoners. Dit kan gaan over een 
onderwerp op de agenda. Maar ook 
over een kwestie die niet op agenda 
staat. Wilt u hier gebruik van 
maken? Neem dan tijdig contact op 
met de griffie. Dit kan via het 
algemene telefoonnummer (0575) 
56 82 33 of mailadres griffie@
brummen.nl. 

In januari geen alcohol drinken: 
ga jij de uitdaging aan?
Drink jij wel eens alcohol? Omdat je het lekker vindt, het je een fijn 
gevoel geeft of omdat je het ‘verdiend’ hebt na een drukke dag? Maar wat 
nu als je in de maand januari helemaal geen alcohol zou drinken? Zou het 
moeilijk zijn om de alcohol te laten staan? Zou het écht een positief effect 
op je lichaam hebben? Daar kom je maar op één manier achter: meedoen 
aan IkPas (oftewel ‘dry january’)! 

IkPas helpt
Je kunt natuurlijk op eigen houtje 
meedoen. Maar de kans dat je het 
volhoudt is groter als je je inschrijft op 
www.ikpas.nl. Dan ontvang je -als je 
dat wilt- tips, recepten en badges die 
je helpen om geen alcohol te drinken. 
Ook kun je gebruik maken van het 
forum, de chatfunctie of de IkPas 
coach als je het moeilijk hebt. 

IkPas is effectief
Uit onderzoek blijkt dat ruim 
driekwart van de deelnemers aan 
IkPas het de hele maand volhoudt. 
Bovendien voelt 60% van de 
deelnemers zich fitter, 55% slaapt 
beter, 32% voelt zich gezonder en 
31% valt af in gewicht. Mooi toch?!

Wil jij ook ervaren wat een maand 
geen alcohol drinken met je doet? 
Meld je dan aan via www.ikpas.nl. 
Doe alleen mee of stimuleer je fami-
lieleden, vrienden of sportteam om 
ook mee te doen. Zo wordt de 
uitdaging voor iedereen leuker én 
makkelijker!

Meer ondersteuning nodig?
Maak je je zorgen over je eigen 
alcoholgebruik, of het alcoholge-
bruik van iemand in je omgeving? 
Dan kun je (gratis) in gesprek met 
een van de professionals van Tactus: 
Roos Spoel (r.spoel@tactus.nl) of 
Arjan van Roon (a.vanroon@tactus.nl). 

Maandag 2 januari 2023 gaat het gemeentehuis in Brummen 
vanwege een personeelsbijeenkomst vanaf 9.30 uur weer open. 
Dat geldt ook voor het Servicepunt in Eerbeek.
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Verordeningen belastingen vastgesteld
Op 15 december heeft de raad de nieuwe verordeningen en tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2023 
vastgesteld. In februari ontvangt u van Tribuut de aanslag. Op www.brummen.nl/belastingen vindt u hier meer 
informatie over. In dit artikel laten we weten welke verordeningen zijn gewijzigd. De meeste tarieven zijn 
gestegen, dat heeft te maken met de inflatie. Door de belastingen met 2,4% te laten stijgen, loopt het gelijk met 
de inflatie.

Tarieven OZB
Iedereen die een woning, een ander gebouw of een stuk grond bezit, betaalt onroerende zaakbelasting (OZB). Ook 
als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u OZB.

De tarieven voor de OZB bedragen:

2023 2022

De eigenarenbelasting

1. Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,1350% 0,1398%

2. Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3448% 0,3484%

De gebruikersbelasting 0,2754% 0,2775%

De tarieven zijn lager omdat de waarde van onroerende zaken is gestegen. 

Tarieven Afvalstoffenheffing
Alle gebruikers van woningen krijgen een aanslag afvalstoffenheffing. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is 
gelijk gebleven ten opzichte van 2022 en bedraagt € 121,- per jaar. Daarentegen zijn de tarieven voor het ledigen 
van containers voor restafval extra gestegen in 2023, voor het ledigen van een container restafval van 240 liter 
betaalt u in 2023 € 11,28 (was € 7,92). Het aanbieden van containers voor papier en plastic was en blijft gratis. Per 
saldo stijgen de inkomsten met 8,5%

Tarieven Rioolrecht 
Met de opbrengst van de rioolheffing dekt de gemeente de kosten van aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. U 
ontvangt de voorschotnota van Vitens. Om ervoor te zorgen dat alle kosten gedekt zijn voor het onderhoud, is dit 
tarief met 6,5% gestegen.

Belasting per perceel: € 39,46 (2022: € 37,05)

Gebruikersdeel: € 2,25 per kuub (2022: € 2,11)

Overige tarieven
De meeste tarieven stijgen met 2,4%. Tarieven voor identiteitsbewijzen en rijbewijzen zijn landelijk vastgesteld. Wij 
houden deze tarieven aan. Bedragen zijn op 5 cent naar beneden afgerond, zodat u indien gewenst contant kan 
blijven betalen. Het tarief voor toeristenbelasting stijgt naar € 1,86 (was € 1,82) per overnachting. De tarieven voor 
onderhoud van graven gaan met 2,4% omhoog.

Vragen en contact
Voor vragen over de tarieven, aanslag of andere vragen over de gemeentelijke belastingen, kunt u terecht bij 
Tribuut. Dit kan via 055 - 580 22 22 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl.

Voorsterweg afgesloten
Vitens gaat een drukverlaagstation aanleggen op de hoek Voorsterweg en 
het fietspad langs de N345 in Empe. Voor hijswerkzaamheden en het 
maken van een leiding onder de weg door is daarom de Voorsterweg 
vanaf 12 januari 07:00 uur tot 13 januari 16:00 uur afgesloten voor alle 
verkeer.

Verkeer op de Voorsterweg wordt via Empe en hetSchoolboslaantje geleid. 
Doorgaand fietsverkeer langs de N345 moet bij de middengeleiders 
oversteken en weer terug. Aanwonenden kunnen hun woning gewoon 
bereiken. De verder benodigde werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in 
beslag nemen.

Gezamenlijk gezag door erkenning
In Nederland kunnen twee ouders gezag hebben over een kind. Bent u 
getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u samen een 
kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Hier hoeft 
niets voor geregeld te worden. Bent u niet getrouwd en heeft u geen 
geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder het ouderlijk 
gezag. De vader of de duomoeder die het kind eerst moet erkennen, kan 
daarna het ouderlijk gezag alsnog aanvragen bij de rechtbank. 

Dit verandert op 1 januari 2023: 
Vanaf dat moment krijgen ongehuw-
de en niet-geregistreerde partners bij 
het erkennen van hun kind automa- 

 
tisch samen het ouderlijk gezag. 
Tenzij zij bij de erkenning samen 
verklaren dat zij willen dat alleen de 
moeder het gezag heeft over het 

Voorkom diefstal van uw fiets
Fietsendiefstal is een van de meest voorkomende vorm van diefstal. 
Afgelopen weken steeg het aantal fietsendiefstallen in Brummen 
behoorlijk. Vooral van elektrische fietsen, accu’s en fietscomputers. Het 
gaat om diefstallen bij stations, winkels, sporthal en sportvelden.

Voorkom diefstal van uw fiets. Een paar tips:
• Gebruik een goedgekeurd slot en gebruik altijd een tweede slot.
• Zet uw fiets altijd aan het frame en het voorwiel vast. Bijvoorbeeld aan 

een fietsenrek. Zo is de fiets niet mee te nemen naar een rustigere plek 
om het slot te forceren.

• Stal uw fiets goed in het zicht.
• Maak het slot hoog en flexibel vast. Als het slot hoog hangt kan deze 

minder makkelijk met stenen worden opgebroken. Doe een extra slot om 
uw accu zodat uithalen van de accu niet of nauwelijks mogelijk is. 

• Zet uw fiets in een afgesloten ruimte of zet uw fiets op slot.
• Heeft u een display die u kunt verwijderen op uw elektrische fiets? 

Verwijder deze als u uw fiets stalt. Zonder het display is de fiets niet als 
elektrische fiets te gebruiken.

• Track en trace uw fiets. Bij diefstal van uw fiets is deze terug te vinden via 
het GPS-signaal. Daardoor wordt uw fiets minder aantrekkelijk om te 
stelen.

• Registreer uw fiets en schrijf het nummer van uw accu op na aankoop 
van een fiets. U kunt dit nummer ook registeren via de Stop Heling app.

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie!
• Is uw fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte bij de politie.
Zonder aangifte kan de politie 
namelijk geen opsporingsonder-
zoek starten.

Meer informatie en tips
Kijk voor meer informatie en tips 
op www.politie.nl en www.
stopfietsdiefstal.nu. 

Welkom op nieuwjaarsreceptie 
Iedereen is van harte welkom om 
met elkaar het nieuwe jaar af te 
trappen. Na 3 jaar organiseert de 

gemeente weer een nieuwjaarsre-
ceptie in de hal van het gemeente-
huis. 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 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, hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
Evenals de inwoners die in de twee 
jaar daarvoor (en dus in coronatijd) 
in de gemeente zijn komen wonen. 

kind. Kijk voor meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl.  De nieuwe 
regel geldt niet voor de erkenning 
van een ongeboren kind die in 2022 
is gedaan. Ook niet als het kind pas 
in 2023 wordt geboren.
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
realiseren van een brug met 
faunapassage bij de N345, 
Brummen, sectie I, nummers 
1251, 1252, 789, 2324

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verwijderen van een draagmuur, 
Buizerdstraat 77, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het tijdelijk 
plaatsen van een stacaravan, 
Cortenoeverseweg 95, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden en verduurzamen van 
de woning, Hallseweg 77, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
isoleren van het dak, Louise de 
Colignylaan 10, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een notenboom, 
Meengatstraat 29, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 beuken, Spoorstraat 
6, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van kunststof kozijnen en 
voordeur, Thorbeckestraat 37, 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 dennen, Volmolen-
weg 8, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van 4 hooiberghutten, ‘t 
Zaaibroek 2, Hall

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het verbreden van een 
uitweg, G.K. van Hogendorpstraat 
62, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, de realisatie van een 
inkoopstation ten behoeve van 
het zonnepark, Oude Zutphense-
weg/Lendeweg, Brummen, sectie 
M, nummer 104.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
buiten unit voor een airco, 
Zonnedauw 48, Eerbeek.

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het realiseren van 
twee padelbanen , Harderwijker-
weg 7A, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het isoleren van de 
buitenzijde van de woning, 
Rijksweg 31, Empe

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het wijzigen van de 
bestemming ten behoeve van het 
aanleggen van ruim 3 ha. bos, 
tussen de Brummenseweg en 
Dierenseweg, kadastraal Hall, 
sectie C, nummer 2647, 2648, 
2649, 2671, 2673, 2674, 3408 
ged.

• Buiten behandeling reguliere 
omgevingsvergunning, het 
constructief wijzigen van de 
woning, Thorbeckestraat 24, 
Brummen.

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit aanwijzen 

gehandicaptenparkeerplaats 
- Kraaiheide te Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Forum Bestuur en Fysieke 

Leefomgeving op donderdag 12 
januari 2023

• Forum Sociaal Domein op 
donderdag 12 januari 2023

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.

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

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 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
• parkeerplaats Eerbeekse Boys aan de Veldkantweg 
We vragen u om grote partijen aan te bieden bij het gemeentelijk afvalde-
pot in Brummen of op de locatie bij de Eerbeekse Boys. 

Laatste besluiten raad van 2022
Donderdagavond 15 december vond de laatste besluitvormende raadsvergadering van dit jaar plaats. Het was 
een levendige vergadering waarin over uiteenlopende onderwerpen werd gesproken. Zeven voorstellen kwamen 
aan bod, waaronder de aanpassing van de APV, het voorstel over tijdelijke woningen nabij sportpark De Veld-
kant en het nieuwe minimabeleid. De besluitenlijst van deze raadsvergadering treft u (binnenkort) aan op onze 
website van de gemeenteraad (brummen.nl/gemeenteraad). 

Een onderwerp waarover uitgebreid 
werd gesproken was het voorstel om 
als raad  in te stemmen met het bud-
get om met spoed tijdelijke wonin-
gen te bouwen op een braakliggend 
perceel nabij sportpark De Veldkant 
in Eerbeek. Hoewel de raadsleden 
enkele kritische vragen stelden, was 
er wel unanieme steun en waarde-
ring voor deze aanpak. De eerste 16 
flexwoningen zijn bestemd voor de 
Oekraïense ontheemden die nu nog 
in het ABK-huis wonen. De volgen-
de 32 woningen gaan een bijdrage 
leveren aan het nijpende tekort aan 
woningen in onze gemeente. 
Hoewel de raad zich bewust is van 
de financiële risico’s acht zij dit 
verantwoord en stelt een investe-
ringskrediet van 3,5 miljoen euro 
beschikbaar. 

Bereik minimaregeling ruimer
Ook over het minimabeleid voor 

2023 werd uitgebreid door de raad 
gesproken. Aan de hand van een 
amendement ingediend door 
GroenLinks en Lokaal Belang werd 
besloten het nieuwe minimabeleid 
vast te stellen. Dit betekent een 
voortzetting van het huidige beleid, 
maar door het verhogen van de 
inkomensgrens komen wel meer 
huishoudens voor deze regelingen in 
aanmerking. De inkomensgrens 
wordt namelijk verhoogd van 110 
naar 130 procent van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm. En 
ook voor regelingen voor kinderen 
in gezinnen geldt dan een inko-
mensgrens van 130 procent. De 
raad besloot de extra lasten voor 
verruiming van dit beleid (ongeveer 
318.250 euro) te betalen uit het 
programmabudget ‘Sociale leefom-
geving, focusgebied Sociaal 
Domein’. Daarnaast was er unanie-
me steun voor een motie van D66 

waarin het college wordt opgeroe-
pen om ervoor te zorgen dat ieder 
kind in de gemeente deel kan 
nemen aan sport en cultuur.

Voorstel APV uitgesteld
Er werd geen besluit genomen over 
het voorstel om de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) te 
wijzigen. Dit omdat er onduidelijk-
heid ontstond over een voorgesteld 
nieuw artikel in de APV dat te 
maken heeft met de afstand van 
gemeentebomen tot de erfgrens. 
Reden voor een meerderheid van de 
raad om dit raadsvoorstel in z’n 
geheel in januari opnieuw te 
behandelen. 

Overige besluiten
Verder stemden alle raadsleden 
eensgezind het gemeentelijke 
programma Water en Riolering vast. 
Daarbij werd ook gekozen voor de 

sanering van de overstort in Empe. 
Deze sanering levert een bijdrage 
aan het verbeteren van de wa-
terkwaliteit in dat natuurgebied. 
Ook stelde de raad de belastingta-
rieven voor 2023 vast. De gemeen-
teraad besloot verder om het 
bestemmingsplan voor het perceel 
Dovenkampweg 3-5 in Empe vast te 

stellen. En ook het convenant voor 
regionale samenwerking in de regio 
Oost-Veluwe op het gebied van 
Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen kreeg de steun 
van de gemeenteraad. Bij aanvang 
van de raadsvergadering werd 
mevrouw Marion Rozema beëdigd 
als steunfractielid van Lokaal Belang. 

UW MENING 
IS WAARDEVOL
Wilt u uw mening geven over de kerken in 
onze gemeente? Denk mee over:
	 	Wat vindt van de kerkgebouwen in onze gemeente?
	 	Hoe denkt u over de toekomst van deze vaak 
  bijzondere gebouwen? 
	 	Welke functies kan een kerkgebouw in uw 
  ogen gaan vervullen?

De kerkbesturen horen graag uw mening en ideeën! 

Vul de vragenlijst in! 
Scan de QR-code 

hiernaast of ga naar 
www.moventem.nl/brummen

Meedoen kan t/m 9 januari 2023
Het invullen duur ongeveer 15 minuten


