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Betaalbare woningbouw in Hall een stap dichterbij
De ontwikkeling van betaalbare
woningen aan de Domineeskamp in
Hall komt een stap dichterbij. Het
ontwerpbestemmingsplan dat nodig is
voor de bouw van 25 woningen is door
het college vrijgegeven voor inspraak.
Het idee van de ‘Stichting Hall Bouwt’
om jongeren en jonge gezinnen een
kans te geven op een duurzame woning
in Hall is zo weer een stap verder.
Wethouder Pouwel Inberg en voorzitter
André van Welie van Hall Bouwt
ondertekenden op 3 juni een overeenkomst voor de ontwikkeling en de
afspraken van dit project.
Eind 2015 ontstond het burgerinitiatief
‘Hall Leeft’ met als doelstelling de
sluiting van de basisschool te voor
komen door de bouw van starters
woningen. Hierdoor moet ook het
verenigingsleven een impuls krijgen.
Het burgerinitiatief constateerde
daarbij dat de beschikbare woningen
in Hall niet betaalbaar zijn voor
jongeren en jonge gezinnen die een
sociale binding hebben met Hall.
Daarom schreef de werkgroep Hall
Bouwt (intussen een aparte stichting)
een dorpsplan met woningbouw.
“Het plan voor deze plek midden in
Hall is een logische stap om woningbouw mogelijk te maken. Des te
mooier dat de samenleving de
schouders eronder zet om dit te
realiseren. Zo dragen inwoners in hoge
mate bij aan de toekomst van Hall”,
vertelt wethouder Pouwel Inberg.

Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de
overheid een NL-Alert controlebericht uit in
heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Daarnaast is
het NL-Alert controlebericht te zien op
steeds meer digitale reclameschermen en
digitale vertrekborden van bus, tram en
metro en vanaf nu ook op digitale vertrekborden van de NS.

Woningen die passen bij het dorp
Stichting Hall Bouwt keek samen met
de gemeente naar een plan dat qua
beeld past bij het dorp Hall. Het aanbod
sluit aan op de lokale behoefte. Er is
daardoor sprake van een divers woningbouwprogramma. “Wel hebben alle
woningen gemeen dat we verder gaan
dan de wettelijke duurzaamheidseisen.
Er is bijvoorbeeld gekozen voor een
hogere isolatiewaarde van de gevel en
de vloer. Ook is er gekozen voor het
gebruik van grondwaterwarmte
pompen. De woningen worden verder
dusdanig gebouwd dat ze levensloopbestendig zijn”, vertelt André van Welie
over de woningen.
Groot draagvlak
Stichting Hall Bouwt heeft tijdens de
planvorming verschillende informatieavonden gehouden en houdt omwonenden en belangstellenden ook in het
verdere verloop op de hoogte van het

proces. Wethouder Inberg: “Ik proef en
merk gelukkig veel draagvlak voor de
bouwplannen van Hall Bouwt. Dit is
voor de gemeente een belangrijke
voorwaarde geweest om aan dit
initiatief mee te werken. Daardoor zie ik
de inspraakperiode en de rest van de
bestemmingsplanprocedure met
vertrouwen tegemoet.”
Ontwikkelovereenkomst
Het ontwerpbestemmingsplan is nu
voorzien van alle onderzoeken om een
bestemmingsplanprocedure op te
starten. Stichting Hall Bouwt pakt alle
fasen van het plan, zoals bouw- en
woonrijp maken en de kaveluitgifte,
samen met deskundige partners op.
“We zijn tevreden dat we door de
bouw van relatief goedkope en mooie
woningen, die ook nog eens duurzaam
en levensloopbestendig zijn, de
leefbaarheid van de kleine kern Hall
kunnen verbeteren”, sluit Van Welie af.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis
De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn.
Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het
advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.
Voor iedereen geldt tijdens de zomer
vakantie:
• Volg de basisregels, vermijd drukte.
Heeft u klachten: blijf thuis en laat u
testen.
• Het openbaar vervoer is en blijft voor
noodzakelijke reizen dus loop, fiets of
neem de auto.

• Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als
dat kan.
Vakantie in eigen land kan. Vermijd
drukte en denk eens aan andere regio’s
of steden dan normaal bij het kiezen
van de bestemming. Wie op reis gaat

naar het buitenland, moet zich goed
voorbereiden. Ga alleen naar landen
met een geel reisadvies: reizen naar
deze landen is verantwoord maar let
wel extra op. Ken de regels in het land
van bestemming, sluit een goede
reisverzekering af en zorg dat u ook
tijdens uw vakantie steeds op de
hoogte blijft, bijvoorbeeld via de
Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want
het reisadvies kan ook tijdens uw
verblijf veranderen.

Zeven onderwerpen op forum 11 juni
De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in juni staat gepland voor 25
juni. Om deze vergadering goed voor te bereiden vindt er volgende week donderdag 11 juni een gecombineerd raadsforum plaats. In totaal 7 inhoudelijke onderwerpen staan er dan op de agenda. Vanwege de maatregelen die gelden in de strijd
tegen het coronavirus, komt de gemeenteraad ook op 11 juni ‘digitaal’ bijeen. Dit
betekent dat ook nu de oproep is aan inwoners om eventuele inspraakreacties
vooraf kenbaar te maken bij de griffie van de raad. Het raadsforum is voor iedereen
live te volgen via de website van de gemeenteraad en het televisiekanaal van de
publieke lokale omroep RTV Veluwezoom.
Bij de 7 voorstellen gaat het om de
Verordening toekomstbestendig wonen,
het beschikbaar stellen van een budget
voor een landschapsbiografie, de
regiovisie ‘Samen tegen huiselijk
geweld’ en 4 begrotingen die te maken
hebben met samenwerkingsverbanden.
Het gaat om de concept-begrotingen
van Omgevingsdienst Veluwe IJssel
(OVIJ), Veiligheidsregio Noord- en

NL-Alert controlebericht 8 juni

Oost-Gelderland, Stedendriehoek en
Basismobiliteit (PlusOV). De agenda en
alle bijhorende stukken kunt u vinden
op www.brummen.nl/gemeenteraad.
Meepraten? Dat kan!
In overleg met de raadsgriffier kunt u
schriftelijk of mondeling uw mening of
inspraakreactie geven. Dit kan gaan
over een onderwerp op de agenda.

Maar ook over een kwestie die niet op
agenda staat. Wilt u hier gebruik van
maken? Neem dan uiterlijk 9 juni 2020
contact op met de griffie. Dit kan via
het centrale telefoonnummer 0575-568
233 of mailadres griffie@brummen.nl.
Vermeldt daarbij uw telefoonnummer,
zodat de raadsgriffier met u kan
overleggen. Een mondelinge’ inspraakreactie in het gemeentehuis (via
een digitale verbinding) behoort tot de
mogelijkheden. Bij een schriftelijke
inbreng wordt uw inbreng zo spoedig
mogelijk doorgestuurd naar de 19
raadsleden. Ook wordt uw bijdrage
(met uw instemming en eventueel
anoniem) geplaatst bij de vergaderstukken op de raadswebsite. Voor eventuele
vragen over deze werkwijze kunt u
uiteraard bellen met de raadsgriffier.

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties zoals een grote
brand, terroristische aanslag, epidemie of onverwacht noodweer. In een
NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer
informatie kunt vinden. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in
actie en help anderen daarbij.
Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je
een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een luid en doordringend
alarmgeluid horen. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als
je een koptelefoon of oortjes gebruikt. NL-Alert is ook te zien op steeds meer
digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van trein, bus, tram en metro.

Verkeersonderzoek Eerbeek-Loenen is hervat
Het onderzoek naar verkeersstromen bij de dorpen Eerbeek en Loenen is hervat. Het
gaat om extra verkeerstellingen en kentekenonderzoek. In april dit jaar kondigde het
programma Eerbeek-Loenen 2030 aan dat beide onderzoeken vanwege het coronavirus
voorlopig werden uitgesteld. Recent is besloten het onderzoek toch weer op te pakken.
Zowel voor de korte termijn als de lange
termijn is het onzeker hoe het verkeersbeeld eruit gaat zien. Het kan zijn dat
het coronavirus de verkeersbewegingen
wezenlijk en blijvend verandert.
Mogelijk zien we niet meer hetzelfde
verkeersbeeld als vóór de virusuitbraak.
Tegelijkertijd wordt landelijk steeds
duidelijker dat ook deze junimaand
mensen vaker deelnemen aan het
verkeer en dat daarmee de mobiliteit
toeneemt. Het is daarom een goed
moment om het verkeersonderzoek in
juni uit te voeren. Verder uitstel van het
onderzoek is daarnaast onwenselijk
vanwege de werkzaamheden later dit
jaar aan omliggende wegen. Deze
werkzaamheden kunnen van invloed
zijn op gedrag en keuzes van weggebruikers.
28 locaties
Op 28 locaties voert het programma
Eerbeek-Loenen 2030 met behulp van
telslangen verkeerstellingen uit. 16
tellocaties liggen op provinciale wegen
en 12 op gemeentelijke wegen. Het
kentekenonderzoek aan de hand van
kentekencamera’s vindt op 19 locaties
plaats. Op de website eerbeekloenen2030.nl vindt u een kaart met een
overzicht van alle telpunten en kentekencamera’s.

Drone-onderzoek
Ter hoogte van afslag 23 Loenen op de
A50 is in de avondspits vanuit de
richting Apeldoorn opstopping van
verkeer. In samenwerking met Rijkswaterstaat is eerder dit jaar een verkenning
opgestart om dit probleem te verhelpen.
Om de verkeerstromen op de kruispunten N786 met de op- en afritten van de
A50 in beeld te brengen, wordt een
drone ingezet. Ook dit onderzoek is
aanvankelijk uitgesteld vanwege de
virusuitbraak. De drone wordt vóór de
zomervakantie alsnog ingezet.
Een overzicht van de planning:
Verkeerstellingen:
- 2 t/m 5 juni: plaatsen van
telslangen
- 6 t/m 27 juni: uitvoeren
verkeerstellingen
-N
 a 29 juni: verwijderen telslangen

Kentekenonderzoek:
- 22 juni: plaatsen camera’s
- 23 t/m 25 juni: uitvoeren
kentekenonderzoek
- 26 juni: verwijderen camera’s
Drone-onderzoek:
- 23 of 25 juni: afhankelijk van
weersomstandigheden
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 6
grove dennen en 2 coniferen, Charlotte
van Bourbonlaan 31 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het aanpassen van de
entree en upgrade gevels van de
villa-kantoor, Coldenhovenseweg 122 in
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het esthetisch
aanpassen van de voorgevel rollenopslaghal, Coldenhovenseweg 122 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het herbouwen van
een verwerkingshal, Coldenhovenseweg
122 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het uitbouwen van de
woning, H.A. Lorentzstraat 10 in Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, het vervangen van de
bestaande kozijnen voor nieuwe
kozijnen, Spankerenseweg 55 in
Leuvenheim
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het legaliseren van een
reeds bestaande schuur, Stuifzand 20 in
Eerbeek

Kort nieuws
•

•

•
Beschikkingen | afhandeling
• Beschikking intrekking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Hallsedijk 53-55 te Empe
• Melding besluit lozen buiten inrichtingen, voor een gesloten bodemenergiesysteem, aan de Engelenburgerlaan 18C
te Brummen
• Sloopmelding, het saneren van asbesthoudende materialen en een asbestverontreiniging uit een woning, Debussystraat 1, 6961 BN te Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

•

•

ning, het bouwen van een villa,
Hogeweg 7 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, de realisatie van een droogschuur
voor haardhout, Kanaalweg 9 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel,
Loenenseweg 85 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel en
vervangen van een kozijn, Nobelstraat
39 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van het kantoor,
Stuijvenburchstraat 20 in Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een koetshuis,
Zutphensestraat 33 in Brummen

Overige overheidsinformatie
• Gecombineerd Forum op donderdag 11
juni 2020

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.

Akse Media actualiseert Gemeentegids
Akse Media start in de week van
8 juni 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. Zo
kunt u zelf de gegevens naar wens
controleren en 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 adressengedeelte. 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.
U kunt wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte
tot uiterlijk 17 juli 2020 doorgeven
aan de redactie.

Welke onderwerpen belanden op welk moment op de vergadertafel van de
gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda (LTA). Vorige week
is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen. Deze is te vinden op de
pagina van de Brummense gemeenteraad.

Jaarstukken 2019
B&W stellen de gemeenteraad voor om de jaarstukken 2019 vast te stellen. Het
financiële resultaat over het afgelopen jaar is negatief uitgevallen. Het negatieve
resultaat ter hoogte van 2.107.000 euro kan worden gedekt uit de algemene
reserve. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de gemeentelijke financiën en de behaalde resultaten in 2019.
Omdat de controlerende taak bij de raad ligt, is het de verantwoordelijkheid van
de gemeenteraad om dit document vast te stellen. De jaarstukken geven een
goed beeld van de situatie eind 2019. De gemeenteraad neemt eind juni
belangrijke besluiten over de gemeentelijke financiën in 2020, 2021 en volgende
jaren. De resultaten vanuit de jaarstukken kunnen hierbij worden betrokken.

Beeldkwaliteitplan Lombok Zuid
Sinds 2006 is de uitbreidingswijk Lombok Zuid in Eerbeek in ontwikkeling. De
eerste fase van de wijk is al geruime tijd opgeleverd en in gebruik. Aangezien
er geruime tijd is verstreken sinds de eerste ontwikkelingen in de uitbreidingswijk, is naast het stedenbouwkundig ontwerp voor de wijk nu ook de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan geactualiseerd. In dit concept beeldkwaliteitsplan zijn spelregels opgenomen om te zorgen voor een goede afstemming van
onder andere het uiterlijk van de woningen en de inrichting van de openbare
ruimte. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Lombok Zuid fase 2 ligt momenteel
ter inzage. Belanghebbenden kunnen een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken.

Ontwerpbestemmingsplan schoollocaties
Na de verhuizing van de Brummense basisscholen Krullevaar aan de Sperwerstraat en de Oecumenische school aan de Troelstralaan kwamen er twee
locaties vrij voor een nieuwe invulling. Deze week heeft het college het
ontwerpbestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 28 nieuwe woningen
op deze locaties. Hierbij gaat het om 21 sociale huurwoningen en 7 koopwoningen. In een goede samenwerking met woningstichting Veluwonen is de
afgelopen tijd gewerkt aan de plannen hiervoor. De bouw van deze woningen
moet zorgen voor een mooie en gewenste toevoeging aan de bestaande
woningbouwvoorraad in Brummen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt
momenteel voor iedereen ter inzage. Belanghebbenden kunnen een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken.

Natuurinclusieve landbouw
De gemeente Brummen stimuleert, samen met Apeldoorn, Lochem en Voorst,
natuurinclusieve landbouw. Twintig boeren kunnen zich inschrijven voor een
traject om natuurinclusieve landbouw op een rendabele manier te integreren in
hun bedrijfsvoering. Zo leren zij kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapsbeheer te verbinden. Meer weten? Stuur een email naar info@happyland.nl.

Informatieavond cursus eigen groente verbouwen en inmaken
Juist in deze tijd is een goede gezondheid erg belangrijk. Gezonde voeding is
daarvan een essentieel onderdeel! Verse groente uit eigen tuin is niet alleen gezond,
maar het smaakt ook erg lekker. Daarom organiseert de gemeente in samenwerking
met Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ een cursus over het
verbouwen van je eigen groente én over het inmaken en bewaren daarvan.
De informatieavond vindt plaats op
maandag 8 juni aanstaande bij de
ontmoetingsplaats van het Voedselbos

(ingang aan de Hooimate bij paneel
Voedselbos) in Brummen en begint om
19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur.

GemeenteThuis is een uitgave van de
gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Colofon

Nieuwe Lange Termijn Agenda

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Aanmelden verplicht
Door de coronamaatregelen zijn er
slechts 30 plaatsen beschikbaar voor de
informatieavond.
U dient zich dan ook vooraf via
voorlichting@brummen.nl aan te
melden. Aan het eind van de avond
kunt u zich aanmelden voor de cursus.
Het maximum aantal deelnemers is 20.

Dankzij een bijdrage van de gemeente zijn de kosten voor de cursus
beperkt tot € 110,00 per persoon
voor 6 bijeenkomsten van 2 - 2,5 uur,
inclusief zaaigoed en plantgoed, en
de kookfaciliteiten van de workshop
groente conserveren.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

