
Voortgang centrum Brummen
Inwoners, ondernemers, gemeente Brummen en andere partijen zijn al 
geruime tijd bezig met de ontwikkeling van het Marktplein en de Ambacht-
straat in Brummen. Deze ontwikkeling kreeg een onvoorziene wending met de 
grote centrumbrand die vorig jaar oktober plaatsvond. De gemeenteraad heeft 
een voorbereidingsbesluit genomen, met de intentie om binnen 3 maanden te 
onderzoeken of een integraal en weloverwogen plan voor de brandlocatie 
Marktplein mogelijk te maken is.

Sinds januari 2020 zijn met de eigenaren van beide brandlocaties meerdere 
gesprekken gevoerd om uitgangspunten te bepalen voor een nieuwe ontwik-
keling. De gesprekken verlopen in goede harmonie. Binnenkort presenteren de 
eigenaren van de percelen de eerste schetsen aan het college. Op basis 
daarvan stemmen ze samen de vervolgstappen en de planning af.

Ontwikkeling Marktplein en Ambachtstraat
De nieuwe plannen op de brandlocaties willen we graag integreren met de 
mogelijke herinrichting van het Marktplein en de Ambachtstraat. De plannen 
om aldaar de openbare ruimte aan te pakken hebben we daarom voorlopig 
even gepauzeerd. We gaan hier samen met alle betrokkenen weer mee verder 
als de uitwerking van de bouwplannen op de brandlocaties en daarmee de 
impact op de openbare ruimte duidelijk is.

Wethouder Timmer enthousiast over nieuwe beweegcampagne
Vorige week vrijdag was het niet alleen 
Valentijnsdag, ook was het de dag 
waarop de Stichting Sportkompas op 
feestelijke wijze een nieuwe communi-
catiecampagne lanceerde. In die 
campagne staat de prikkelende vraag 
centraal: ‘Wat beweegt jou?’ Met deze 
campagne wil de stichting duidelijke 
maken dat samen sporten en bewegen 
inspireert én verbind. In haar toespraak 
liet wethouder Ingrid Timmer duidelijk 
weten dat Sportkompas de organisatie 
in onze gemeente is die sport en 
bewegen voor iedereen mogelijk maakt. 

Timmer, binnen het Brummense college 
verantwoordelijk voor de onderwerpen 
sport en gezondheidszorg, was erg te 
spreken over de campagne. “Deze sluit 
uitstekend aan op het gemeentelijke 
beleid waarbij een brede kijk op 
gezondheid en het belang van bewegen 
en sporten centraal staat. Positief en 
integraal zijn daarbij de kernwoorden. 
De stichting Sportkompas is de 
organisatie die hierin een belangrijke 
voortrekkersrol vervult. Deze campagne 
is een mooie bijdrage aan een sportieve 

en gezonde toekomst voor iedereen in 
onze gemeente.”

Beweging door verbinding
Sportkompas had wethouder Timmer 
gevraagd om te helpen bij de lancering 
van een korte animatiefilm waarin 
wordt uitgelegd waar Sportkompas 
voor staat, voor wie Sportkompas werkt 
en met welke vragen men bij Sport-
kompas terecht kan. Ook werd de 
campagne gestart waarbij de slogan 
‘beweging door verbinding’ centraal 
staat. Bijvoorbeeld via de website www.
bewegingdoorverbinding.nl, maar ook 
door middel van een postercampagne. 
Hierbij staan 5 verschillende posters 
centraal. Deze posters zijn gericht op 
inwoners (kleur: rood), verenigingen 
(groen), zorg- en welzijnsorganisaties 
(blauw), onderwijs (licht blauw) en 
medewerkers van Sportkompas (geel). 
De posters zijn inmiddels op allerlei 
plekken in onze gemeente te vinden. 

Sociale meerwaarde
Als sportwethouder benadrukte Ingrid 
Timmer in haar toespraak het belang 

van sporten en bewegen. “Dit is 
belangrijk voor een goede gezondheid. 
De professionals van Sportkompas 
weten heel goed wat nodig is voor 
iemand. Maar bewegen en sporten 
heeft ook een andere belangrijke 
functie. Namelijk een sociale. Meedoen, 
mensen ontmoeten, omkijken naar 
elkaar. Los van je inkomen, beperkingen 
of anderszins. Sporten en bewegen is 
leuk en waardevol. Het draagt oprecht 
bij aan samenhang, aan leefbare 
dorpen. En ook die verbindende rol kan 
Sportkompas uitstekend vervullen.”

Bij of via Sportkompas kan iedereen zijn 
of haar plek vinden om te sporten en te 
bewegen. Als ondersteuningsportaal 
werkt Sportkompas samen met vereni-
gingen, scholen en zorginstellingen met 
als doel een veelheid van activiteiten die 
bijdragen aan het bevorderen van 
sporten, bewegen, leefstijl, gezondheid, 
integratie, participatie en ontmoeting 
voor jong en oud. Ook kan iedereen bij 
of via Sportkompas gebruik te maken 
van kwalitatief hoogwaardige, veilige en 
schone binnensportaccommodaties. 

Op bezoek bij De Meander
al 70 jaar verbonden met Brummen 
De gemeente en het Landschapsnet-
werk Brummen zetten zich in voor de 
ontwikkeling van korte voedselketens. 
Provincie Gelderland en de EU verlenen 
hiervoor een subsidie. Maar waar 
komen deze lokale producten vandaan? 
Een van de trekkers is Biologisch-dyna-
misch Landbouwbedrijf De Meander.

De Meander wordt met veel enthousias-
me gerund door Marrie Nijsingh met een 
tijdelijke ondersteuning van Ronnie 
Horstman. Verder werkt op de Meander 
zorgbedrijf In Groene Handen met haar 
cliënten dagelijks. Dit jaar bestaat de 
meander 70 jaar. “We waren een van de 
eerste biologische boerderijen in Gelder-
land”, verteld Ronnie. Het is hier niet 
zomaar een boerderij. Als sinds 70 jaar 
teelt De Meander biologisch-dynamische 
groente en fruit. Dit in eerste instantie 
voor zorginstelling de Michaelshoeve en 
later met een winkel voor iedereen. “We 
willen zorgdragen voor onze omgeving”, 
verteld Ronnie Horstman. “Dat zit hem 
niet alleen in het produceren, maar ook in 
het beheer van ons landschap.”

Kies bewust
De keuze die je als consument maakt 
heeft zijn weerslag op de omgeving. Bij 
de Meander kun je als afnemer direct 
zien welk effect jij hebt met de aankoop 
van een gezond product. “Dit zie je 
terug in de houtwallen maar ook in de 
soortenrijkdom aan planten en dieren 
op onze grond”, zegt Ronnie. “Wij 
vinden het belangrijk dat mensen niet 
alleen weten, maar zich ook verbinden” 
zegt Marrie. De Meander heeft een 
groep van zo’n 500 mensen die 
betrokken zijn met de Meander. 

Afnemer wordt deelnemer 
Sinds 2012 is de Meander van zichzelf, 

dat klinkt raar, maar betekent dat 
tuinders, klanten en vrienden van de 
Meander het gehele bedrijf hebben 
gekocht en hebben ondergebracht in 
Stichting het Anker, dat is de oude 
naam van de boerderij. Hierdoor is de 
continuïteit gewaarborgd en is de 
verbinding met de omgeving nog veel 
hechter geworden, een omgeving 
waarin door samenwerking nog veel 
meer korte ketens zijn te realiseren!

Lees meer
Ben je nieuwsgierig geworden? De 
Meander heeft een eigen winkel en 
idyllische plek die u kunt bezoeken in 
Brummen. Kijk hiervoor op demeander-
brummen.nl. Stichting het Anker is te 
vinden op: hetankerbrummen.nl

De Meander is een van de trekkers in het 
project Korte Voedselketens in Brum-
men. Dit project is tot stand gekomen 
met ondersteuning van de Provincie 
Gelderland en de Europese Unie in het 
kader van het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland.

Voorkom onnodige meerkosten en ongemakken bij de (ver)bouw van uw woning
U bent van plan uw woning te (ver)
bouwen en druk bezig met plannen en 
tekeningen. Maar hebt u aan alles 
gedacht? U kookt, eet, slaapt, internet, 
werkt of ontvangt hier bezoek. Al deze 
activiteiten wilt u straks ongehinderd 
en met het nodige gemak doen. Hier 
horen voldoende bergruimte, genoeg 
stopcontacten en deuren die niet tegen 
elkaar aanslaan bij.  U kunt Stichting 
Woon Advies Commissie (WAC) Oost 
Veluwe inschakelen voor het verkrijgen 
van een gratis advies. 

Het WAC beoordeelt nieuwbouw-, maar 
ook renovatieplannen vanuit het 
oogpunt van de (toekomstige) bewoner. 

Denk hierbij aan praktische zaken zoals 
een logische en handige indeling, 
voldoende (berg)ruimte) en goed te reini-
gen ramen. Speerpunten zijn bruikbaar-
heid, toegankelijkheid, veiligheid, 
gezondheid en comfort, duurzaamheid 
en onderhoudsvriendelijkheid.

Voorstadium
Uitgangspunt is om zo vroeg mogelijk (bij 
de eerste tekeningen) betrokken te zijn 
bij plannen, zodat er al in een voorstadi-
um geadviseerd kan worden. Want zo 
zijn noodzakelijke planaanpassingen nog 
gemakkelijk en meestal zonder extra 
kosten te realiseren. Het WAC werkt snel 
en efficiënt, zodat uw plannen geen 

onnodige vertraging oplopen.

Onafhankelijk advies
De WAC is een onafhankelijke vrijwilligers-
organisatie, die bestaat uit mensen met 
diverse achtergronden. Naast inwoners uit 
de gemeente Brummen adviseert de WAC 
ook in de gemeente Apeldoorn en aan 
verschillende woningbouwcorporaties.
 
Meer informatie
Wilt u graag weten wat de WAC Oost 
Veluwe voor u kan betekenen, wilt u 
meer informatie of een toelichting op 
haar werkzaamheden? Kijk op de 
website www.wacoostveluwe.nl of mail 
naar wacoostveluwe@gmail.com.  

Gemeentelijke archieven in goede handen
Dinsdagmiddag ondertekende burge-
meester Van Hedel namens onze 
gemeente een overeenkomst over het 
beheren van de archieven van de 
gemeente Brummen. Ook de komende 
3 jaar zijn deze archieven in goede en 
vertrouwde handen bij de medewerkers 
van het Regionaal Archief Zutphen. De 
overeenkomst heeft wederom een 
looptijd van 3 jaar (dus van 2020 tot en 
met 2022) en werd ondertekend tijdens 

een werkbezoek van het voltallig college 
van burgemeester en wethouders aan 
het archief in Zutphen. Namens de 
gemeente Zutphen ondertekende 
verantwoordelijk wethouder Mathijs ten 
Broeke de overeenkomst. Het Regionaal 
Archief Zutphen is immers een uitvoe-
ringsdienst van deze buurgemeente. Een 
uitgebreid verslag van het werkbezoek 
van het college is te vinden op onze 
website brummen.nl
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ZET JE ALCOHOLGEBRUIK 40 DAGEN OP PAUZE

SCHRIJF JE VOOR 26 FEBRUARI IN OP IK PAS.NL



Militaire oefening
Op 27 en 28 februari houdt de Koninklijke Landmacht een oefening. Zij 
verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op het 
Apeldoorns kanaal; kanaal langs de ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en ‘Apeldoornse-
weg’ (Eerbeek, Laag Soeren).  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.

Gemeenteraad besloot
Op donderdag 20 februari 2020 nam de gemeenteraad weer enkele besluiten. 
Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze website. Binnenkort is ook 
de besluitenlijst én het audioverslag van de vergadering te vinden op de 
pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Subsidie Sportkompas
B&W hebben vorige week de subsidie voor Stichting Sportkompas over de 
jaren 2017 en 2018 definitief vastgesteld. De subsidie over 2017 had betrek-
king op stichting Rhienderoord Zwem- en Soprt Plezier, maar inmiddels is 
Sportkompas de wettelijke rechtsopvolger van Rhienderoord. B&W constate-
ren in haar besluit dat de stichting alle diensten en activiteiten volgens 
afspraak heeft geleverd, zowel in 2017 als in 2018. Lees meer hierover in het 
bericht op onze website.

Landelijk onderzoek aardwarmte
De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk 
geschikt is voor de winning van aardwarmte. Dit zodat we straks ook vanuit 
deze bron een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven kunnen verwar-
men. Dit onderzoek wordt in maart door EBN uitgevoerd en vindt plaats rond 
Eerbeek. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de 
werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De aankomende 
weken neemt de aannemer contact op met grondeigenaren. Kijk voor meer 
informatie op www.scanaardwarmte.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.

Beschikkingen / aanvraag
• Ingediende aanvraag omgevingsver-

gunning voor het kappen van een eik, 
Lombokweg 7 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning voor het plaatsen van 
zonnepanelen, Oordweg 1 Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
renoveren, restaureren en verduurza-
men van de kap van boerderij 
Veldzicht, Wedinkerf 9 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
verbreden van de bestaande uitrit, 
Vermeerstraat 5 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
verlengen van de huisvesting van 
arbeidsmigranten Mercuriusweg 12A 
in Brummen 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een garage/schuur, 
Ringlaan 3 in Eerbeek 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een woning, Hammeler-
weg kavel 1, Brummen G 6182 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een inrit, Beetho-
venstraat 44 in Eerbeek 

• Sloopmelding voor het saneren van 
de asbesthoudende vloerzeil met 

onderlaag uit een woning, Bizetstraat 
31 in Brummen 

• Sloopmelding voor het saneren van 
het asbesthoudend dakbeschot uit 
een woning, Ringlaan 19 in Eerbeek 

• Sloopmelding voor het saneren van 
de asbesthoudende golfplaten uit 
schuur 3, Dovenkampweg 1 Empe 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor Werk en Zorgboerderij 
Cortenoever 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor het exploiteren van een 
lunchroom bij een garagebedrijf, 
Arnhemsestraat 47 Brummen 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor het beëindigd hebben van 
de bedrijfsactiviteiten, Weg door de 
Plas 14A in Brummen 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor het plaatsen van een 
opslagvoorziening voor gasflessen, 
Loubergweg 28 in Eerbeek 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor het verminderen van het 
dierenbestand, Voorstondensestraat 
22A in Hall 

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een zorgunit op de 
locatie Offenbachstraat 72 in Eerbeek 

• Ontwerpbeschikking intrekking 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) een voormalige paarden-
houderij, Hallsedijk 53-55 in Empe 

Beschikkingen / afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning voor het bouwen van een 
schuur en het kappen van een eik (het 
kappen van de den is vergunningvrij) 
op de locatie Weg door de Plas 12 in 
Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning voor het starten van een aan 
huis gebonden bedrijf op de locatie 
Goeman Borgesiusstraat 18 in 
Brummen 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verbouwen van de 
woonboerderij op de locatie Den 
Broekweg 3 in Brummen 

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning voor 
het kappen en dunnen van diverse 
bomen-deel 1 op de locatie langs het 
spoor door de gemeente Brummen, 
km 17.000 tm 19.900 

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning voor 
het kappen en dunnen van diverse 
bomen-deel 2 op de locatie langs het 
spoor door de gemeente Brummen, 
km 20.000 tm 25.100 

Overige overheidsinformatie  
• Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuur gemeente Brummen 
2020 

• Vastgesteld wijzigingsplan Den 
Texweg 2-4 in Eerbeek 

WerkFit Brummen plaats medewerker in Lochem 
De accountmanagers van WerkFit 
Brummen – Judith Curré en Bas 
Willemsen – hebben veel contact met 
ondernemers in onze gemeente. Dit met 
het doel om inwoners uit onze gemeen-
te een kans te bieden op de arbeids-
markt. Maar ook hebben zij contact met 
bedrijven buiten onze gemeente, 
bijvoorbeeld vanwege samenwerking 
met collega accountmanagers uit 
buurgemeenten. Bent u ondernemer en 
wilt u ook in contact komen met Bas of 
Judith? Maak dan een afspraak met hen 
via telefoonnummer 06-82137126 (Bas) 
of 06-82136977 (Judith). 

Met enige regelmaat gaan de account-
managers met een taart langs bij een 
bedrijf of een succesvolle plaatsing te 
vieren. Zo bezochten Bas Willemsen 
samen met Lochem-collega Rob 
Enzerink het bedrijf Filtration Group in 
Lochem. Ze werden daar met open 
armen ontvangen omdat dit bedrijf erg 

tevreden is over de geplaatste kandidaat 
uit onze gemeente, die bij het bedrijf als 
ICT-medewerker aan de slag is gegaan. 
Tijdens de proefplaatsing heeft de 
kandidaat zich goed geprofileerd. Ook 
de afstemming met de jobcoach van 
WerkFit Brummen verliep uitstekend. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een contract 
waardoor de betrokken inwoner niet 
meer is aangewezen op een uitkering. 
Leest meer hierover op onze website. 

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Ook kabinet investeert in Cleantech Regio
De Cleantech Regio krijgt steun van het 
rijk in de vorm van een bijdrage van 7,5 
miljoen euro. Dit vooral vanwege de 
regionale inspanning op het gebied van 
circulariteit en energietransitie. Een van 
de belangrijke projecten daarbij is 
Eerbeek-Loenen 2030. De 8 Cleantech 
Regio-gemeenten geven samen met de 
provincies Gelderland en Overijssel, 
ondernemers en onderwijsinstellingen 
met deze financiële bijdrage een 
stevige impuls aan het versterken van 
onze groene, duurzame en inclusieve 

economie. Een andere regio die in 
aanmerking komt voor een rijksbijdrage 
is de Veluwe.

De Strategische Board van de Cleantech 
Regio heeft als belangrijkste taak om een 
goed vestigingsklimaat te organiseren. 
Dat betekent een sociaal, economisch en 
ecologisch sterke regio. Het is een 
samenwerkingsverband van Overheid, 
Onderwijs en Ondernemers in de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst 
en Zutphen. De Regiodeal levert daar 
een substantiële bijdrage aan, niet alleen 
door de rijksbijdrage van 7,5 miljoen 
euro, maar ook door de toegezegde 
steun vanuit provincies, gemeenten, 
onderwijs en ondernemers. Samen 
investeren we vele tientallen miljoenen 
in de komende jaren. Bijvoorbeeld in 
projecten als papierindustrie Eerbeek en 
Loenen, toekomstbestendige bedrijven-
terreinen in Apeldoorn, Deventer en 

Zutphen, Techniekfabriek Zutphen en 
Agro innovatie Lochem. Dit alles met de 
doelstelling een economisch, ecologisch 
en sociaal sterke regio neer te zetten.

Van Regio Deal?
In een Regio Deal worden afspraken 
gemaakt om regionale opgaven 
integraal aan te pakken. Onder leiding 
van de minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit besluit het kabinet 
welke voorstellen in aanmerking komen 
om te worden uitgewerkt tot een Regio 
Deal. Samen met Rijk en regionale 
partners versterken we de brede 
welvaart en de leefbaarheid in de regio’s 
en daarmee in heel Nederland. De 
Cleantech Regio gaat nu in gesprek met 
de minister om tot een definitieve deal 
te komen. Na de zomer zal de Regiodeal 
definitief zijn en start de fase van uitvoe-
ring. Hoe de beschikbare gelden over de 
verschillende projecten wordt verdeeld is 
op dit oment nog niet duidelijk. 

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),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 uur

Colofon


