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“Veilig en verantwoord het nieuwe jaar in”
“Ondanks alle beperkingen, hoop
ik dat iedereen op bescheiden
wijze toch een plezierige jaarwisseling kan beleven, waarbij
iedereen in de gemeente Brummen zijn steentje bijdraagt om het
nieuwe jaar te verwelkomen.” Dat
is de wens van burgemeester Alex
van Hedel voor de komende
jaarwisseling. “Laten we 2021
goed beginnen en in klein
gezelschap 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 was een grote domper
toen onze minister-president deze
week nog zwaardere beperkingen
moest opleggen. En we kunnen de
jaarwisseling ook niet uitbundig
vieren: de horeca is gesloten, geen
consumentenvuurwerk, feesten en
evenementen. Samen de jaarwisseling vieren kan nog steeds, maar
helaas ingetogen. Binnen en buiten
in de tuin of op straat met niet
meer dan 2 gasten, kinderen tot en
met 12 jaar uitgezonderd.”
Samenwerking politie, gemeente
en beveiligingsbedrijf
Ook veiligheid in de gemeente
Brummen vindt de burgemeester
belangrijk. Zeker in deze coronatijd
waarin het virus snel om zich heen
grijpt. 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. Op het naleven van
de coronamaatregelen wordt ook
toegezien. Daarom zet ik extra
ogen en oren in. Dat doen we niet
alleen door extra inzet vanuit onze
toezichthouders en handhavers

maar ook 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 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 vertrouwen in.”
Toezicht
Om de jaarwisseling in goede
banen te leiden, is er in de aanloop
naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond toezicht op straat.
Consumentenvuurwerk is dit jaar
verboden, behalve klein vuurwerk
zoals sterretjes. Er is extra controle
op de naleving van de coronamaatregelen en 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.
Dit jaar is er ook extra inzet gericht
op het veilig schieten van carbid.
De voorschriften voor carbidschieten zijn fors aangescherpt. Maar
wil je het gezellig houden? Schiet
dan vooral veilig en zorg dat er
altijd een Bewust Oplettende
CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is
die op de hoogte is van dé vijf tips
voor veilig carbidschieten! De
BOCK let dit jaar óók op de
coronamaatregelen en houdt
bijvoorbeeld anderhalve meter
afstand. Kijk op www.bock.nl voor
alle informatie. Wilt u carbid
schieten? Neem dan contact op
met Renee Swarts van de gemeente Brummen via ons algemene

nummer 0575-568 233. We willen
graag inzichtelijk hebben door wie
en op welke plekken carbid
schieten plaatsvindt. Ook bespreken we dan graag alle voorwaarden die daarvoor gelden. Alleen
samen kunnen we ervoor zorgen
dat we veilig carbid kunnen
schieten.
We gaan ervan uit dat iedereen alle
veiligheidsnormen opvolgt. Als
men zich er niet aan houdt zijn we
genoodzaakt om bekeuringen uit
te schrijven. Minderjarigen worden
doorverwezen 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 gemeente doet dat
ook. Burgemeester Van Hedel: “Ik
heb begrip voor de grote teleurstellingen, de zware omstandigheden
waarin we verkeren en de eenzaamheid die er is. Maar ik doe ook
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 verstand!”
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
voorkomen. Zorg er verder voor
dat er altijd bluswater en zand
dicht in de buurt staat, gooi geen
vuurwerk in het vuur en bovenal,
niet meer dan met twee personen
bij elkaar.

Alex van Hedel
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 gemeentemedewerkers, politie, brandweer en
ambulancepersoneel vrij baan te
geven om hun werk te doen!”

Ruim baan voor hulpverleners
Helaas is er in het verleden sprake
geweest van incidenten met

Naast het veilig vieren van de
jaarwisseling en maatregelen om
schade te voorkomen, kan

Vuurwerk
Oudejaarsvuurwerk is verboden
tijdens oud en nieuw 2020-2021. U
mag het niet verkopen of afsteken.
Dit verbod geldt voor al het
vuurwerk. Dit is omdat de druk op
ziekenhuizen, huisartsenposten en
handhavers door corona heel hoog
is. Sterretjes en knalerwten zijn wel
toegestaan. Fop- en schertsvuurwerk is wel toegestaan.

veroorzaken omdat ze meer dan
1000 graden heet kunnen worden.
Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en
houd voldoende afstand.
Lees meer over vuurwerk op www.
rijksoverheid.nl.

iedereen zelf een belangrijke
bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en direct de politie
te waarschuwen bij vernieling,
geweld of het overtreden van de
coronamaatregelen. 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
veilige en verantwoorde jaarwisseling en vooral een heel gelukkig en
gezond 2021!”

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.

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021
mag u wel klein vuurwerk als
sterretjes en knalerwten afsteken
(categorie F1). Iedereen van 12 jaar
en ouder mag dit vuurwerk het hele
jaar door kopen en afsteken. Dit
vuurwerk wordt onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het
minst gevaarlijke vuurwerk, maar
toch gebeuren er regelmatig
ongelukken mee. Sterretjes kunnen
bijvoorbeeld brandwonden

Carbid schieten
De regels voor het carbidschieten
zoals vastgelegd in de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) zijn
aangescherpt. Dat heeft de
gemeenteraad unaniem besloten.
De nieuwe voorschriften richten
zich vooral op veiligheid en het
voorkomen van overlast.
• Carbidschieten is onder strikte
voorwaarden toegestaan voor
personen vanaf 18 jaar:
• Je mag daarbij geen alcohol of
andere verdovende middelen
gebruiken

• Het volume van de melkbus of
soortgelijk middel mag niet meer
dan 30 liter zijn
• Het aantal bussen is beperkt tot 5
• Het schieten mag alleen plaatsvinden op oudejaarsdag tussen
12.00 en 18.00 uur buiten de
bebouwde kom
• Het terrein moet verlicht en
afgezet zijn
• Er zijn minimale afstanden
bepaald tot woningen, dierenverblijven en zorginstellingen.
• De melkbus of soortgelijk middel
moet deugdelijk zijn en mag
uitsluitend met een zacht
voorwerp (bijvoorbeeld een bal)
worden afgesloten.
Neem contact met ons op
We willen graag inzichtelijk hebben
door wie en op welke plekken
carbid schieten plaatsvindt. Ook
bespreken we dan graag alle
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Vervolg: Vuurwerk en containers tijdens jaarwisseling
voorwaarden die daarvoor gelden.
Alleen samen kunnen we ervoor
zorgen dat we veilig carbid kunnen
schieten. Wilt u carbidschieten op
oudejaarsdag? Neem contact op
met Renee Swarts via ons algemene
nummer 0575- 568 233.
Toezicht
De politie kan iedereen aanhouden
die zich niet aan de regels houdt
voor wat betreft het illegaal
afsteken van vuurwerk. Bij eenvoudige vuurwerkovertredingen
verwijst de politie jongeren door
naar Bureau Halt. Bij ernstige
overtredingen maakt de politie een
proces verbaal op. Politie en andere
toezichthouders gaan ook nauwlettend toezien op een juiste manier
van carbid schieten en treden als
dat nodig is handhavend op.

Meld vuurwerk- en carbidoverlast
via Fixi
Ervaart u overlast van vuurwerk of
carbid, bijvoorbeeld door geluid en
het afval? Meld het via Fixi en
selecteer Vuurwerk overlast. We
krijgen zo meer 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.
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 zaterdag 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 maandag 4 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.

Online forum op 7 januari
Donderdagavond 7 januari 2021 is iedereen weer van harte welkom om online
het gemeenteraadsforum bij te wonen. Het is de eerste officiële vergadering
van de gemeenteraad in het nieuwe jaar. De agenda telt vijf inhoudelijke
onderwerpen. Het forum start om 20.00 uur. De agenda met de achterliggende
stukken kunt u binnenkort raadplegen op www.brummen.nl. Ook kunt u dan
een gratis exemplaar afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.
Het forum buigt zich op 7 januari
over vier raadsvoorstellen en een
ingekomen brief. Een van de
raadsvoorstellen is het actualiseren
van het gemeentelijke grondbeleid en
bijhorende grondprijzen. Ook buigt
de raad zich over een verzoek om de
coördinatieregeling toe te passen
voor een ontwikkeling van een
zorgcomplex op het perceel Meidoornlaan 18A/B in Brummen. Een
derde raadsvoorstel is de vaststelling
van een verordening waarin de
maximumtermijn wordt geregeld om
te beslissen op een aanvraag voor
schuldhulpverlening. Het vierde
raadsvoorstel heeft betrekking op de
natuurontwikkeling in Cortenoever.

Daarnaast bespreken de raadsleden
ook de brief die Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland de raad
heeft gestuurd waarin de provincie
aangeeft dat Brummen onder
preventief financieel toezicht valt.
Over het raadsforum
Elke maand houdt de gemeenteraad
van Brummen forumbijeenkomsten
op het gebied van onder meer
ruimte, samenleving, financiën en
bestuur. Met het forum willen de
raadsleden informatie vergaren,
waarmee de acht politieke fracties
hun standpunten kunnen vormen
voor de raadsvergadering. Iedereen
is dan ook welkom om het forum

(online) bij te wonen en mee te
praten over de onderwerpen of
voorstellen die op de agenda van het
forum staan. Maar ook over een
kwestie die niet op agenda staat. Wilt
u hier gebruik van maken? Neem
dan uiterlijk 2 januari 2020 contact
op met de griffie. Dit kan via het
telefoonnummer (06) 40814728 of
mailadres griffie@brummen.nl.
Vermeld daarbij uw telefoonnummer, zodat de raadsgriffier met u kan
overleggen. Een mondelinge’
inspraakreactie in het gemeentehuis
(via een digitale verbinding) behoort
tot de mogelijkheden. Bij een
schriftelijke inbreng wordt uw
inbreng zo spoedig mogelijk
doorgestuurd naar de 19 raadsleden.
Ook wordt uw bijdrage (met uw
instemming en eventueel anoniem)
geplaatst bij de vergaderstukken op
de raadswebsite. Voor eventuele
vragen over deze werkwijze kunt u
uiteraard bellen met de raadsgriffier.

Wintergladheid
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 locaties in de gemeente zoutbakken met
strooizout geplaatst, voornamelijk bij seniorenwoningen. U kunt dan
zelf de (gemeentelijke) paden en parkeerplaatsen strooien op plekken
waar de gemeentelijke strooiwagens niet komen. Door zelf het voetpad
bij uw woning sneeuwvrij te maken kunt u ook bijdragen aan de
bereikbaarheid in de wijk.

Gemeente in de “bladcampagne”
Wij zijn, in nauwe samenwerking met onze groenaannemer, nog steeds volop
blad aan het ruimen. Dit doen we ongeveer 10 weken lang en volgens een
strakke planning. Wij verwijderen daarbij blad van verharding en op gazons
in onze kernen, op onze begraafplaatsen en sportvelden.
Op verharding is het verwijderen van
het blad belangrijk voor de verkeersveiligheid. Natte bladeren kunnen
zorgen voor gladde wegen. Ook
zorgen we er zo voor dat straatkolken
niet verstopt raken en het hemelwater goed weg kan. Door blad van
gazons te verwijderen voorkomen we
verstikking van het gras.
Hoe gaan we te werk
We gebruik bladblazers om het blad
bij elkaar te blazen. Daarna wordt het
door een klepel-zuigwagen achter een
tractor of veegwagen opgezogen.

Ook worden de fietspaden schoon
geblazen met een bladblazer aan een
tractor. Dit blad wordt terug
geblazen in de berm of het bos.
Waar laten we blad liggen
In beplantingen laten we het blad
zoveel mogelijk liggen omdat het
daar zorgt voor een prima voedingslaag. Blad biedt naast een schuilplaats voor dieren zoals egels en
regenwormen. Vogels zijn natuurlijk
ook gek op een laag blad waar van
alles in te vinden is om te eten of een
nest mee te bouwen. Blad zoveel
mogelijk laten liggen in uw tuin is dus
zeker ook een tip voor thuis.
Compost
Het verzamelde blad wordt afgevoerd en vervolgens verwerkt tot
compost. Een deel van het blad gaat
naar Voedselbos Nieuwe Erven in
Brummen. En een deel wordt
aangebracht in nieuw te planten
bosplantsoenvakken als verrijking
van de bodem.

Voordracht herbenoeming Van Hedel unaniem
Raad geeft richting aan opvolgen aanbevelingen sociaal domein
Donderdag 17 december vond de laatste besluitvormende raadsvergadering
plaats. Tijdens deze vergadering stonden er veel punten op de agenda die
unaniem door de raad zijn aangenomen. Eén van de belangrijkste besluiten
was de behandeling van het Rapport Berenschot ‘naar een evenwichtig sociaal
domein’. Met het genomen raadsbesluit heeft het college richting gekregen op
welke wijze aanbevelingen uit dit rapport moeten worden opgevolgd. Dit
moet uiteindelijk leiden tot besparingen in het sociaal domein die bijdragen
aan de financiële uitdagingen waar deze gemeente voor staat.
Elke gemeente is bij wet verplicht om
een rekenkamer of een rekenkamerfunctie te hebben. De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad
door onafhankelijk onderzoek te
doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gemeentelijk beleid. In deze raadsvergadering werd afscheid genomen van
commissielid Herman van den Broek.
Burgemeester Van Hedel en leden
van de raad bedankten hem voor zijn
trouwe inzet en goede hulp. Sandra
Gerssen-de Groot is door de raad
aangesteld als zijn vervanger. Ook

werd de herbenoeming van Marjolein
Quené vastgesteld. Daarmee is de
rekenkamercommissie compleet.
Sperwerstraat
Met het vaststellen van het Bestemmingsplan woningbouw Sperwerstraat Brummen kan de bouw van 16
nieuwe woningen worden doorgezet.
Het voorstel kon met uitzondering
van Fractie Hofman-Kleverwal de
goedkeuring dragen van alle fracties.
Aan de Sperwerstraat in Brummen
stond vroeger het schoolgebouw van
basisschool De Krullevaar. Dit

schoolgebouw is inmiddels gesloopt.
Het plan is om de vrijgekomen grond
te benutten voor sociale woningbouw
in samenwerking met Veluwonen.
In reactie op het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingekomen namens een groep omwonenden. Met hen is het gesprek
aangegaan. Dit gesprek heeft geleid
tot enkele wijzigingen aan het
bestemmingsplan. Zo is de goot- en
bouwhoogte van de gewenste
woningen voor 2 van de 3 bouwvlakken omlaag gebracht. Daarnaast
komt er een knip in de weg om het
gebied verkeersluier te maken.
Raadsvergadering terugkijken
Deze digitale raadsvergadering is
in zijn geheel terug te kijken op
www.brummen.notubiz.nl. Hier
vindt u ook een overzicht van alle
behandelde agendapunten en
bijbehorende stukken.

Als het aan de gemeenteraad van Brummen ligt dan is Alex van Hedel ook
de komende 6 jaar burgemeester van onze gemeente. Hij vervult deze
functie vanaf 27 maart 2015. Dit betekent dat zijn ambtstermijn van 6 jaar
op 27 maart 2021 afloopt. Het is Koning Willem Alexander die bij
koninklijk besluit burgemeesters (her)benoemt. Dit op voordracht van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Onderdeel van de procedure van
herbenoeming is een aanbeveling
vanuit de Brummense raad.
Op 5 maart dit jaar heeft de
gemeenteraad een verordening
hiervoor vastgesteld en een
vertrouwenscommissie benoemd.
Het advies van de vertrouwenscommissie is op woensdag 16 december
2020 besproken in de gemeenteraad. De raad besloot unaniem om
een positief advies uit te brengen.
Dit advies wordt nu, via tussenkomst van de Commissaris van de
Koningin van de provincie Gelderland, uitgebracht aan de minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties. Wanneer de
minister dit advies overneemt en het

bij koninklijk besluit wordt bekrachtigd, gaat de herbenoeming in op
27 maart 2021.
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Feestdagen van NIX

Feestelijke laatste ronde ‘maaltijdproject’

Kerst en Oud & Nieuw komen eraan. Veel volwassenen drinken dan
alcohol. Ook kinderen krijgen dan soms de kans om een glaasje te drinken.
Vooral voor kinderen die nog in de groei zijn is het schadelijk om alcohol te
drinken. Hoe ga je daar als ouder tijdens de feestdagen mee om?
Tips
• Een regel is voor kinderen alleen
duidelijk als je consequent bent.
Maak daarom geen uitzondering
tijdens de feestdagen. Want als
het tijdens de feestdagen wel
mag, waarom dan niet op andere
dagen?
• Geef kinderen liever geen
‘kinderchampagne’. Kinderen

leren hierdoor dat champagne bij
feestjes en gezelligheid hoort.
• Ga open in gesprek met elkaar.
Vertel bijvoorbeeld hoe jij het zou
aanpakken, en bespreek lastige
situaties met elkaar.
• Is het je kind niet gelukt om geen
alcohol te drinken? Bespreek dan
hoe het zich een volgende keer
wél aan de afspraak kan houden.

• Praat met de ouders van vrienden
van je kind. Welke afspraak
hebben zij met hun kind over
alcoholgebruik? Hoe gaan zij om
met alcoholgebruik tijdens
feestjes? Samen sta je sterker bij
het uitdragen van de regel: geen
alcohol onder de 18 jaar.

Koop lokaal, ook online

Kerstboominzameling op 13 januari 2021
Ook in 2021 organiseert de gemeente Brummen een kerstboominzameling. We gaan voor een succesvolle en veilige inzameling, uiteraard met
inachtneming van de coronamaatregelen.
Op woensdag 13 januari 2021,
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? Informatie over de
locaties waar de kerstbomen
ingeleverd kunnen worden volgt nog.

Vandaag hielp burgemeester Alex van Hedel met het uitdelen van de
laatste maaltijden van het bijzondere maaltijdenproject. Een bijzonder
project dat is ontstaan tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar. “Een
prachtig voorbeeld van samenwerking in onze gemeente. De Korenmolen, SWB, een groot aantal bevlogen inwoners en allerlei organisaties
hebben hun krachten gebundeld. Zowel in het voorjaar als in dit najaar
zijn er vele maaltijden rondgebracht bij kwetsbare en eenzame inwoners.
Vandaag wordt dit project officieel afgerond met een bijzondere maaltijd
voor bijna 300 inwoners. Symbolisch overhandigde de burgemeester de
maaltijden voor de deelnemers aan de Voedselbank in onze gemeente.
Het pakket bevat een feestelijke maaltijd met dessert, een kerststol en
koffie en thee. Ook deze keer zijn de maaltijden door een groot aantal
vrijwilligers aan huis bezorgd. Lees meer over dit project op onze website.

Corona
Op de dag van inzameling
hebben we zeker nog te maken
met Corona. We vragen u dan
ook om de dan geldende
maatregelen in acht te nemen,
zoals voldoende afstand
houden van onze medewerkers
voor een zo veilig mogelijke
inzameling.

Skatebaan in Brummen vernieuwd
In samenspraak met een groep jongeren, jongerenwerk en dorpsraad wordt op
dit moment de skatebaan bij park ’t Goor in Brummen onderhanden genomen.
De nieuwe betonnen vloer is al aangelegd en ook het grondwerk rondom de
baan is afgerond. Na de jaarwisseling wordt het terrein afgerond, onder andere met
de plaatsing van de nieuwe skate-elementen. Lees meer hierover op onze website.

Nu de coronacrisis de wereld in zijn greep heeft, brengt dit voor iedereen
veel onzekerheid met zich mee. De ondernemers in onze gemeente
worden, net als de rest van de samenleving, hard getroffen door de
gevolgen van de coronacrisis. Naast alle horecaondernemingen hebben nu
ook veel andere winkels hun deuren moeten sluiten. Veel ondernemers
kunnen een steuntje in de rug dan ook goed gebruiken.
In deze tijd kunnen we elkaar heel
goed helpen. Door precies hetzelfde
uit te geven, maar op een net iets
andere manier. Kijk bijvoorbeeld of
onze lokale ondernemers u via hun
website of andere middelen de
mogelijkheid geven om artikelen te
bestellen. Dit kan bijvoorbeeld ook via
www.KoopLokaalbrummen.nl. Dit is
een gratis platform voor alle ondernemers in Brummen. En voor u een
makkelijke manier om te bestellen en
bezorgd te krijgen. Helpt u mee?

Spreid uw bezoek
Sommige winkels zoals de
supermarkten, slagers en bakkers
zijn nog wel open en kunnen
drukker zijn vanwege de komende
feestdagen. Het is daarom
verstandig om het doen van uw
kerstinkopen zoveel mogelijk te
spreiden en drukke tijden te
vermijden. En ook hierbij geldt dat
sommige winkels u wellicht de
mogelijkheid bieden om uw
bestelling thuis te laten bezorgen!
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Doe mee met het beplantingsproject Groene Opgave

Kort nieuws

Inwoners uit het buitengebied kunnen meedoen met het beplantingsproject
Groene Opgave. Met dit project wil de gemeente Brummen de landschappelijke kwaliteiten en recreatieve aantrekkelijkheid versterken van het
gebied tussen Eerbeek, Brummen en Zutphen. Dit doen we door erven en
kavelgrenzen te verfraaien met streekeigen beplanting. Dit doen wij niet
alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt, maar door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein ook aantrekkelijk voor allerlei diersoorten.

Nieuwe Lange Termijn Agenda

De gemeente kan dit beplantingsproject niet alleen, maar heeft
daarbij uw medewerking nodig.
Particuliere bewoners en agrariërs in
het projectgebied kunnen zich
daarbij aanmelden en op meerdere
manieren een bijdrage leveren. Op
de website www.brummen.nl/
groeneopgave kunt u zien of u zich
binnen het projectgebied bevindt en
daardoor in aanmerking komt voor
dit project.
Doet u mee?
• U kunt grotere landschapselementen aanleggen zoals struweelhagen, bosjes en houtsingels. U ontvangt dan een

vergoeding voor de aanleg van
deze landschapselementen.
• Wie interesse heeft voor een
streekeigen beplanting op het erf
zoals fruitbomen en een vogelbosje kan zich ook aanmelden.
• Daarnaast komt u in aanmerking
voor een waardedalingscompensatie wanneer u de bestemming
van agrarische gronden wil
omzetten naar die van natuur.
Hoe gaan wij te werk?
De uitvoering van deze projecten is
in handen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).
Wanneer u meedoet aan de Groene
Opgave krijgt u vrijblijvend en

Ook in het nieuwe jaar neemt de Brummense gemeenteraad weer
diverse belangrijke besluiten. Welke onderwerpen wanneer in 2021 op
de vergadertafel van de gemeenteraad belanden, is te lezen in de Lange
Termijn Agenda (LTA). Vorige week is er weer een actuele versie
beschikbaar gekomen. Deze is te vinden op de pagina van de Brummense gemeenteraad.
kosteloos een gesprek en beplantingsplan van een adviseur van SLG.
Deze adviseur vertelt wat er
mogelijk is om de biodiversiteit en
het landschap op het terrein te
versterken. In overleg met u wordt
een beplantingsplan opgesteld dat
past binnen het landschapstype
waarin men woont. Als het
beplantingsplan naar wens is
ontvangt u het groen in het
eerstvolgende plantseizoen. Na
levering kunt u zelf aan de slag met
het planten. U kunt zich aanmelden
via www.brummen.nl/groeneopgave. Hier vindt u ook aanvullende
informatie.

Nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030
Vorige week is er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van
het programma Eerbeek-Loenen 2030. Iedereen die belangstelling heeft
voor dit samenwerkingsproject, kan zich gratis voor deze nieuwsbrief
aanmelden via de website www.eerbeekloenen2030.nl. In de nieuwsbrief
komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de alternatievenonderzoeken voor het project Mayr-Melnhof en het Logistiek Centrum Eerbeek
(LCE), het verkeersonderzoek en het verkeerscirculatieplan.
Overigens is de gemeenteraad op
donderdag 10 december weer
online bijgepraat over het programma. Enkele leden van het programmateam Eerbeek-Loenen 2030
gaven een toelichting over het
proces rondom Mayr-Melnhof en
het LCE. Ook gaven de heren Max

Schurink en Martijn van de Lindeloof van de provincie Gelderland
een presentatie over het project
wegennet. Binnenkort zijn de
belangrijkste bespreekpunten van
deze ‘bijpraatsessie’ te lezen in een
verslag op de raadswebsite en op de
website eerbeekloenen2030.nl.

Daar is overigens al wel het verslag
te vinden van de bijpraatsessie van
27 oktober.
Samenwerking
Industriekring Eerbeek Loenen
(IKEL), de gemeenten Apeldoorn
en Brummen en de provincie
Gelderland slaan sinds 2018
binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 de handen
ineen. De partijen hebben de wens
om de leefbaarheid in de dorpen
Eerbeek en Loenen te vergroten
en de (papier)industrie in de regio
te ontwikkelen.

Zonnepark Elzenbos gaat bouwen
BrummenEnergie begint januari 2021 met de aanleg van een zonnepark in
de Elzenbos. Dit park komt te liggen direct tegen de provinciale weg N348
en de Elzenbosweg aan. In de eerste fase worden ongeveer 6.300
zonnepanelen geplaatst.
De voorbereidingen beginnen direct
na de jaarwisseling. Het gaat daarbij
om de aanvoer en opbouw van
klein materiaal, een bouwkeet en
transformator. De onderstellen van
de panelen komen waarschijnlijk in
week 3 en 4. Direct aansluitend
worden de zonnepanelen zelf
aangevoerd en op de onderstellen
bevestigd. Dat duurt ongeveer 8
weken. Tenslotte komt het hekwerk
en de aanplant van heggen en

hagen. In maart moet het eerste
zonnepark in het dorp Brummen
klaar zijn.
Voor en door Brummen
BrummenEnergie ontwikkelt
Zonnepark Elzenbos zelf. Met de
omwonenden is overlegd, onder
andere over de landschappelijke
inpassing van het solarpark in het
gebied, de aansluiting met andere
gebruiksfuncties in het gebied en de

wensen van omwonenden met
betrekking tot financiële en andere
vormen van participatie in het
project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn
nagenoeg allemaal ingewilligd in de
omgevingsvergunning.
Heeft u vragen?
BrummenEnergie doet er alles aan
om eventuele hinder of overlast zo
veel mogelijk te beperken. Heeft u
vragen over de werkzaamheden of
behoefte aan meer informatie over
BrummenEnergie? Ga naar www.
brummenenergie.nl.

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

Nieuwe nieuwsbrief WaardeVOL Brummen
Er is weer een nieuwsbrief verschenen over WaardeVOL Brummen. Kijk
op www.vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen of abonneert u zich op
de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl.

Vaststellen nieuw grondbeleid
Het grondbeleid geeft richting aan de wijze waarop de gemeente
acteert bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij grond en grondposities
een rol spelen. Dit is geregeld in de Nota Grondbeleid. De huidige Nota
(2016-2020) is toe aan vernieuwing. Daarom wordt binnenkort aan de
gemeenteraad voorgesteld om de huidige Nota Grondbeleid te
verlengen en op een paar onderdelen aan te passen. De aanpassingen
zijn nodig om te voldoen aan de huidige wetgeving, terminologie en
jurisprudentie. In de tweede helft van 2021 wordt vervolgens een
nieuwe Nota Grondbeleid ter goedkeuring aangeboden, die in lijn ligt
met de Omgevingswet. Daarnaast worden ook de Nota Grondprijzenbeleid en kadernota Grondprijzen voor 2020 geactualiseerd.

Samenwerking WerkFit Brummen en Groenwerk
Dit jaar is er een mooie samenwerking ontstaan tussen WerkFit
Brummen en hoveniersbedrijf
Groenwerk uit Apeldoorn. Groenwerk is een bedrijf die het belangrijk vindt om mensen met een
beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt, een kans te bieden
op zinvol werk in het groen.
Ze hebben niet alleen een kandidaat
aangenomen voor het seizoenswerk
in het groen, ook bieden zij
2 statushouders de kans op een
werkervaringsplaats. Als gemeente
zien we dat het belangrijk is dat
mensen naast hun inburgering
(3 dagen school) ook ervaring op

doen op de Nederlandse arbeidsmarkt en verder hun taal ontwikkelen op de werkvloer. De gemeente
heeft het traject ondersteund met
een taalcoach en uiteraard was ook
de jobcoach van WerkFit Brummen
actief betrokken om het traject goed
te laten verlopen. Ondernemers die
ook mensen een kans willen bieden
op de arbeidsmarkt kunnen contact
opnemen met de accountmanagers
van WerkFit Brummen.
- Judith Curré:
tel. 06 - 82 13 69 77 of mailadres
j.curre@brummen.nl
- Bas Willemse:
tel. 06 - 82 13 71 26 of mailadres
b.willemse@brummen.nl

BRP: uw rechten en plichten
Over personen houdt de overheid verschillende gegevens bij in een
administratie. Die administratie noemen we de basisregistratie personen:
de BRP. Elke gemeente houdt informatie in de BRP bij over hun eigen
inwoners. Deze gegevens worden gebruikt door de gemeente en door
andere overheidsinstellingen en organisaties om allerlei wettelijke taken
uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor
uw stempas, belastingaanslag, uw pensioenuitkering of studiefinanciering.
Op www.rijksoverheid.nl vindt u
een folder met daarin alle informatie
over de BRP duidelijk uitgelegd. Ook
leest u wat uw plichten en rechten
zijn, zoals de plicht om uw verhui-

zing door te geven bij de gemeente
en het recht om uw persoonsgegevens voor bepaalde organisaties
geheim te houden. Zo bent u in één
keer volledig op de hoogte!

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.

