Centrum Brummen
in ontwikkeling
We werken aan een vitaal en aantrekkelijk dorpshart van Brummen.
Samen met onder andere de Dorpsraad Brummen en de ondernemersvereniging heeft de gemeente vorig jaar een plan van aanpak gemaakt.
“De eerste resultaten worden nu zichtbaar”, zegt wethouder Pouwel Inberg.
“Op deze pagina staan al mooie voorbeelden. Hiermee krijgt het centrum van
Brummen een flinke impuls. En bouwen we samen aan een toekomstbestendig dorp.”
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Herbouw voor bakkerij De Winkel van start
De herbouw op de brandlocatie aan het Marktplein is begonnen! Maandag
10 mei was de officiële start. Er komt een nieuw pand te staan voor
bakkerij De Winkel. Ook komen er twee appartementen.
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Kijk voor meer informatie op www.brummen.nl/centrumplanbrummen

Herontwikkeling Graaf van Limburg Stirumplein

Goede opkomst en ideeën
van bewoners voor ontwerp
Het plan van aanpak voor het centrum van Brummen geeft richting aan de
ontwikkelingen in het dorpshart. Als eerste zijn we aan de slag gegaan met
de herontwikkeling van het Graaf van Limburg Stirumplein. Met bewoners,
ondernemers en andere belangstellenden werken we aan een opzet.
Eind maart waren er twee bewoners-
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Fietsers vinden de weg tussen
Brummen en Bronkhorst
Op de fiets vanaf de Achterhoek naar de Veluwe, met een kopje
koffie op het Marktplein van Brummen. Door een duidelijke
bewegwijzering vinden toeristen vanaf de veerpont Bronkhorst
sneller hun weg naar het centrum van Brummen.
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Goedkope woonstudio’s aan de Ambachtstraat
In de Ambachtstraat ligt sinds de
brand van 2013 een stuk grond
braak. De nieuwe eigenaar wil hier
24 woonstudio’s bouwen. De
gemeente is in principe akkoord
met deze ontwikkeling.

appartementengebouw realiseren.
Er moeten 24 woonstudio’s in komen
van zo’n 30 vierkante meter groot.
Het gaat om (sociale) huurwoningen
voor starters, young professionals
en senioren. Burgemeester en
wethouders kunnen zich vinden
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