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“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 verwel-
komen.” Dat is de wens van burgemeester Alex van Hedel voor de 
komende jaarwisseling. “Laten we 2022 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. We kunnen de jaarwisseling 
niet uitbundig vieren: de horeca is 
gesloten en er zijn geen evenemen-
ten, geen consumentenvuurwerk. 
Samen de jaarwisseling vieren kan 
nog steeds, maar meer ingetogen. 
Binnen en buiten in de tuin met niet 
meer dan 4 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 nog steeds 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. De vorige 
jaarwisseling is over het algemeen 
rustig verlopen. Gelukkig is er toen 

weinig vernield. Ik roep iedereen op 
om datzelfde ook voor dit jaar te 
laten gelden. Vernielingen veroorza-
ken  immers een hoop kosten en 
ergernis, maar zorgt bovenal vaak 
voor gevaarlijke situaties! Bovendien 
zullen de herstelkosten uiteindelijk 
betaald moeten worden uit de 
portemonnee van alle inwoners. 
Draag daarom bij aan het voorko-
men van vernielingen en spreek 
hierover met volwassenen en 
kinderen.

Op het naleven van de coronamaat-
regelen 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 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 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 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, gooi geen vuurwerk in 
het vuur en bovenal, houdt tenmin-
ste 1,5 meter afstand van elkaar  en 
wens elkaar een gelukkig en gezond 
nieuwjaar zonder handen schudden 

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 heb begrip voor de grote 
teleurstellingen, de zware omstan-
digheden 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!”

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, 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 Brum-
men: “Een veilige en verantwoorde 
jaarwisseling en vooral een heel 
gelukkig en gezond 2022!”

Eerste tender zonnevelden
Op 18 november 2021 stemde de raad in met het uitnodigingskader 
windmolens en zonnevelden. Het uitnodigingskader geeft duidelijkheid aan 
initiatiefnemers waar zonnevelden mogelijk zijn in de gemeente Brummen 
en onder welke voorwaarden. We gaan gebiedsgericht aan de slag met een 
tender. Vanaf 10 januari wordt de tender opengesteld voor de eerste tranche 
van 35 hectare zon.

Ruimte voor 35 hectare
In het kader staat dat onze gemeen-
te tot 2030 maximaal 100 hectare 
netto aan zonnevelden mogelijk wil 
maken. Dit doen we door middel 
van een tender voor zonnevelden. 
Als gemeente geven we ruimte aan 
een totaal maximum hectare binnen 
een bepaalde termijn. We noemen 
dit een tranche. Het uitvragen vindt 
plaats in twee tranches. In de eerste 
tranche wordt ruimte gegeven aan 
35 hectare netto. De tweede tranche 
geeft ruimte aan 30 hectare netto. 
Plus de ruimte waar in de eerste 
tender geen gebruik van is gemaakt. 
De overige 35 hectare is reeds 
ingevuld door lopende initiatieven. 

Eerste tranche
Met deze uitvraag willen wij 
organisaties graag de mogelijkheid 
geven om voorstellen bij de 

gemeente Brummen in te dienen. 
Naar verwachting zullen zich 
meerdere partijen bij de gemeente 
aandienen met een concreet plan. 
Dat betekent dat de gemeente de 
voorstellen zal toetsen aan de 
normen die in het uitnodigingskader 
windmolens en zonnevelden, 
onderdeel zonnevelden worden 
aangegeven Ook worden de 
plannen beoordeeld op basis van 
inhoudelijke aspecten, zoals locatie, 
bodemkwaliteit, landschappelijke 
inpassing en participatie. 

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd om mee te 
doen? Stuur dan uw voorstel naar 
aanmelding@brummen.nl. Wilt u 
meer informatie over de tender, 
tranche of beoordeling? Kijk dan op 
www.brummen.nl/tenderzon.

Verslag infoavond Arnhemsestraat
Op woensdagavond 22 december 
organiseerden wij een online 
informatiebijeenkomst over de 
Arnhemsestraat 50 in Brummen. Op 
deze locatie is nu de Aldi gevestigd. 
Deze zal een nieuw pand betrekken 
aan de Vulcanusweg. Op de locatie 

waar Aldi vertrekt, werkt een 
projectontwikkelaar aan een plan 
voor de bouw van appartementen. 
Er worden 12 appartementen 
gerealiseerd in twee gebouwen. 
Deze plannen zijn tijdens de online 
informatiebijeenkomst verder 

toegelicht. Ook was er ruimte om 
vragen te stellen. Heeft u deze 
avond niet kunnen bijwonen? Of 
heeft u achteraf nog vragen? Stuur 
dan een e-mail naar bijeenkom-
sten@brummen.nl en wij sturen u 
het verslag toe en beantwoorden 
eventuele vragen.

Infoavond Elzenbos

Voor Elzenbos fase 2 C/D is een 
overeenkomst getekend met 
bouwende marktpartijen. Er komen 
80 nieuwe duurzame woningen bij. 
Daarover willen wij u graag meer 
informatie geven tijdens een online 

informatiebijeenkomst op 20 januari. 

Meld u aan
We hadden u graag uitgenodigd 
voor een fysieke informatiebijeen-
komst, maar de huidige coronaricht-
lijnen staan dit helaas niet toe. Dit 
betekent dat we deze avond online 

organiseren. Dit doen we op 
donderdag 20 januari om 19.30 uur. 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? 
Meld u aan door een mailbericht te 
sturen naar bijeenkomsten@
brummen.nl. U ontvangt dan voor 
20 januari een link waarmee u de 
bijeenkomst kunt bijwonen.
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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

Omgevingsmelding 
• Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor het 

realiseren van een werktuigenberging, aan de 
Rhienderensestraat 18, Brummen

Omgevingsvergunning 
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 

realiseren van een nokverhoging met een dakkapel 
aan de achterzijde van de woning op de locatie 
Derickxkamp 16, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur op de locatie Illinckstraat 11, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
verplaatsen en verbreden van een uitweg, Loenense-
weg 92, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
kappen van 27 diverse bomen en aanleggen van een 
in-/uitrit, Marten Putstraat 16, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een uitweg, Mercuriusweg 10, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning en het aanleggen van een 
uitrit op de locatie Juliana van Stolberglaan 2a, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
groot onderhoud aan de carport en de berging, 
Bachstraat 14, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het aanbouwen van een erker, Boerhaavelaan 111, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het verbreden van de uitrit, Coldenhovenseweg 27, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het aanpassen van de kap en uitbouwen van de 
woning, Cromhoutstraat 34, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het bouwen van een loods, Lendeweg 8B, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het kappen van 40 diverse bomen, Loubergweg 21, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, 
het uitbreiden van de woning, Stationsweg 2, 
Brummen

• Rectificatie - Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen van 17 diverse bomen, 
Louise de Colignylaan 5, Eerbeek

 
Overige overheidsinformatie 
• Forum Sociaal Domein op donderdag 13 januari 2022
• Forum Bestuur & Forum Fysieke Leefomgeving op 

donderdag 13 januari 2022

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument 
• Vastgestelde Structuurvisie “Centrum Eerbeek en 

Eerbeekse beek” gemeente Brummen
• Ontwerpbestemmingsplan “Lendeweg 8b” en 

Ontwerp Omgevingsvergunning Lendeweg 8b Hall” 
gemeente Brummen

Laatste besluiten raad van 2021
Donderdagavond 16 december 
vond de laatste besluitvormende 
raadsvergadering van dit jaar plaats. 
Twaalf voorstellen kwamen aan 
bod, waaronder vier  ‘moties 
vreemd aan de orde van de dag’. 

Dat zijn spontane voorstellen vanuit 
de raad die niet vooraf op de 
agenda stonden. De besluitenlijst 
van deze raadsvergadering leest u 
(binnenkort) op de website van de 
gemeenteraad op brummen.nl. 

Eerste fora in nieuwe jaar op 13 januari
Donderdagavond 13 januari is iedereen weer van harte welkom om online 
de gemeenteraadsfora bij te wonen. Het is de eerste officiële vergader-
avond van de gemeenteraad in het nieuwe jaar. Verdeeld over drie fora 
komen er negen inhoudelijke onderwerpen aan bod. Om 19.00 uur start 
het forum Bestuur. Om 20.30 uur gaan de andere twee fora gelijktijdig 
van start. De fora zijn voor iedereen vanuit huis te volgen via zowel de 
website van de gemeente als het televisiekanaal van publieke omroep 
VoorstVeluwezoom. De agenda’s met de bijhorende stukken zijn binnen-
kort te raadplegen op www.brummen.nl. Ook kunt u dan een gratis 
exemplaar afhalen bij de receptie in 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 te verzenden stukken komt aan 
bod. Dit naast twee inhoudelijke 
raadsvoorstellen, namelijk over het 
bestuurskrachtonderzoek en het 
bijhorende ontwikkelplan en het 
beschikbaar houden van investerin-
gen die ouder dan drie jaar zijn.

Aansluitend aan het forum Bestuur 
begint het forum Fysieke Leefomge-
ving. Dit is volgens planning om 
20.30 uur. Dit forum bespreekt drie 
bestemmingsplannen . Het gaat om 
de bestemmingsplannen voor de 
Elzenbosweg 10 en Weg door de 
Plas 14a, voor het landgoed de 

Wildbaan in Leuvenheim en voor de 
Hoevesteeg 27a in Tonden.

Ook om 20.30 uur start het forum 
Sociaal Domein. In dit forum komen 
vier raadsvoorstellen aan bod, 
waarvan twee worden toegelicht 
met een korte presentatie. Dit is 
bijvoorbeeld het geval over het 
onderwerp over de tarievennota 
voor sportaccommodaties, waarbij 
de raad wordt voorgesteld een 
besluit te nemen over de toekomsti-
ge huurtarieven en vergoedingen. 
Ook de voorstel over de ‘Visie 
Kwaliteitstoerisme’ wordt begeleid 
met een korte presentatie. De 
andere twee voorstellen die worden 
besproken door de raadsleden in dit 
forum zijn het voorstel om tijdelijke 
medewerkers in te huren om de 
wachtlijst terug te dringen voor 
Wmo-aanvragen en het beleidsplan 

over schuldhulpverlening voor de 
periode 2022 tot en met 2025.

Meepraten? Dat kan!
Vertrouwd onderdeel bij de fora 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 centrale telefoonnum-
mer (0575) 568233 of mailadres 
griffie@brummen.nl. Vermeldt 
daarbij uw telefoonnummer, zodat 
de raadsgriffier met u kan overleg-
gen over de wijze waarop de 
inspraak (online of schriftelijk) plaats 
kan vinden. 

Lift je Leven: eerste certificaten uitgereikt
De eerste 10 deelnemers van het Lift je Leven-programma hebben hun 
certificaat binnen! Wethouder Cathy Sjerps deelde deze vrijdag 17 decem-
ber uit. Het certificaat is een bewijs dat zij hebben deelgenomen aan de 12 
bijeenkomsten van het programma Lift je Leven bij St. Onze DROOM.

Voor iedereen
Lift je Leven is een landelijk 
programma en is in Brummen 
mogelijk gemaakt door de innova-
tiesubsidie sociaal domein van de 
gemeente Brummen. Sonja Leem-
kuil, Marita Klein en Carry Nijland 
zijn de drie coaches. Zij zijn allen 
actief als vrijwilliger bij St. Onze 
DROOM. De cursus is voor alle 
inwoners, van alle leeftijden, van de 
gemeente Brummen beschikbaar. 
Tijdens deze bijeenkomsten kijken de 
deelnemers kritisch naar onderdelen 
in hun leven. Wat kan er beter? 
Vervolgens stellen zij persoonlijke 
doelen om te werken aan gezond-
heid, duurzaamheid of geld besparen. 

Resultaten
De resultaten van de eerste serie 
bijeenkomsten zijn als volgt samen 
te vatten:
– orde op zaken;
– inzicht in inkomsten en uitgaven 

en waar kunt u met minder geld 
toe;

– inzicht in energieverbruik en hoe 
daar zuinig mee om te gaan;

– inzicht in positieve mogelijkheden 
om het klimaat zo min mogelijk te 
belasten;

– hoe u gezond blijft, gezonder kan 
worden of met uw klachten op 
een zo goed mogelijke manier om 
kunt gaan.

Wethouder Cathy Sjerps overhan-
digde de certificaten aan de 
deelnemers: “Het was mooi om van 
de deelnemers te horen dat zij de 
bijeenkomsten hebben ervaren als 
heel gezellig en ook als heel 
waardevol. Voor sommigen leverde 
het inzichten op voor een gezondere 
manier van leven. Anderen vertel-
den dat zij handvatten hebben 
gekregen voor het bewuster 
omgaan met geld, of kregen een 
steun in de rug om een volgende 
stap te zetten in hun leven. Het was 
een eer om de eerste tien certifica-
ten te mogen uitreiken!”

U kunt ook meedoen!
Half januari start de tweede serie 
bijeenkomsten. Deze zijn op 
woensdagavond en vrijdagochtend, 
als de coronamaatregelen het 
toelaten. Voor meer informatie en 
aanmelden kunt u contact opnemen 
met Sonja Leemkuil: tel. 
06 10 65 83 15 of e-mail 
st.onzedroom@gmail.com. 

BRP: wat is het en wat zijn uw rechten en plichten?
Over personen houdt de overheid 
verschillende gegevens bij in een 
administratie. Die administratie 
noemen we de basisregistratie 
personen: de BRP. Gemeenten 
houden persoonsgegevens van 
inwoners bij in de BRP. Deze 
gegevens worden gebruikt door de 
gemeente en door andere over-

heidsinstellingen en organisaties om 
allerlei wettelijke taken uit te voeren. 
Uw persoonsgegevens worden 
bijvoorbeeld gebruikt voor uw 
stempas, belastingaanslag, uw 
pensioenuitkering of studiefinancie-
ring. 
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 persoonsgege-
vens voor bepaalde organisaties 
geheim te houden. Zo bent u in één 
keer  volledig op de hoogte!


