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Ruim 62% komt stemmen, BBB als winnaar uit de bus
Vorige week woensdag hebben veel inwoners van de gemeente Brummen 
hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten Gelderland en waterschap 
Vallei en Veluwe. Met ruim 62% lag het opkomstpercentage 5% hoger 
dan bij de vorige verkiezingen voor provincie en waterschap. 

Met 32% van de stemmen is BBB 
ook in onze gemeente de winnaar 
van de verkiezingen voor Provinciale 
Staten. De VVD volgt als tweede op 
de ranglijst met 12% van de 
stemmen, de PvdA als nummer drie.  
Ook bij de waterschapsverkiezingen 
was BBB koploper met meer dan 
28% van de stemmen, gevolgd door 
Water Natuurlijk (14%) en de VVD 
(12%). 

Extra controle
Met dank aan de medewerkers en 
vrijwilligers op de stembureaus zijn 
de verkiezingen weer goed verlo-
pen. Toch ging niet alles volgens 
plan. Door een technische storing bij 
de drukkerij die de stempassen 
verstuurt, hebben 37 mensen 
dubbele stempassen gehad. Zij 
hebben nog voor de verkiezingen 
vervangende stempassen gekregen. 

Daarnaast heeft het gemeentelijk 
stembureau voor de zekerheid alle 
stempassen extra gecontroleerd. 
Hierbij zijn geen fouten ontdekt. 

Definitieve uitslagen
Een overzicht van de uitslagen staat 
op www.brummen.nl/verkiezingen. 
De definitieve uitslagen worden 
deze week bekend. Meer informatie 
vindt u op www.gelderland.nl en 
www.vallei-veluwe.nl.

Een jaar lang gratis baantjes trekken

Houdt u van zwemmen? Maar heeft u geen geld om 
naar het zwembad te gaan? Misschien is een zwempas 
van Rhienderoord Zwem & Sport Plezier iets voor u.

Met een zwempas kunt u een jaar lang baantjes komen 
zwemmen of één keer per week meedoen met een 
aquasportactiviteit. Zo’n zwempas kost normaal € 400. 
Voor meer informatie over de zwempas kunt u bellen 
met Rhienderoord: (0575) 56 15 44 of mailen naar: 
aquasport@rhienderoord.nl.

Een zwempas kunt u aanvragen met het aanvraagfor-
mulier op www.brummen.nl/meedoen. Kiest u voor een 
zwempas? Dan kunt u geen gebruik meer maken van 
het Meedoenbudget van de gemeente. 

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 3 leiplatanen, 
Arnhemsestraat 28, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 lindebomen, 
Cortenoeverseweg 97, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het realise-
ren van een dakopbouw, Derickx-
kamp 20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
renoveren en isoleren van het dak, 
Emperweg 84, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een beuk, berk, den 
en conifeer, Juliana van Stolber-
glaan 11, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Uitgebreide 
omgevingsvergunning, het realise-
ren van twee wooneenheden op 
de verdieping (fase 2), Leliestraat 
4, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
herbouwen en verlengen van de 
bestaande veldschuur, Spankeren-
seweg 53A, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het realise-
ren van een uitrit naar de Oude 
Meengatstraat, Zutphensestraat 
152, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van 2 ingang aanwij-
zingsborden, Veldkantweg 10A, 
Eerbeek

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

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een eik 
met herplantplicht, Arnhemse-
straat, Leuvenheim kad. Brum-
men, sectie H, nummer 2985.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een 
Hollandse linde verleend met 
herpantplicht, Arnhemsestraat, 
Leuvenheim kad. Brummen, sectie 
H, nummer 2985.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel, De Dèle 30, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 4 
dennen met herplantplicht, Gravin 
van Burenlaan 7, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 

zonnepanelen, Voorsterweg 124, 
Brummen.

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning met zonnepanelen, Weg 
door de Plas 20, Brummen

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergun-

ning, Doe maar mee band 
(lokaal), in de Bhoele aan de 
Händelstraat 45 in Eerbeek.

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Ontwerpwijzigingsplan “Stobbe-

weg 2, Tonden” gemeente 
Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

Militaire oefening
Van 27 tot en met 30 maart 2023 
is er een militaire oefening in het 
gebied tussen Rheden, Wezep, 
Ommen en Groenlo. 

De organisatoren doen er alles aan om 
hinder zo veel mogelijk te voorkomen. 
Heeft u toch klachten over de 
uitvoering van de oefening? Meld dat 
bij de gemeente. Wij zorgen er dan 
voor dat uw klacht wordt voorgelegd 
aan het Ministerie van Defensie.

Opgeruimd Brummen
Tijdens de landelijke opschoondag op 18 maart hebben 21 vrijwilligers in 
Eerbeek de handen uit de mouwen gestoken: scholieren voor hun maat-
schappelijke stage, jongeren, jongere ouderen met of zonder hun kleinkin-
deren. Er is flink opgeruimd. Ook in Brummen zijn de vrijwilligers en andere 
geïnteresseerden druk aan het rapen geweest. Maar liefst 27 mensen 
hielpen mee. Iedereen die deze dag geholpen heeft: hartelijk bedankt! Onze 
mooie gemeente is weer een stuk schoner.

Een deel van de opschoonploeg in Brummen

Gemeenteraad besloot
Op donderdag 23 maart nam de 
gemeenteraad weer een aantal 
besluiten. Op de agenda stonden 
zeven hamerstukken en twee 
bespreekpunten. Welke dat zijn leest 
u op de website brummen.raadsin-
formatie.nl. Daar vindt u ook de 
videopnames én het audioverslag 
van de vergadering.

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)

Team voor Elkaar houdt op dinsdag 
en donderdag spreekuur in Eerbeek 
(Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 2a) 
en op woensdag in Brummen (Plein 5). 

Afspraak spreekuur
Bel naar 0575-568 568 voor het 
maken van een afspraak.

Colofon

Drie raadsfora op donderdag 6 april
De raadsfora voor de maand april zijn op donderdagavond 6 april. Zeven 
inhoudelijke onderwerpen komen dan aan bod, verdeeld over drie fora. Om 
19.00 uur start in de raadszaal het forum Bestuur. Aansluitend in deze 
vergaderzaal start om 20.00 uur het forum Sociaal Domein. Deze beide 
bijeenkomsten worden live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale 
omroep VoorstVeluwezoom/RTV 794. Om 20.00 uur start in zaal Leuven-
heim het forum Fysieke Leefomgeving. De bijeenkomsten zijn openbaar, dus 
iedereen is van harte welkom in het gemeentehuis in Brummen. 

Uiteenlopende onderwerpen
Het forum Sociaal Domein bevat vijf 
onderwerpen. Zo komen onder 
andere de raadsinformatiebrieven 
over minimabeleid en ondersteu-
nende maatregelen armoede aan 
bod. Ook gaan college en raad in 
gesprek over het rapport rekenka-
mercommissie: toegankelijkheid van 
de preventie hulp jeugdigen. Twee 
raadsvoorstellen over de grondstra-
tegie staan op de agenda van het 
forum Fysieke Leefomgeving: 
Grondstrategie 2020-2030 en 
verder komt aan bod, evenals 
grondstrategie vestigen Wvg.

Meepraten? Dat kan! 
De agenda’s met de achterliggende 
stukken van het forum kunt u 
binnenkort lezen op de speciale 
pagina van de gemeenteraad op 
www.brummen.nl. Ook kunt u vanaf 
dan een gratis exemplaar afhalen bij 
de receptie van het gemeentehuis in 
Brummen en het Servicepunt in 
Eerbeek. Als inwoner kunt u meepra-
ten tijdens de fora. Wilt u gebruik 
maken van de mogelijkheid om mee 
te praten, geef dit dan door aan de 
griffie van de raad. Doe dit via 
mailadres griffie@brummen.nl of 
telefoonnummer (0575) 56 85 31.


