
Landschapsbiografie Brummen: 
heeft u uw cadeau al opgehaald? 
Veel inwoners zijn enthousiast 
over “Brummen-de landschaps-
biografie”. Ze verbazen zich 
erover dat die zomaar cadeau 
wordt gegeven. Heeft u nog geen 
tijd gehad een exemplaar op te 
halen en u wilt er wel een 
hebben? Omdat u meer wil 
weten over het bijzondere 
landschap waar u in woont? En wat uw medebewoners ervan vinden? 
Dan is het goed te bedenken dat de voorraad snel slinkt. 

Er liggen er nog een paar honderd op u te wachten bij  
• Eerbeek: Primera, boekhandel Hendriks, Dekamarkt, Tjark Riks centrum
• Brummen: Primera, Jumbo, SWB Plein 5
• Rhienderen: winkel de Meander
• Hall: winkel boerderij de Kruytbosch
• Voorstonden: Van der Bijl Diervoeders 
Meer weten? Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl.

Kritische blik op Wmo-voorzieningen
De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkomsten 
en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst zorg kun-
nen bieden én betalen voor de mensen die het nodig hebben. Maakt u 
gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of hulpmiddelen zoals een 
scootmobiel of rolstoel? Dan krijgt u hiermee te maken.

“De gemeente Brummen heeft hoge 
uitgaven in het sociaal domein”, 
zegt wethouder Cathy Sjerps. “Kort 
gezegd: we geven meer uit dan we 
hebben. Daarom hebben we vorig 
jaar laten onderzoeken hoe we deze 
kosten kunnen beheersen. Het 
onderzoeksrapport ‘Naar evenwicht 
in het sociaal domein’ biedt hiervoor 
de bouwstenen. Het betekent dat 
we onder andere moeten besparen 
op Wmo-voorzieningen.”

Minder huishoudelijke hulp
Besparen in het sociaal domein 
heeft gevolgen voor inwoners. De 
gemeente moet kritischer zijn bij het 
bieden van zorg en ondersteuning. 
Niet alleen bij nieuwe Wmo-aanvra-
gen, maar ook als u een vervolgbe-
schikking aanvraagt. Het kan 
bijvoorbeeld betekenen dat u 
minder uren huishoudelijke hulp 

krijgt. Of misschien zelfs helemaal 
niet. Natuurlijk kijken we hierbij 
altijd goed naar uw situatie. 

Kritisch beoordelen
Cathy Sjerps: “Inwoners die echt 
afhankelijk zijn van zorg en onder-
steuning, moeten die blijven krijgen. 
Juist daarom kijken we kritisch naar 
elke vraag. Dit doen we aan de 
hand van het leefringenmodel. Eerst 
kijken we wat iemand zelf kan doen. 
Alleen of met de mensen in de 
omgeving. Of met een van de 
algemene voorzieningen die er zijn. 
Pas als dat allemaal niet kan, biedt 
de gemeente een maatwerkoplos-
sing. Zo zetten we de schaarse 
middelen in voor de mensen die het 
echt nodig hebben.”

Samen zorg betaalbaar houden
Als u vraagt om zorg of ondersteu-

ning, informeren we dus altijd eerst 
wat u zelf al heeft gedaan om uw 
probleem op te lossen. U kunt daar 
vooraf ook zelf vast over nadenken. 
Misschien kunt u zelf een rolstoel 
aanschaffen voor als u eens een 
dagje op pad wilt. Of kan uw zoon 
of dochter wekelijks een keertje 
stofzuigen, zodat u minder huishou-
delijke hulp nodig heeft. Zo houden 
we samen zorg en ondersteuning 
betaalbaar.

Reisdocumenten en eventuele  
versoepelingen corona
Op dit moment wordt er gesproken over het voornemen om de 
coronamaatregelen te versoepelen. Zo roert de vakantiebranche zich 
behoorlijk en willen veel mensen waarschijnlijk graag op vakantie. 
Mocht u op vakantie willen als dat mogelijk is, check dan nu al de 
 geldigheid van uw reisdocument. Is uw document verlopen of verloopt 
deze binnenkort, dan is het zaak op tijd een afspraak te maken om 
deze te vervangen.

De reisbranche verwacht een grote 
vraag naar last minute reizen zodra 
er meer mogelijk is. Maar wat 
betekent dit voor Burgerzaken? U 
kunt een reis boeken zonder dat u 
zich realiseert dat uw reisdocument 
is verlopen. U moet dan op het 
laatste moment een document 
aanvragen. Door de coronamaatre-
gelen kunnen we  momenteel 
minder mensen toelaten in het 
gemeentehuis. Dat kan eventueel 
zorgen voor iets langere wachttij-

den. Als u hier te laat achter komt, 
dan is in het uiterste geval een 
spoeddocument nodig. Het kost u 
extra geld als u niet op tijd een 
nieuw reisdocument aanvraagt. 

Wilt u dus op vakantie als dat 
mogelijk is? Check dan nu al de 
geldigheid van uw reisdocument. 
Is uw document verlopen of 
verloopt deze binnenkort? Maak 
dan op tijd een afspraak om deze 
te vervangen.

Wijziging bebouwde komgrenzen en 
onttrekking van weggedeelten aan de 
openbaarheid 
Het college heeft op 18 mei 2021 het voorstel goedgekeurd om de 
bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 op 
een aantal plekken te wijzigen en weggedeelten aan de openbaarheid te 
onttrekken.  

Het gaat om de uitbreidingen van 
de wijken Elzenbos in Brummen en 
Lombok-Zuid in Eerbeek. Hierdoor 
gelden ook in deze uitbreidings-
wijken de verkeersregels voor 
binnen de bebouwde kom. 
Daarnaast is Provincie Gelderland 
van plan om op de Harderwijker-
weg een zogenoemde komslinger 
aan te leggen. Dit is een midden-
geleider waardoor het verkeer 
gedwongen wordt om af te 
remmen als zij de bebouwde kom 
inrijdt. Omdat op de plek van de 
huidige bebouwde komgrens geen 
ruimte is voor deze geleider wordt 
deze iets meer in noordelijke 
richting geschoven. Hiervoor is het 
ook nodig de bebouwde kom-

grens te verschuiven naar de 
locatie van de geleider.

Daarnaast worden weggedeelten 
aan de openbaarheid onttrokken: 
het Wilgenpad vanaf de Arnhemse-
straat tot en met de spoorwegover-
gang en het wandelpad in het 
verlengde van de Oude Eerbeekse-
weg tussen de Hammelerweg en de 
Eerbeekseweg. Dit pad loopt dood 
in de berm en heeft na sluiting van 
de Vinkenweide zijn functie 
verloren. Als laatste wordt de 
onbewaakte spoorwegovergang in 
het Westenborchpad vanwege de 
veiligheid afgesloten. De gemeente-
raad neemt binnenkort een 
definitief besluit over dit voorstel.

Brummense Bikkel 2021 uitgereikt
Woensdag 12 mei reikte burgemeester Alex van Hedel de Brummense 
Bikkel uit.  In het 10e jubileumjaar van het jeugdlintje kregen Marilène 
van Dopperen en Livine en Ymkje Inberg deze bijzondere onderscheiding. 
Zij ontvingen het lintje als verrassing onder schooltijd op hun basisschool 
St. Pancratius in Brummen. 

Met de Brummense Bikkel zet de 
gemeente Brummen kinderen en 
jongeren in het zonnetje die iets 
bijzonders hebben gedaan. Iedereen 
kan aanmeldingen voor de Brum-
mense Bikkel opsturen.  De jury 

ontving drie nominaties, waarvan 1 
woonachtig bleek buiten de 
gemeente Brummen. De andere 2 
nominaties zijn beiden gehonoreerd. 
Een vakkundige jury onder leiding 
van wethouder Ingrid Timmer heeft 

de ontvangen voordrachten 
beoordeeld. 

De jury vond dat de nominaties van 
Marilène, Ymkje en Livine voor een 
Bikkel in aanmerking komen. Zij 
bedachten tijdens de coronapande-
mie dat ze iets voor andere mensen 
wilden doen en dan vooral voor 
andere kinderen. De moeder van 
een vriendinnetje is overleden aan 
kanker en zo kwam Ymkje op het 
idee om lege statiegeldflessen in te 
zamelen voor de Stichting Kika (Kin-
deren Kankervrij). Dat werd een 
groot succes . Al snel werden flink 
wat flessen verzameld en de 
opbrengst werd gedoneerd aan 
Kika. De jury vindt het eigen 
initiatief van de meisjes heel 
bijzonder en heeft de nominatie dan 
ook gehonoreerd.

Meer informatie over de andere 
Brummense Bikkel 2021 volgt snel!

Meer weten over de Brummense 
Bikkel of iemand nomineren? Kijk op 
de website www.welzijnbrummen.nl 

College stemt in met begroting 2022 Regio Stedendriehoek
Acht gemeenten, waaronder Brummen, werken vanuit de Agenda 
Cleantech regio samen aan een gezonde en duurzame woon- werkomge-
ving, waar tal van ontwikkelingen de komende jaren een plek krijgen. Het 
behoud van de landschappelijke waarden en schoonheid van het gebied is 
een belangrijk uitgangspunt bij het oppakken van de vele ontwikkelingen 
waar we de komende jaren voor staan. Opgaven die grensoverschrijdend 
zijn, samenwerken is een vereiste om tot oplossingen te komen. De 
begroting is een stap om ook in 2022 een vervolg te geven aan de belang-
rijkste thema’s waar wij ons als regio op willen focussen. 

Zo ligt er ten aanzien van wonen 
een belangrijke opgave om tot 2030 
20.000 woningen toe te voegen 

binnen de regio, willen wij ons 
aantrekkelijke en toekomstbestendi-
ge vestigingsklimaat voor bedrijven 

behouden en willen wij de Clean-
tech regio beter bereikbaar maken. 
Daarnaast wordt ingezet op de 
regionale energiestrategie (RES) als 
onderdeel van de uitwerking van 
het nationale Klimaatakkoord. 
Nederland moet werken aan de 
productie van schone energie. In de 
RES staat hoeveel zon- en wind-
energie de Cleantech Regio in de 
periode tot 2030 wil realiseren en 
welke mogelijkheden we zien voor 
zon- en windenergie na 2030.

21 mei 2021



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 reguliere 

omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een erfafscheiding, Wethouder 
Sandersstraat 31A in Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het plaatsen van een 
schutting en een schuur, Trepkes-
weide 5, Empe

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het verbreden van 
de oprit, Vermeerstraat 17 en 19, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het verbreden van 
de oprit, Vermeerstraat 18 en 20, 
Eerbeek

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Akkergeelster” gemeente 
Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

21 mei 2021

Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet
Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is 
verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan 
definitief op 19 mei wordt gezet. 

Vanaf woensdag 19 mei zijn onder 
meer de sportscholen open. Een 
bezoek aan het pretpark, openlucht-
museum en buitenpodium is dan ook 
weer mogelijk. Dit mag met 
maximaal 2 personen, exclusief 
kinderen tot en met 12 jaar of 
mensen van eenzelfde huishouden. 
De terrassen mogen langer open: van 
06.00 tot 20.00 uur.

Bibliotheken openen op 20 mei de 
deuren. Eerder stonden deze niet in 
stap 2 van het openingsplan, maar 
het kabinet besloot deze toe te 
voegen. Reservering en een gezond-
heidscheck zijn verplicht. 

Ziekenhuisopnames en pauzeknop
Vorige week werd de tweede stap 
aangekondigd voor 19 mei. Het 
kabinet sprak toen wel over een 
pauzeknop. Als het aantal nieuwe ic- 
en ziekenhuisopnames niet genoeg 
zou afnemen, kon deze knop worden 
ingedrukt. Het kabinet zou dan de 

tweede stap uitstellen. Dat blijkt nu 
niet nodig. Het aantal nieuwe ic- en 
ziekenhuisopnames daalde met meer 
dan 20 procent ten opzichte van de 
piek op 20 en 21 april. 

Vervolgstappen
Op 17 mei werd ook een nieuwe 
planning van het openingsplan 
vastgesteld. Hierin staat welke 
vervolgstappen het kabinet wanneer 
wil zetten, als de cijfers dit toelaten. 
De derde stap zal op z’n vroegst 9 juni 
gezet worden. Op 1 juni horen we of 
dit daadwerkelijk kan. 

Toegangstesten
Met toegangstesten kunnen (sport)
evenementen, culturele instellingen 
en horeca eerder of voor meer 
mensen op verantwoorde wijze open. 
Bezoekers laten zich daarvoor eerst 
kosteloos testen bij een speciale 
teststraat. Vervolgens laten ze bij de 
ingang van bijvoorbeeld een theater 
een negatief testbewijs zien.

Op dit moment bereiden 7 nieuwe 
testaanbieders zich voor om het testen 
voor toegang landelijk mogelijk te 
maken. Dat kan zodra het wetsvoor-
stel toegangstesten in werking treedt. 
De Tweede Kamer is al akkoord, de 
Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel naar 
verwachting 25 mei behandelen. 

Vanaf deze week worden een aantal 
nieuwe pilots georganiseerd, zodat de 
testaanbieders praktijkervaring 
opdoen en meteen goed van start 
kunnen als toegangstesten landelijk 
worden ingezet. Er zijn onder andere 
pilots met sportwedstrijden en een 
cultureel festival.

Drukte en basisregels
Nu de samenleving stap voor stap 
verder open gaat, is het van groot 
belang dat we drukte vermijden. Is 
het ergens te druk? Kunt u geen 1,5 
meter afstand houden? Ga dan weg. 
Ook is het belangrijk dat we ons aan 
de basisregels blijven houden. Ook 
wie al gevaccineerd is: handen 
wassen, afstand houden en thuisblij-
ven en testen bij klachten. En dat we 
ons laten vaccineren, zodra dit kan.

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

Vanwege corona is het Servicepunt 
Eerbeek gesloten en vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Militaire oefening
Op 27 en 28 mei is er een militairen van de Koninklijke Landmacht. 
Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder motor) op 
het “Apeldoorns kanaal”; kanaal langs ‘Kanaal Zuid’ (Loenen) en 
‘Apeldoornseweg’ (Eerbeek, Laag Soeren). Daarnaast is er een 
militaire oefening van 25 t/m 28 mei 2021, die zicht afspeelt in 
het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo, Groenlo, in de 
provincies Gelderland en Overijssel.

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.

Brummen haakt aan bij  
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Ziet u verdachte situaties of criminele activiteiten? Vanaf 1 juni kunt 
u een melding doen via Meld Misdaad Anoniem (MMA) zonder dat 
uw naam bekend wordt. MMA is bereikbaar via telefoonnummer 
0800-7000. De gemeente Brummen wil op deze manier de drempel 
verlagen voor inwoners die nu geen melding durven doen. Bijvoor-
beeld uit angst voor wraakacties.  

MMA is er expert in om alle 
informatie die de identiteit van de 
melder kan verraden, weg te halen 
voordat zij de informatie doorge-
ven. Het is natuurlijk al jaren 
mogelijk om anoniem criminaliteit 
te melden. Alleen kwam de melding 
dan vooral bij de politie terecht en 
niet bij de gemeente. De politie 
pakt de meldingen volgens het 
strafrecht op.  

Vanaf 1 juni krijgt Brummen de 
anonieme tips binnen waar de 
gemeente volgens de regels van het 
bestuursrecht wat mee kan. Denk 
bijvoorbeeld aan het sluiten van 
gebouwen of bedrijven als daar 
wietplantages worden aangetrof-
fen. Voordat MMA een melding 
doet aan de gemeente, hebben zij 
al die informatie op zo’n manier 
gefilterd, dat de melder beschermd 
is. Het belangrijkste doel voor 
MMA is het geheimhouden van de 
identiteit van de melder.

Gemeenten hebben nu al een 
belangrijke rol in de aanpak van 
criminaliteit. Bijvoorbeeld bij het 
sluiten van bedrijfspanden als er 
drugs wordt gemaakt. Of bij de 
aanpak van uitbuiting van buiten-
landse werknemers die onder 
slechte omstandigheden ergens in 
onze gemeente wonen. 

Regio
In de regio sluiten steeds meer 
gemeenten aan bij MMA. Het past 
in de ontwikkeling van de gemeen-
ten. Die zijn bezig om meer grip te 
krijgen op wat er in hun soms 

geïsoleerde buitengebied gebeurt. 
Brummen heeft in het kader van 
het Keurmerk Veilig Buitengebied 
bijvoorbeeld contacten met 
grondeigenaren, boswachters, 
natuurbeschermers, politie, 
Omgevingsdienst en brandweer. 
Samen proberen we te zorgen voor 
een zo veilig mogelijk buitengebied.

Ogen en oren
Burgemeester Alex van Hedel: 
“Het opsporen en aanpakken van 
criminaliteit staat in de gemeente 
Brummen  hoog op de agenda bij 
politie en gemeente. Ook in onze 
regio. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard 
nodig”.

Hij roept daarom inwoners op om 
een vermoeden van criminele 
activiteiten te melden via telefoon-
nummer 0800-7000. Vanaf 1 juni 
kan dat dus anoniem!



Structuurkaart Centrum 
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Visie op het centrum van 
Eerbeek en de Eerbeekse beek

“We willen graag aan de slag in het centrum van Eerbeek”, 
zegt wethouder Ine van Burgsteden. “Juist in deze onzekere 
tijden. Gelukkig zijn er ondernemers die willen investeren 
in winkels, horeca en woningen in het centrumgebied. Wij 
als overheid investeren op onze beurt in de openbare ruim-
te. Daarom brengen we de visie nu verder. Zo dragen we bij 
aan de vitaliteit van het centrumgebied.” 

De Eerbeekse beek speelt een belangrijke rol in de vi-
sie. Wethouder Van Burgsteden: “De beek staat aan de 
oorsprong van Eerbeek. Ze vormt een belangrijke schakel 
tussen de Veluwe en het centrumgebied. Wij zien kansen 
voor een aantrekkelijke wandel- en fietsroute voor toeris-
ten, maar ook voor inwoners. Samen met het Waterschap 
Vallei en Veluwe werken we aan een zichtbare, levende 
beek. Een beek die prominent in beeld is in het centrum!”

Van ontwerp naar definitieve visie
De voorbereiding van de visie is eind 2018 gestart. 
Veel inwoners, ondernemers en anderen hebben hun 
ideeën en wensen laten horen. Hiermee is de 
gemeente aan de slag gegaan. We hebben onderzoek 
gedaan en met partners en belanghebbenden gezocht 
naar goede oplossingen voor het centrum en de beek. 
Er is dus al veel huiswerk gedaan. Het resultaat ziet u 
in de ontwerpvisie. 

Meedenken
In de ontwerpvisie leest u ook wat we met alle wensen 
en ideeën hebben gedaan. Wij zijn benieuwd naar de 
reacties! Iedereen kan meedenken over en reageren op 
de ontwerpvisie. Zo zetten we de laatste de stap naar 

een definitieve visie. Door de coronamaatregelen gaat 
het meedenken en -praten nu vooral digitaal. Maar 
zodra het kan, komen er ook weer ‘live’ bijeenkomsten.

De ontwerpvisie ligt vanaf 22 mei tot en met 16 juli 
ter inzage. Acht weken dus, zodat u alle tijd heeft om 
mee te denken en te reageren. U vindt de ontwerpvisie 
op www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. Hier leest 
u ook hoe u kunt reageren. Dit kan onder andere 
via een digitaal ‘participatieportaal’. Ook komen er 
online klankbordbijeenkomsten. Voor inwoners, maar 
ook speciaal voor ondernemers en pandeigenaren. 
Daarnaast kunt u een formele zienswijze indienen. 
Dit is vooral als u een persoonlijke reactie wilt van 

de gemeente. Of als u het echt niets eens bent 
met de visie. Uw zienswijze kunt u sturen naar 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl

Planning
In de zomerperiode verwerken we de reacties op de 
ontwerpvisie. Dit najaar laten we zien hoe we dat 
hebben gedaan. Daarna neemt de gemeenteraad een 
besluit over de visie. En dan kunnen we aan de slag 
met de uitwerking en uitvoering!

Kijk voor meer informatie en data van de 
bijeenkomsten op www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek. 

Compact en gezellig 
• Compact centrum rondom Stuijvenburchplein, met 

horeca, terrassen en winkels 
• Aan weerszijden de supermarkten als publiektrekkers
• ‘Papier’ en de bosrijke omgeving van de Veluwe als 

toeristische trekkers 

• Fietsroute langs de Eerbeekse beek van de Veluwe 
naar het centrum

• Stationsomgeving als recreatief plein (VSM spoorlijn, 
station en bezoekerscentrum Veluwe)

• Versterken van historisch en cultuurhistorisch 
erfgoed 

Beleefbaar groen en water 
• Versterken laanstructuur Stuijvenburchstraat-

Loenenseweg
• Bestaande boomgroepen versterken
• Eerbeekse beek zo veel mogelijk zichtbaar
• Verbeteren doorstroming, ecologie en biodiversiteit 

van de beek 

Duurzaam bouwen en inrichten 
• Voorkomen van hittestress door verkoelend groen en 

de Eerbeekse beek 
• Klimaatadaptief inrichten, met voldoende (groei)

ruimte voor bomen en zo min mogelijk verharding 
• Zonne-energie op grote, platte daken 
• Energieneutraal bouwen 
• Hergebruik van materialen 
• Gebruik van circulaire materialen 

Goed bereikbaar en veilig 
• Goed bereikbaar en veilig toegankelijk voor auto, fietser, 

voetganger, mindervaliden en slechtzienden
• Duurzaam veilige inrichting, duidelijk voor iedereen
• Tweerichtingsverkeer op de Stuijvenburchstraat 
• Parkeren vooral bij de supermarkten. ‘Klein’ parkeren 

verspreid over Stuijvenburchplein, Kerstenterrein, 
Coldenhovenseweg en aanloopstraten). 

Ruimte voor wonen
• Nieuwe woningen in en om het centrum, op gepaste 

afstand van de papierindustrie
• Mogelijkheden onderzoeken samen met papierindustrie 

en provincie Gelderland
• Heroverwegen woningbouw op Kerstenterrein

Artist impression

Gezellig, veilig en duurzaam centrum met wonen, groen en water

Structuurkaart Totaal
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Meer weten?
Kijk op www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek 
voor meer informatie. Hier vindt u ook een 
flyer met een samenvatting van de visie. Een 
papieren exemplaar van deze flyer ligt bij de 
supermarkten in Eerbeek. U kunt ‘m ook afhalen in 
het gemeentehuis. We houden u op de hoogte via 
GemeenteThuis, de website en sociale media.Schets van 

de plannen

De ontwerpvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek is klaar. 
Een belangrijke nieuwe stap voor de toekomst van het dorp.

De visie laat zien wat we de komende jaren voor ogen hebben met Eerbeek. Samen gaan we voor een 
vitaal en aantrekkelijk centrum. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het 
centrum. We zetten de belangrijkste punten op een rij.
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