
Knooppunt Mantelzorg is er voor u!
Zorgen voor een naaste met 
bijvoorbeeld een handicap of 
ziekte kan moeilijk zijn. Het 
Knooppunt Mantelzorg biedt 
ondersteuning. In juni staan er 
weer diverse activiteiten op de 
agenda. Daarnaast kunt u 
mantelzorgcoach Monique 
Steunenberg op verschillende 
plaatsen treffen onder de 
noemer Buurtpunt Mantelzorg of via m.steunenberg@humanitas.nl.

Agenda juni 2018

6-6 avond met gedichten en verhalen 19.30 uur (aanmelden bij Monique)

11-6 mantelzorggespreksgroep 13:30-14:30 uur Plein Vijf Brummen 

14-6 mantelzorggespreksgroep 13:30-14:30 uur Bibliotheek Eerbeek

15-6 koken & scrapbooken voor jongeren 16.00-19.00 uur Twello

20-6 info & tips van de notaris 13.30-15.30 uur Bibliotheek Eerbeek

21-6 Buurtpunt Mantelzorg 15.00-16.30 uur Jumbo Eerbeek

27-6 Buurtpunt Mantelzorg 15.00-16.30 uur Jumbo Brummen 

Meer informatie: www.samengoedvoorelkaar.nl
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Nieuwe visie voor recreatie & toerisme: 
‘Brummen en Eerbeek Sterk in verblijf’

‘Brummen Eerbeek – Sterk in verblijf’. 
Zo luidt het document waarin de visie 
recreatie & toerisme uiteen is gezet. 
Hierin is beschreven welke troeven 
zich in de prachtige gemeente bevin-
den en hoe die aan bezoekers en 
inwoners gepresenteerd kunnen 
worden. Aan de hand van dit visiedo-
cument worden toekomstige beleids-
keuzes beter afgewogen. En ook wordt 
hiermee het lokaal gastheerschap, 
waarvoor de lokale recreatiestichting 
Visit Brummen Eerbeek aan de lat 
staat, verder ontwikkeld. Dit betekent: 
aandacht voor de ‘visitor journey’ die 
een toerist maakt, ontwikkeling van 
nieuw productaanbod en marketing 
van de toeristische en recreatieve 
mogelijkheden in het gebied in en om 
Eerbeek en Brummen.

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente Brummen 
heeft op 22 mei ingestemd met deze 
visie. De visie is opgesteld door een 
extern bureau (Sylvie Uenk) in opdracht 

van de gemeente Brummen. Daarbij is 
nauw overleg geweest met de Stichting 
Visit Brummen Eerbeek, waarbij ook 
lokale ondernemers op het gebied van 
recreatie en toerisme, horeca en retail 
zijn betrokken.  De visie is gebaseerd op 
een analyse over de naamsbekendheid 
van het lokale gebied, op het type 
gasten dat vooral aangetrokken wordt 
door het aanbod in en om Eerbeek en 
Brummen en op de kansen die onder-
nemers hebben om hun aanbod nog 
beter in de markt te zetten.

Lokaal gastheerschap goed op de kaart
In lokaal gastheerschap zijn de afgelo-
pen jaren mooie resultaten geboekt 
dankzij de inspanningen van de 
Stichting Visit Brummen Eerbeek 
(SVBE). Zo zijn er twee VVV informa-
tiepunten in de gemeente Brummen, 
mooi promotiemateriaal en diverse 
fiets- en wandelroutes gerealiseerd. 
Daarnaast is er een actuele agenda op 
de website van de VVV Brummen met 
zowel activiteiten en evenementen die 

in zowel de gemeente Brummen 
plaatsvinden als in de omgeving tot aan 
Zutphen, Apeldoorn en Arnhem. Ook 
beschikt de stichting over een biblio-
theek aan achtergrondinformatie en 
foto’s van bezienswaardigheden. En als 
laatste organiseert de SVBE bijeenkom-
sten voor de achterban die goed 
worden bezocht en gewaardeerd.

Wethouder recreatie- en toerisme Luuk 
Tuiten is erg tevreden over de rol die 
SVBE pakt in het lokale gastheerschap. 
“Lokaal gastheerschap is erop gericht 
om meer mensen te trekken die langer 
in onze prachtige gemeente willen 
verblijven of terugkomen. En die ons 
ook buiten het toeristische seizoen 
weten te vinden en meer besteden in 
de recreatie- en horeca sector. Dit sluit 
aan op de gemeentelijke belangen 
omdat op die wijze werkgelegenheid in 
stand blijft of zelfs versterkt wordt en 
voorzieningen binnen de gemeente 
voor inwoners én bezoekers overeind 
blijven,” aldus de wethouder.

Investering in recreatie en toerisme
Sinds 2011 wordt jaarlijks het vierde 
deel van de totale jaarlijkse opbrengst 
van de toeristenbelasting  gereserveerd 
voor investeringen en andere uitgaven 
op het gebied van recreatie en toeris-
me. Die reservering bedroeg de 
afgelopen jaren ongeveer € 168.000. 
Daaruit wordt een aantal vaste 
bedragen betaald, waaronder onder-
steuning van het lokaal gastheerschap, 
evenementensubsidies, bijdrage aan 
het fietsknooppuntennetwerk en aan 
de ontwikkeling Beleefbaarheid 
Apeldoorns Kanaal, maar ook de 
instandhouding van het klompenpad. 
Ook de toeristische samenwerking op 
de Veluwe is belangrijk. De bijdrage 
aan Visit Veluwe wordt daarom ook 
hieruit financieel ondersteund. Met dit 
visiedocument kan nog beter richting 
worden gegeven aan de besteding van 
de beschikbare middelen.

Sinds zaterdagavond 19 mei beschikt 
de gemeente Brummen over een 
nieuwe dorpsdichter: Elly van Agtmaal. 

Als dichter noemt zij zich overigens 
Eva. Ze woont in Cortenoever, waar zij 
in 1982 op een boerderij is geboren. 
Onder toeziend oog van burgemeester 
Van Hedel en voorzitter van de 
Culturele Stichting Marjolein Roelfze-
ma, ontving Eva uit handen van haar 
voorganger Laurens Hoevenaren 
symbolisch de veer die hoort bij het 
dorpsdichterschap in onze gemeente. 
Aansluitend las Eva haar eerste gedicht 
voor in haar rol als Dorpsdichter van de 
gemeente Brummen. Het gedicht 
‘Schouwspel’ is binnenkort ook te 
lezen op de speciale dorpsdichterpagi-
na op de website van de stichting.

Er wordt van 28 mei t/m 1 juni een 
militaire oefening gehouden in het 
gebied tussen Apeldoorn, Borne, 
Haaksbergen en Dieren. De organisa-
toren doen er alles aan om hinder van 
het verkeer 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.

Nog minder dan twee weken en dan 
wordt alweer voor de derde maal in 
successie de Lokale Veteranendag 
gevierd. Deze vindt op zaterdagmiddag 
2 juni plaats in het gemeentehuis in 

Brummen. De 
organisatie is in 
handen van de 
werkgroep Vetera-
nendag. Op verzoek 
van deze werkgroep 
heeft burgemeester 
Van Hedel alle bij het 
Veteraneninstituut 
geregistreerde 
veteranen uit onze 
gemeente een 
uitnodiging gestuurd. 
Bent u veteraan, 
woont u in onze 
gemeente en heeft u 
géén uitnodiging 

ontvangen? Ook dan bent u harte 
welkom. 
Aanmelden kan via Shirley Witteveen, 
telefoonnummer 0575-568 233 of 
mailadres s.witteveen@brummen.nl

Iets gevonden of 
verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te 
registreren of te zoeken

Nieuwe dorpsdichter Eva in functie

Militaire oefening

Lokale Veteranendag: voor en door veteranen

Met het vaststellen van het bestem-
mingsplan voor grote delen van 
Eerbeek door de Brummense ge-
meenteraad is er weer ruimte 
ontstaan om met nieuwe energie na 
te denken over de gewenste toekom-
stige ontwikkeling van papierdorp 
Eerbeek. Industriekern Eerbeek 
Loenen (IKEL), de provincie Gelder-
land en het Brummense gemeentebe-
stuur werken daarbij nauw samen. 
Begin juni praten zij een groot aantal 
organisaties en belangenvertegen-
woordigers uit Eerbeek hierover bij.

Februari dit jaar hebben provincie, 
gemeente en industriekern aangege-
ven dat zij verder willen onderzoeken 
of een meer structurele, onderlinge 
samenwerking meerwaarde oplevert.  
Dit moet vooral gelden voor projecten 

die een positieve bijdrage leveren aan 
leefbaarheid, energie en economie. In 
Eerbeek zijn dorp en industrie nauw 
met elkaar verweven. De wens 
bestaat om de leefbaarheid in het 
dorp te vergroten en om de concur-
rentiepositie van het papiercluster op 
de internationale markt te versterken. 
Ook moet er veel gebeuren op het 
onderwerp energie. De ruimte is 
beperkt, de opgave is groot. 

De samenwerking tussen de drie 
partijen bevindt zich in een startfase. 
Dit wordt de préverkenningsfase 
genoemd. In deze fase wordt bekeken 
voor welke projecten samenwerken 
belangrijk is. Hierbij worden zoge-
noemde stakeholders actief betrok-
ken. Denk daarbij aan uiteenlopende 
partijen zoals de beide wijkraden in 
Eerbeek, de ondernemersvereniging, 
maar ook organisaties zoals het 
waterschap, VSM, natuurmonumen-
ten, BrummenEnergie en Veilig 
Verkeer Nederland. Meer informatie 
over dit traject is binnenkort te vinden 
op een pagina op de website  
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Werken aan samenwerking ‘toekomst Eerbeek’
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Raad vergadert 
Op donderdag 31 mei is er weer een besluitvormende raadsvergadering. Deze 
vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. Op de 
agenda staan niet zo veel inhoudelijke voorstellen. De raad bespreekt in ieder 
geval het collegebesluit om in principe mee te werken aan een zonnepark nabij 
de Oude Zutphenseweg/Lendeweg in Eerbeek. Ook het collegebesluit over de 
brief van de rekenkamercommissie over de wijze waarop duurzaamheid als 
grondhouding van het gemeentelijk handelen kan worden opgepakt, wil de 
gemeenteraad bespreken. Naar verwachting wordt de agenda nog aangevuld 
met een aantal agendapunten die voortvloeien uit het door vier partijen 
overeengekomen coalitieakkoord en de voordracht voor vier nieuwe wethou-
ders. Zodra de (nieuwe) agenda van de raadsvergadering bekend is wordt deze 
gepubliceerd op onze website.

Forum perspectiefnota
Op donderdagavond 7 juni vindt een speciaal raadsforum plaats over een 
aantal financieel inhoudelijke documenten. Centraal daarin staat de perspec-
tiefnota 2019-2022, maar ook de concept-jaarstukken 2017, de eerste 
bestuursrapportage over 2018 en de nota weerstandsvermogen 2018-2021 
komen aan bod. Dit ter voorbereiding op een speciale besluitvormende 
raadsvergadering op 21 juni hierover. Iedereen kan en mag op donderdag-
avond 7 juni meepraten over de gemeentelijke financiën en inhoudelijke 
koers. Het forum begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het 
gemeentehuis. De perspectiefnota en de andere financiële documenten kunt u 
lezen op de speciale themapagina op onze website.

Kort nieuws

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

Beschikkingen
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor het kappen van 6 
berken, 3 beuken, 1 Abies, 6 conife-
ren, 5 grove dennen en 1 eik, op de 
locatie Juliana van Stolberglaan 6 in 
Eerbeek (23-05-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 5 

inlandse eiken op de locatie 
Ringlaan 19 in Eerbeek (23-05-
2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woning op de 
locatie Dorpsstraat in Hall naast nr. 
16 (Brummen M 308) (23-05-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 

Hoevesteeg 3, 6975 AE Tonden 
(23-05-2018)

• Ingetrokken aanvraag evenemen-
tenvergunning, Dorpsstraat 7 te 
Hall (23-05-2018)

Verkeersbesluiten
• Instellen verbod stil te staan 

- Smeestraat (17-05-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Akse Media start vanaf 28 mei met het 
actualiseren van de redactionele 
adressen voor de aankomende 
gemeentegids Brummen. De adressen 
voorzien van een e-mailadres krijgen 
van Akse Media een e-mail ter 
controle van de gegevens. Deze mail is 
bij iedereen voorzien van een unieke 
persoonlijke code, zodat u zelf de 
gegevens naar wens kunt controleren 
en vervolgens aanpassen. De overige 
vermeldingen worden tijdens de 
actualisatieperiode telefonisch door 
Akse Media benaderd. 

Let op: u moet uw organisatie of 
vereniging zelf aanmelden voor 
eventuele plaatsing in het adressenge-
deelte. U kunt voor mutaties en/of 
aanmeldingen ook zelf op de volgende 
manieren reageren: 

•  per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
(o.v.v. Gemeentegids Brummen)

•  telefonisch: 0223-673010 (redactie 
Akse Media)

•  schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
Gemeentegids Brummen) Postbus 
6033, 1780 KA Den Helder.

Akse Media actualiseert Gemeentegids
De vier partijen die de afgelopen 
weken met elkaar in bespreking waren 
om samen een coalitie te vormen, 
hebben een coalitieakkoord bereikt. 
VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA 
hebben dit akkoord vandaag onderte-
kend. Het motto van het akkoord luidt: 
‘De kracht van Brummen, een duur-
zaam perspectief’. Tijdens een 
bijzondere bijeenkomst buiten bij het 
gemeentehuis, hebben de vier partijen 
hun handtekening onder het akkoord 
gezet. Het coalitieakkoord wordt nu 
aangeboden aan de gemeenteraad en 
is ook te lezen op de website van de 
gemeente.

De formatie heeft plaatsgevonden onder 
leiding van formateur (en lid Provinciale 
Staten) Anja Prins, die met de bereikte 
overeenstemming haar taak als formateur 
succesvol heeft afgerond.
De partijen geven in het akkoord aan dat 
ze streven naar een financieel gezonde 
gemeente met een aantrekkelijk woon-, 
werk- en leefklimaat. Een gemeente met 
een goede infrastructuur en waar 
zichtbaar energie wordt gestopt in 
verduurzaming. 

Het coalitieakkoord wordt door de vier 
partijen aangeboden aan de gemeente-
raad en het komt naar verwachting ter 

kennisname op de agenda van de 
raadsvergadering van donderdag 31 mei 
aanstaande. Het akkoord is echt een 
akkoord op hoofdlijnen en laat daarmee 
veel ruimte aan de raad en het college om 
tot een nadere uitwerking te komen in 
een door de raad vast te stellen bestuurs- 
akkoord. 

Vier beoogde wethouders 
Na de ondertekening van het coalitieak-
koord hebben de vier partijen ook 
aangegeven welke wethouderskandida-
ten bij de raad voor benoeming worden 
voorgedragen. Dit zijn:
• Peter-Paul Steinweg (VVD)
• Margriet Wartena (Lokaal Belang)
• Eef van Ooijen (PvdA)
• Jolanda Pierik – van der Snel (CDA) 

De benoeming van de wethouders vindt 
naar verwachting plaats in de raadsverga-
dering van 31 mei 2018. 

Daarnaast is een korte toelichting 
gegeven op de voorlopige portefeuillever-
deling. Nadat de wethouders door de 
gemeenteraad zijn benoemd, stelt het 
nieuwe college van burgemeester en 
wethouders de verdeling van de porte-
feuilles formeel vast.

Door het verwijderen van vier driehoek-
vormige panelen onthulde burgemeester 
Alex van Hedel dinsdagmiddag 22 mei 
het informatiebord dat hoort bij het 
kunstwerk aan de wand van het pand 
van papierfabriek DS Smith. Hij deed dit 
samen met studenten van het CIBAP, 
een vakschool voor verbeelding in 
Zwolle. Het wanddoek laat de geschie-
denis en vooral ook het belang van de 
Eerbeekse beek zien. 

Het kunstwerk komt voort uit een unieke 
samenwerking tussen de Bekenstichting, 
Waterschap Vallei en Veluwe, papierfa-
briek DS Smith, de gemeente Brummen, 
enkele particuliere partijen en studenten 
van het CIBAP. Voorzitter van de 
bekenstichting Jan van de Velde 
benadrukt dat het initiatief vanuit de 
samenleving is ontstaan. “Er was 
behoefte om meer stromend water in de 

beek te krijgen om de Oliemolen in gang 
te kunnen zetten. Naast de familie Van 
Zadelhoff hebben ook de plaatselijke 
Rotary en de bekenstichting een 
belangrijke rol gespeeld bij de start van 
een initiatiefgroep om de beek beter over 
het voetlicht te brengen. Maar ook 
overheidsinstanties als de gemeente 
Brummen en Waterschap Vallei en 
Veluwe sloten zich met veel enthousias-
me aan.” 

Ereplaats voor de beek
Het belang van de beek voor een 
papierfabriek zoals DS Smith is evident. 
“Het dorp is ontstaan door de aanwezig-
heid van het schone water van de 
Veluwe, dat via de sprengkoppen van de 
Eerbeekse Beek naar de IJssel stroomt,” 
licht DS Smith-manager Rogier Gerritsen 
toe. “Met behulp van dit water werd 
papier gemaakt. Langs de beek kwamen 

er watermolens, vestigden zich papierfa-
brieken en werknemers bouwden er 
huizen. Tot de dag van vandaag is 
Eerbeek verbonden en verweven met de 
Eerbeekse Beek en de papierindustrie.” 
Heemraad Bert van Vreeswijk is blij met 
alle positieve  aandacht en energie voor 
de beek. “Het kunstwerk dat vandaag is 
onthuld is één van deze vele initiatieven 

die op dit moment spelen rondom deze 
historische watergang. Maar er gebeurt 
meer, zoals het waterlopend maken van 
de Gravinnebeek tot het verleggen en 
vernieuwen van de beek nabij de 
Oliemolen. Mooi om te zien dat zoveel 
verschillende partijen zich samen zich 
inzetten voor de Eerbeekse beek.” 

Vooruitlopend
De bijzondere historie van de beek is nu 
gevat in een kunstwerk, een groot 
wanddoek. Het kunstwerk verbeeldt de 
loop van de Eerbeekse Beek van de 
sprengkoppen op de Veluwe, via het 
dorp Eerbeek met haar papierindustrie 
naar de oliemolen bij het Huis te Eerbeek. 
Wethouder Luuk Tuiten is verheugd over 
het kunstwerk. “De locatie van het 
kunstwerk maakt onderdeel uit van de 
vorig jaar vernieuwde fietsknooppunten-
route van Landal Coldenhove naar het 

centrum van Eerbeek. Daarbij lopen we 
vooruit op de plannen om met de 
aanpassing van de Eerbeekse Beek ook 
een goede fietsverbinding te maken 
vanaf Landal en het zwembad Coldenho-
ve naar het dorpscentrum van Eerbeek. 
Een uitstekende plek om toeristen en 
inwoners te laten zien hoe de Eerbeekse 
Beek een verbindende schakel is tussen 
natuur, industrie en wonen.”

Burgemeester Van Hedel was trots om 
met de studenten van het CIBAP het 
informatiebord dat hoort bij het wand-
doek te mogen onthullen. “De studenten 
hebben een uitmuntende klus geklaard, 
waarbij ze zich hebben laten inspireren 
door een Eerbeekse kunstenares.” Met 
het kunstwerk kunnen velen, jong en 
oud, in de toekomst in één oogopslag 
het grote belang van de beek voor 
Eerbeek zien en nader bestuderen.” 

Coalitieakkoord tussen VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA

Wanddoek toont belang Eerbeekse beek


