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Proefgewijs stappen maken met gebiedsgericht werken
De wijk- en dorpsraden, Stichting Welzijn Brummen, Veluwonen en 
BrummenEnergie. Het zijn enkele van de organisaties waarmee Saskia van 
Bon en Sander Bosman in gesprek zijn. Van Bon en Bosman zijn afgelopen 
najaar aan de slag gegaan als ‘kwartiermakers gebiedsgericht werken’. 
Samen vullen zij deze nieuwe functie binnen de gemeente Brummen. 
Graag stellen wij hen aan u voor en vertellen zij wat hun werk exact 
betekent. 

Sander Bosman is al jarenlang actief 
bij de gemeente Brummen, onder 
andere op het gebied van groenbe-
heer. “Onderzoeksbureau Beren-
schot heeft twee jaar geleden de 
bestuurskracht van de gemeente 
Brummen onderzocht. En daarbij 
voorstellen gedaan om onze 
gemeente klaar te maken voor de 
toekomst”, vertelt Bosman. “Die 
voorstellen zijn neergelegd in een 
ontwikkelplan. Dit plan bevat vijf 
ontwikkelsporen. En een van die 
sporen is het gebiedsgericht 
werken.” Wat de essentie daarvan is 
omschrijft Bosman als volgt: “Het 
creëren van een vruchtbare vertrou-
wensband tussen gemeente en 
partners zoals dorps- en wijkraden, 
organisaties en ondernemers in onze 
mooie gemeente. Meer concreet 
betekent dit het versterken van 
vertrouwen tussen gemeente en 
samenwerkingspartners. Maar ook 
kijken hoe je als gemeente zo goed 
mogelijk mensen kunt bereiken als 
het gaat om thema’s in hun eigen 
leefomgeving.” 

Kwartiermaken
Dat Brummen het belangrijk vindt 
om werk te maken van het vertrou- 

 
wen over en weer is duidelijk. De 
gemeenteraad heeft in 2021 het 
ontwikkelplan vastgesteld. Ook in 
het coalitieakkoord hebben Lokaal 
Belang, GroenLinks, PvdA en D66 
aangegeven het ontwikkelplan uit te 
willen voeren. Waaronder dus het 
gebiedsgericht werken. Om hier ook 
echt stappen in te zeten zijn er in 
september vorig jaar twee zoge-
noemde ‘kwartiermakers’ aange-
steld. Naast Bosman is dat Saskia van 
Bon. Zij is nieuw bij de gemeente 
Brummen en gaat samen met haar 
collega Sander Bosman aan de slag 
om uiteindelijk te komen tot een 
succesvolle aanpak voor het gebieds-
gericht werken in de gemeente 
Brummen. 

Volop in gesprek
Evenals haar collega is Saskia van 
Bon enthousiast over haar taak. 
“Afgelopen maanden hebben we de 
eerste stappen gezet om meer 
inzicht te krijgen in onze opdracht. 
Zo hebben we onder andere 
geluisterd naar de ervaringen die 
medewerkers en bestuurders hebben 
met thema’s zoals gebiedsgericht 
werken, samenwerking en participa-
tietrajecten. Dat was erg leerzaam.” 

Maar om gebiedsgericht werken tot 
een succes te maken, is juist de 
samenwerking met inwoners, 
organisaties en andere partners erg 
belangrijk. “Reden dat we nu ook 
volop gesprekken voeren met 
mensen buiten het Brummense 
gemeentehuis. Zo bezoeken we alle 
dorps- en wijkraden, spreken we met 
gemeenteraadsleden en zijn of gaan 
we in gesprek met vertegenwoordi-
gers van organisaties zoals SWB, 
Vérian, Veluwonen en de Maat-
schappelijke adviesraad. Van hen 
willen we weten hoe zij de samen-
werking met de gemeente ervaren, 
welke tips zij hebben en hoe we 
samen kunnen optrekken bij het 
vormgeven van het gebiedsgericht 
werken.”

Geen blauwdruk
Volgens Bosman en Van Bon doen 
veel gemeenten al aan gebiedsge-
richt werken, maar de invulling ervan 
verschilt. “Laten we duidelijk zijn, 
een blauwdruk bestaat niet. En in 
onze gemeente is gebiedsgericht 
werken ook niet helemaal nieuw. 
Kijk bijvoorbeeld naar het dorp 
Eerbeek, waar al volop wordt 
samengewerkt om de leefbaarheid 
van dit dorp te versterken”, aldus 
Saskia van Bon. Bosman vult aan dat 
aan de hand van de opgedane 
informatie en ideeën, ze binnenkort 
concreet aan de slag gaan. “Ge-
biedsgericht werken, dat leer je 
vooral door te doen, door het in de 
praktijk te ervaren. Daarom gaan we 
in het komende jaar twee of 
misschien wel drie pilotprojecten 
starten. Kleinschalig in een specifieke 
straat of buurt.” Waar de pilots gaan 
plaatsvinden wordt door de kwar-
tiermakers nu nog verkend. “We 
verwachten daar binnenkort een 
besluit over. Uiteraard maken we dat 
dan ook snel bekend. En de essentie 
van zo’n pilot is dat we vroegtijdig in 
gesprek gaan met de inwoners in die 
straat of dat gebied.”

Verspreid over ongeveer 1,5  jaar 
willen Bosman en Van Bon ervaring 
opdoen met gebiedsgericht werken. 

Bosman: “Met alle betrokkenen 
gaan we tussentijds en aan het eind 
van die samenwerking kijken hoe het 
verlopen is. En die ervaringen willen 
we gebruiken om de aanpak verder 
te ontwikkelen. In 2024 brengen we 
een advies uit aan het gemeentebe-
stuur hoe we uiteindelijk een 
Brummense manier van gebiedsge-
richt werken kunnen invoeren. Het 
kwartiermaken is dan voorbij. Vanaf 
dan gaan we echt als adviseurs 
gebiedsgericht werken aan de slag.” 

Participatiewijzer
De beide kwartiermakers hebben 
overigens nog een tweede opdracht 
waarmee ze dit jaar aan de slag 
gaan. “Dat heeft te maken met het 
participatiebeleid van de gemeente. 
Dat nemen we onder de loep”, 
vertelt Van Bon. “Sinds enkele jaren 
werkt de gemeente met de Partici-
patiewijzer. Een praktische manier 
om vooraf te bepalen op welke 
manier je inwoners en organisaties 
betrekt bij gemeentelijk beleid. De 

evaluatie van die werkwijze is mede 
door corona stil komen te liggen. 
Dat gaan we weer oppakken.” 
Volgens Van Bon en Bosman een 
logische keus. “In ons werk als 
kwartiermaker gebiedsgericht 
werken hebben we veel contact met 
bestuurders, beleidsmedewerkers en 
organisaties die met de gemeente 
samenwerken en contacten onder-
houden. En daarnaast draait het bij 
gebiedsgericht werken ook om een 
intensieve vorm van participatie. 
Reden om ons ook in dit onderwerp 
te verdiepen en voorstellen te doen 
om het werken met dit instrument te 
verbeteren.”

Contact
Heeft u vragen aan Sander Bosman 
en Saskia van Bon of wilt u met hen 
in gesprek over participatie of 
gebiedsgericht werken? 
Neem dan contact op via mailadres 
s.vanbon@brummen.nl of bel hen 
via het algemene nummer 
(0575) 56 82 33.   

Kwartiermakers Sander Bosman en Saskia van Bon

Bestuurlijke focus op gebiedsgericht werken

Vanuit het ontwikkelspoor ‘draag-
vlak/gebiedsgericht werken’ hecht 
het College van B&W groot belang 
aan gebiedsgericht werken. Reden 
om op dit ontwikkelspoor ook 
bestuurlijke focus te leggen. Dit 
nieuwe onderwerp wordt daarom 
als nieuw taakgebied belegd bij 
wethouder Van Klinken. Om een 
evenwichtige taakverdeling binnen 

het college te behouden wordt ook 
‘toerisme & recreatie’ onderdeel 
van de taken van wethouder Van 
Klinken en komt het ontwikkel-
spoor ‘papierindustrie/Eerbeek-Loe-
nen 2030’ in het takenpakket van 
wethouder Van de Graaf. De 
actuele taakverdeling binnen het 
college is te vinden op de website 
www.brummen.nl.

GGD: vaccineren jongeren tegen MenACWY
Jongeren uit onze gemeente die zijn geboren in 2009 ontvangen binnen-
kort een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen de menin-
gokokkenziekte. Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt 
door een bacterie, de meningokok. De MenACWY-vaccinatie wordt door 
GGD Noord- en Oost-Gelderland gegeven op woensdag 1 februari 2023 
van 10.30 tot 15.00 uur (met een pauze van 12.30 tot 13.00 uur). Locatie 
is sporthal Rhienderoord in Brummen.

Burgerhulpverlener? Check en verleng uw certificaat!
Staat u geregistreerd als burgerhulpverlener? Controleer dan of uw 
certificaat nog geldig is. En volg als het nodig is een herhalingscursus 
reanimatie.

In de gemeente Brummen zijn veel 
vrijwillige burgerhulpverleners. Zij 

komen in actie als iemand in de buurt 
een hartaanval krijgt. “Daar zijn we 
heel blij mee”, zegt wethouder 
gezondheidszorg Ingrid Timmer. “Met 
een AED uit de buurt kunnen 
burgerhulpverleners starten met 
reanimeren, in afwachting van de 
ambulance. Daarmee kunnen ze 
levens redden. Drijvende kracht achter 
het netwerk van AED’s en burgerhulp-
verleners in onze gemeente is de 
stichting STAG. Van STAG-voorzitter 
Gerard Klein Heerenbrink ontvingen 
we een dringende oproep. Die delen 
we graag.”

Controleer certificaat als hulpverlener
“Door corona was het lange tijd niet 
mogelijk om een cursus reanimatie 
te volgen”, vertelt Gerard Klein 
Heerenbrink. “Hierdoor konden veel 
burgerhulpverleners hun certificaat 
niet verlengen. Zij staan nu helaas 
geregistreerd als niet-actief. Bij een 
incident krijgen zij dan geen oproep 
meer. Daarom doen we een 
dringend beroep op alle vrijwilligers 
om hun certificaat te controleren. Is 
dit meer dan 2 jaar oud? 
Volg dan een herhalingscursus 
reanimatie.” Aanmelden kan via 
www.hartslagnu.nl.

Hulpverleners gezocht
Verder zoekt STAG nieuwe burger

hulpverleners in met name Broek, 
Cortenoever, Leuvenheim en 
Voorstonden. Gerard Klein Heeren-
brink: “In deze buurtschappen is het 
aantal hulpverleners wat beperkt. 
Een training kost u ongeveer 2 ½ 
uur tijd in 2 jaar. Vaak kunt u de 
training volgen via de wijkraden in 
de gemeente Brummen.” Heeft u 

via uw werkgever een BHV-training 
gevolgd? Dan kunt u zich direct 
registeren als hulpverlener op www.
hartslag.nu.

Informatie
Kijk voor meer informatie op de 
website van STAG: www.hartslag-
nu.nl.
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Kort nieuws

Raad besloot…
Gisteravond was de besluitvormende raadsvergadering. Welke besluiten 
de raad heeft genomen, leest u in het nieuwsbericht op onze website. 
Binnenkort staan ook de besluitenlijst én het audioverslag van de vergade-
ring op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Raadsforum op 2 februari
De Brummense gemeenteraad komt ook in februari enkele keren bij elkaar. 
Op donderdagavond 2 februari vinden de raadsfora plaats. Op onze 
website leest u welke onderwerpen in welk forum aan bod komen. Het 
forum is het moment om over onderwerpen en vraagstukken mee te 
praten. De besluitvormende raadsvergadering is op 16 februari. Na de fora 
op 2 februari zijn de onderwerpen voor die vergadering bekend. 

Plan Loenenseweg 67
B&W leggen de gemeenteraad een voorstel voor om het bestemmingsplan 
voor het perceel Loenenseweg 67 in Eerbeek vast te stellen. Dit plan biedt 
de gelegenheid de huidige woning te slopen en op dezelfde plaats een 
toekomstbestendig duurzaam huis terug te bouwen. De in dat pand sinds 
2015 aanwezige tandartsenpraktijk wordt daarbij in het bestemmingsplan 
beter geborgd. Het plan is in lijn met een eerdere (principe)besluit van 
B&W uit 2021. 

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

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een wilg, Merelstraat 
26, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van 4 
hooiberghutten, ‘t Zaaibroek 2, 
Hall

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het tijdelijk plaatsen 

van een stacaravan, Boerenstraat 
24, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 4 eiken 
met herplant (kadastrale percelen 
Hall-E-7244 en Hall-E-6924), 
Veldkantweg 8B, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 
zonnepanelen, Hoevesteeg 29, 
Tonden.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 43 
diverse bomen met herplant, 
diverse locaties in de gemeente 
Brummen.

Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, Windheuvelstraat 6 
te Brummen

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.

Gemeentelijke archieven in goede handen
Op 25 januari ondertekende 
burgemeester Alex van Hedel een 
overeenkomst over het beheren van 
de archieven van de gemeente 
Brummen door het Regionaal 
Archief Zutphen (RAZ). 

Dat gebeurde tijdens een bijeen-
komst bij het RAZ. Ook de komen-

de drie jaar zijn de archieven hier in 
goede en vertrouwde handen. De 
overeenkomst heeft een looptijd tot 
en met 2026. Ook de gemeente 
Lochem heeft de werkafspraken 
met het RAZ vernieuwd. Burge-
meester Sebastiaan van ’t Erve was 
aanwezig om de overeenkomst te 
tekenen. Namens de gemeente 

Zutphen ondertekende wethouder 
Sjoerd Wannet de overeenkomst. 
Goed om te weten dat het RAZ een 
uitvoeringsdienst is van de gemeen-
te Zutphen. 
 
E-loket
Ook nam burgemeester Van Hedel 
officieel het e-loket van Brummen in 
gebruik. Via een portal, het e-loket, 
op de website van het RAZ kunnen 
inwoners van onze gemeente zelf het 
merendeel van digitale bouwtekenin-
gen opvragen van aangevraagde 
bouwvergunningen uit de periode 
1980-1999. Dat komt van pas als 
iemand bijvoorbeeld z’n huis wil 
verbouwen. De gemeente Brummen 
is druk bezig ook de overige jaargan-
gen van de bouwdossiers de 
komende tijd te digitaliseren. 
Meer weten over het RAZ? Kijk op 
https://erfgoedcentrumzutphen.nl.

Burgemeester Van Hedel, burgemeester Van ’t Erve (Lochem) en wethouder 
Wannet (Zutphen) ondertekenden gezamenlijk de overeenkomst.

Koersnota: brede blik op verkeersituatie in en rondom Eerbeek
Vanaf vandaag kan iedereen kennis nemen van de Koersnota Wegennet. 
In dit document schetsen de provincie Gelderland en de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen en Rheden de verkeerssituatie in het gebied van 
Laag Soeren, Eerbeek en Loenen. Het gaat vooral over de belangrijkste 
wegen in het gebied en de wegen van en naar de papierindustrie. “Voor 
ons als gemeente een belangrijk onderwerp, want leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in en rondom Eerbeek vinden wij erg belangrijk”, laat 
wethouder Steven van de Graaf weten.   

De koersnota komt niet uit de lucht 
vallen. Want het eerste deel van de 
koersnota heeft als concept al ter 
inzage gelegen in het najaar van 
2022. Grofweg bevat dit document 
een analyse van de achtergrond en 
voorgeschiedenis van dit gebied. 
Maar het beschrijft ook de 
bestaande situatie en de in de 
toekomst geplande en gewenste 
ontwikkelingen in dit gebied. Alle 
ontvangen reacties zijn verwekt in 
een reactienota. Op de website van 

het programma Eerbeek Loenen 
2030 zijn koersnota en de reactieno-
ta te lezen. 

Juiste koers
In de tussentijd is er ook gewerkt 
aan de Voortgangsnotitie. Doel 
hiervan is om te peilen of we de 
samenwerkende overheden op de 
juiste koers zitten. Immers, het 
vervolg op de koersnota (deel 2 
dus), bevat de gezamenlijke visie 
van de betrokken partijen op de 

verkeers- en leefbaarheidsvraag-
stukken. Dit is inclusief een uitvoe-
ringsprogramma met maatregelen. 
Ook geeft het inzicht in welke 
maatregelen prioriteit krijgen binnen 
het beschikbare budget. Zo bevat de 
voortgangsnotitie een voorkeursop-
lossing voor de functie en snelheid 
van de hoofdwegen van het 
regionale wegennet. Ook worden er 
in de notitie aanvullende maatrege-
len voorgesteld. Het uitgangspunt 
daarbij is dat het bestaande 
wegennet volstaat en er geen 
nieuwe wegen worden aangelegd. 

Verbetersuggesties
Het college informeert via een 
raadsvoorstel de gemeenteraad over 
de huidige stand van zaken. Maar 
stelt ook voor om via een inhoudelij-
ke reactie nog verbetersuggesties 

Lintje voor Herman Wooning uit Eerbeek

Zaterdag 21 januari is Herman Wooning uit Eerbeek koninklijk onderschei-
den. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bijbehoren-
de lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel tijdens de 
jubileumavond van carnavalsvereniging De Dwarsliggers in de Korenmolen.

Herman Wooning was 44 jaar 
geleden medeoprichter van 
carnavalsvereniging De Dwarslig-
gers. Nog steeds is hij actief 
betrokken bij allerlei activiteiten. 
Naast de carnavalsvereniging is hij 
ook actief als vrijwilliger bij tennis-
club Eerbeek en bij het cultuurhuis 
Pater Dekker. Voor de Eerbeekse 
ondernemersvereniging hielp hij 
mee met alle Sinterklaasactiviteiten. 
Herman is een actieve inwoner van 
onze gemeente en dit wordt zeer 
gewaardeerd.

voor de voortgangsnotitie mee te 
geven. Die suggestie hebben onder 
andere betrekking op het handha-
ven van de geldende snelheid op 
de Harderwijkerweg, het verkeers-
veiliger maken van de toegang 
naar papierfabriek De Hoop en het 
verbeteren van onoverzichtelijke 
kruispunten zoals de Lageweg/
Brummenseweg/Hallseweg en 
Lageweg/het Hungeling. Geschei-
den of vrijliggende fietspa den zijn 
een belangrijke voorwaarde voor 
verkeersveiligheid op de Coldenho-
venseweg en Loubergweg.

Reageren? 
Iedereen heeft de mogelijkheid te 
reageren op de Voortgangsnotitie. 
Op de website eerbeekloe-
nen2030.nl vind u een korte 
vragenlijst. Deze kunt u tot 24 
februari 2023 invullen. De totale 
Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar 
verwachting vóór de zomer van 
2023 opgeleverd. Iedereen kan 
daarna opnieuw reageren op de 
totale Koersnota. Vaststelling door 
Provinciale Staten en de betrokken-
gemeenteraden is gepland in het 
najaar van 2023.


