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Zicht op bouw van woningen Loenenseweg 2 
Woensdag ondertekenden Jelle Draisma (mede-eigenaar van projectont-
wikkelaar Draisma uit Apeldoorn) en wethouder ruimtelijke ordening 
Pouwel Inberg een overeenkomst. Zij deden dit op het al jaren braaklig-
gende terrein aan de Loenenseweg 2 (tegenover de parkeerplaats bij de 
Jumbo) in Eerbeek. Met het zetten van de handtekeningen is weer een 
belangrijke stap gezet om het dorp Eerbeek een impuls te geven: de 
toekomstige bouw van 22 appartementen. “Ook in Eerbeek is veel 
behoefte aan woningen. Met het ondertekenen van deze anterieure 
overeenkomst is er zicht op 22 nieuwe appartementen,” aldus Inberg.

Het terrein aan de Loenenseweg 2 is 
eigendom van Draisma Bouw uit 
Apeldoorn. “Wij zijn voornemens 
om hier een mooi en bij Eerbeek 
passend appartementengebouw te 
realiseren,” licht Jeroen van de 
Kemp, algemeen directeur van 
Draisma toe. Hij constateert dat na 
een lange voorbereidingstijd het 
plan nu op hoofdlijnen klaar is. “We 
hebben overeenstemming met de 
gemeente over de contouren van 
deze plannen. Maar ook hoe we als 
gemeente en bouwbedrijf de 
plannen willen gaan realiseren. Dit 
hebben we vastgelegd in de  
overeenkomst.” Voordat de  

handtekeningen werden gezet werd 
symbolisch door Inberg, Draisma en 
Van de Kemp het hek opengemaakt. 
“De poort is open voor weer een 
nieuwe ontwikkeling in Eerbeek”, 
lieten de heren weten, voordat ze 
op het terrein zelf de overeenkom-
sten ondertekenden. 

Planontwikkeling
Het plan van Draisma Bouw bestaat 
uit 22 appartementen in verschillen-
de prijsklassen. De goede ligging in 
het centrum maakt de appartemen-
ten uitermate geschikt voor senioren 
die gelijkvloers én dichtbij de 
voorzieningen willen wonen. Op de 

begane grond komt een grote 
ruimte voor een maatschappelijke 
functie, zoals bijvoorbeeld een 
gezondheidscentrum. De toekomsti-
ge bewoners kunnen parkeren op 
een terrein achter het gebouw. Voor 
de zomer presenteert Draisma de 
plannen aan de omwonenden en 
andere geïnteresseerden. Ook is er 
dan nog de mogelijkheid om reacties 
te geven op de plannen. Dit kan 
leiden tot mogelijke aanpassingen 
en aanscherpingen. Ook het 
bestemmingsplan wordt aangepast 
op de nieuwe ontwikkeling. De 
gemeente legt het ontwerpbestem-
mingsplan mogelijk nog voor de 
zomer voor iedereen ter inzage. 
Daarmee is er nog een officiële 
procedure om zienswijzen in te 
dienen en inbreng te hebben op de 
beoogde ontwikkeling. 

Belangrijke nieuwe stap
Wethouder Inberg heeft alle 
vertrouwen in een goed verloop van 
de verdere procedure. “Eerbeek is 

toe aan weer een nieuwe stap. Met 
het ondertekenen van deze 
anterieure overeenkomst is de 
eerste grote stap gezet om de 
bouw van appartementen op deze 
plek mogelijk te maken. Inberg is 
blij dat de voorbereiding voor deze 
ontwikkeling in de komende 
periode voortvarend in gang wordt 
gezet: “Het terrein heeft lang 
braakgelegen. Het is goed om te 

zien dat er vaart komt in de 
ontwikkelingen in het centrum van 
Eerbeek en dat er woningen 
worden gebouwd waar onze 
inwoners om zitten te springen.”

Meer informatie
Op www.brummen.nl/ruimte-
vooreerbeek leest u meer over dit en 
andere initiatieven die spelen in het 
dorp Eerbeek. 

Raadsvergadering Perspectiefnota 
vanaf 16.00 uur 

Volgende week donderdagmiddag en -avond staat in het teken van het 
raadsdebat over een aantal belangrijke financieel inhoudelijke documen-
ten. Eén daarvan is de Perspectiefnota 2023. Dit document geeft een 
inhoudelijk maar vooral ook financiële doorkijk naar de komende vier 
jaren. Daarnaast buigt de Brummense gemeenteraad zich ook over de 
eerste rapportage over het huidige begrotingsjaar 2022 en een document 
met een actueel overzicht van de risico’s die een gemeente loopt. De 
agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn te vinden op de 
pagina van de Brummense gemeenteraad. 

Het debat over deze drie documen-
ten vindt plaats op een moment 
waarop een nieuw gemeentebestuur 
is aangetreden. Recent hebben vier 
partijen een coalitieakkoord gesloten 
en op 30 mei zijn vier wethouders 
benoemd voor de komende vier 
jaar. Dit betekent dat ook deze 
recente bestuurlijke ontwikkeling 
vermoedelijk verweven zal zijn in 
het raadsdebat op 16 juni. Daar-
naast hebben de raadsleden 
inmiddels ook kennis van het 
gemeentelijk (financieel) jaarverslag 
over 2021, waarover de raad op 23 
juni een besluit zal nemen. Reden 
voor de gemeenteraad om voldoen-
de tijd uit te trekken om met elkaar 
een goed inhoudelijk debat te 
voeren. Daarom begint de vergade-
ring ook om 16.00 uur met de 
eerste termijnen van de raadsfracties 
en aansluitend de eerste reacties uit 
het college. In de avond vindt het 
vervolg van het debat plaats en de 
stemming over eventuele moties, 
amendementen en uiteraard de 
voorliggende raadsvoorstellen. 
Verwachting is dat voor 23.00 uur 
het debat is afgerond en de noodza

kelijke besluiten zijn genomen.
Naast de behandeling van de 
financiële documenten neemt de 
gemeenteraad ook een besluit over 
een aantal documenten over de 
Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland. Het gaat dan 
onder andere over de voorlopige 
jaarstukken 2021, de concept-pro-
grammabegroting 2023-2026 en 
een voorstel voor een andere 
verdeling van taken en verantwoor-
delijkheden rondom de kazernes in 
de veiligheidsregio. 

Raadszaal en televisiekanaal
De vergadering is openbaar en 
iedereen kan deze bijwonen in de 
raadszaal van het gemeentehuis. De 
vergaderstukken, waaronder de 
beoogde vergaderplanning, zijn te 
vinden op de website van de 
Brummense gemeenteraad (www.
brummen.nl/gemeenteraad). 

Omdat het een besluitvormende 
vergadering is, wordt deze ook live 
uitgezonden via het televisiekanaal 
van de lokale omroep VoorstVelu-
wezoom. 

Tevredenheid over opvang ontheemden Oekraïne 
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraine draagt ook de gemeente 
Brummen bij aan de opvang van gevluchte mensen uit Oekraïne. “In onze 
gemeente worden op dit moment ongeveer 100 ontheemden uit Oekraine 
opgevangen. Een groot deel bij gastgezinnen en via een particulier 
initiatief, een ander deel via de gemeentelijke opvang bij het ABK-huis in 
Hall,” laat burgemeester Alex van Hedel in een bericht op onze website 
weten. Hij is trots op alle inzet die wordt gedaan om deze groep mensen 
een veilige plek in onze gemeente te bieden. “Vooral de signalen dat de 
opvang goed is georganiseerd en betrokkenen zich ook echt veilig voelen 
hier, doet mij deugd.” 

In samenwerking met de stichting 
Nivon Natuurvrienden vangt 
Brummen sinds eind april vluchtelin-
gen op in het Hallse ABK-huis. Een 
samenwerking die in ieder geval 
voor de duur van een jaar is 
aangegaan. “Op dit moment bieden 
we in Hall aan 43 mensen een 
onderkomen. Meer dan de helft 
daarvan zijn kinderen. De jongste 
inwoner is net één jaar en de oudste 
92,” vertelt de Brummense burger-
vader. Hij constateert dat de 
voorzieningen uitstekend zijn en dat 
de hulp die zowel de aanwezige 
medewerkers van de gemeente als 
ook de Nivon-vrijwilligers bieden erg 
op prijs wordt gesteld. “Mooi is ook  
dat de ligging van het ABK-huis, 
met een grote tuin in een bosrijke 
omgeving, de kinderen gelegenheid 
geeft om heerlijk te kunnen spelen.” 

Samenwerking 
Van Hedel constateert dat er nog 
veel komt kijken bij de opvang van 
de ontheemden uit Oekraine. Zowel 
als het gaan om hen die door de 
gemeentelijke opvang worden 
opgevangen als voor de mensen die 
onderdak vinden bij particulieren. 
Uiteenlopende voorbeelden noemt 
hij in het nieuwsbericht dat u kunt 
lezen op www.brummen.nl. Daar is 
ook een extra themapagina 
‘Oekraine’ met altijd het laatste 
nieuws over de opvang van 
ontheemden uit Oekraine.

Onderzoek
Burgemeester Van Hedel is ook druk 
in de weer om voor andere status-
houders een tijdelijk en veilig 
onderkomen in onze gemeente te 
vinden. “We krijgen allemaal de 
schrijnende beelden mee van de 

overvolle aanmeldcentra. Als 
gemeente Brummen is het onze 
morele plicht ook naar vermogen te 
helpen. En onze bijdrage te leveren 
als het gaat om een betere doorstro-
ming van statushouders.” Van Hedel 
onderzoekt op dit moment op of 
relatief korte termijn ongeveer 25 tot 
50 statushouders onderdak geboden 
kan worden. Een oproep hiertoe 
heeft ook de gemeenteraad op 19 
mei gedaan via een aangenomen 
motie. “We gaan hierbij zorgvuldig 
te werk. Deze kwetsbare groep 
statushouders verdient een fatsoen-
lijk onderkomen. Maar ook een zo 
groot mogelijk draagvlak onder de 
inwoners vinden we van belang.” 

Bijeenkomst voor vrijwilligers  
Op 13 en 14 juni vinden er twee bijeenkomsten plaats voor vrijwilligers 
van verenigingen en organisaties in onze gemeente. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Brummen, Stichting Sport-
kompas en de gemeente Brummen. Centraal staat een belangrijk thema, 
waarmee ook vrijwilligers mogelijk te maken kunnen krijgen, namelijk 
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Het bespreekbaar maken van 
(vermoedens van) huiselijk geweld is 
lastig. Maar wegkijken of het 
probleem negeren lost niets op. Op 
maandag 13 en dinsdag 14 juni 
wordt hierover een leerzame en 
gratis bij te wonen bijeenkomst 

georganiseerd. Aanvang is 19.30 
uur en vooraf aanmelden is niet 
nodig. De bijeenkomst is op 13 juni 
in sportcafé De Bhoele in Eerbeek, 
een dag later in Rhienderoord in 
Brummen. Voor meer informatie 
leest u het bericht op onze website.

Wethouder Inberg ondertekende de overeenkomst, te midden van de heren 
Draisma (links) en Van de Kemp (rechts)



10 juni 2022

Omgevingsvergunning
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het kappen van 9 
dennen en 1 metasaquoia, Louise 
de Colignylaan 20, Eerbeek

 

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergun-

ning, Vondellaan, te Eerbeek
• Verleende evenementenvergun-

ning, Oude Eerbeekseweg, te 
Brummen

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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

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.

Kort nieuws

Gemeenteraad vergadert 
Donderdagavond 23 juni vindt weer een besluitvormende raadsvergadering 
plaats. De laatste voor het zomerreces. Over welke onderwerpen de 
raadsleden dan een besluit gaan nemen is te lezen op onze website. De 
vergadering begint om 20.00 uur en iedereen is welkom om deze bij te 
wonen op de publieke tribune van de raadszaal. Ook is de vergadering live 
te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. 

Kavel achter Eerbeekseweg 8
B&W hebben besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmings-
plan voor een perceel achter de woning aan de Eerbeekseweg 8 in 
Laag-Soeren (gemeente Rheden). Het gaat om een braakliggende kavel 
waarop initiatiefnemer een woning wil bouwen. Het toevoegen van deze 
woning past binnen het beleid van gemeente Rheden. Omdat de kavel ook 
deels ligt op het grondgebied van de gemeente Brummen, is de gemeente 
Brummen voor een deel van het plangebied beslissingsbevoegd.

Nieuwe dorpsdichter
De Culturele Stichting heeft Chris Ros uit Brummen benoemd als nieuwe 
dorpsdichter. Zij neemt de denkbeeldige dichterspen over van Marije 
Verbeeck. Op dinsdag 14 juni zijn beide dichters actief op de weekmarkt 
in Brummen en Eerbeek, waar ze op verzoek van belangstellende 
persoonlijke vierregelige gedichten maken. De dorpsdichter is een 
gemeentelijk initiatief. De uitvoering ervan ligt bij de Culturele Stichting 
Gemeente Brummen en de werkgroep Taalmarkt. Lees meer op 
brummen.nl.

NL-Alert testbericht op maandag 13 juni. Ontvangt u ‘m ook? 
NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid dat waarschuwt en 
informeert over acute noodsituaties. 
Op maandag 13 juni zendt de 
overheid rond 12:00 uur een 
NL-Alert testbericht uit in heel 
Nederland. Zo kunt u ervaren hoe 
een NL-Alert klinkt en eruit ziet. U 
ontvangt het NL-Alert testbericht 
op uw mobiele telefoon. Daarvoor 
moet uw mobiel opgeladen zijn én 
aanstaan. Let wel op, als u oordop-
jes of een koptelefoon gebruikt dan 
kan het NL-Alert luid binnenkomen. 
Omdat de eerste maandag op de 
tweede Pinksterdag viel, wordt het 
NL-Alert testbericht een week later 
verstuurd.

Het alarmmiddel NL-Alert waar-
schuwt en informeert bij levens- en 
gezondheidsbedreigende situaties. 
Denk aan een grote brand op een 
industrieterrein of onverwacht 

noodweer. In een NL-Alert staat 
altijd wat er aan de hand is, wat u 
moet doen en waar u meer informa-
tie kunt vinden. Ontvangt u een 
NL-Alert? Lees het bericht direct, 
kom in actie en informeer anderen.

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen zijn 
waarom u het NL-Alert niet 

ontvangt.
• uw mobiele telefoon stond uit of 

op vliegtuigstand.
• u had tijdelijk geen bereik.
• uw mobiele telefoon was niet 

verbonden met een zendmast die 
het NL-Alert uitzond.

• uw telefoon was verbonden met 
een Belgische of Duitse provider 
omdat u vlakbij de grens was. 

Gerda Jolink: Koninklijke onderscheiding
Vorige week donderdag ontving 
oud-raadslid Gerda Jolink uit 
handen van burgemeester Alex van 
Hedel een Koninklijke Onderschei-
ding. In aanwezigheid van familie, 
vrienden en de aanwezige lokale 
bestuurders, kreeg zij de versierselen 
opgespeld die horen bij de benoe-
ming tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Na de heren Tunc en 
Douma en mevrouw Mein-
dersma-Matulessy is Jolink het 
vierde raadslid dat vanwege haar 
lange inzet als raadslid voor de 
Brummense gemeenschap, deze 
Koninklijke eer toekomt. Lees meer 
over deze uitreiking in het nieuws-
bericht op onze website.

Infopakket energie 
besparen

Energie besparen in de woning is 
een uitdaging. Welke maatregelen 
besparen nu de meeste energie? 
Hoe gebruik ik radiatorfolie? En wat 
mag en kan ik als huurder doen om 
energie te besparen? Daarom heeft 
het Regionaal Energieloket een 
informatiepakket ontwikkeld. 

Met daarin allerlei tips en kleine 
maatregelen die u kunt uitvoeren bij 
uw woning om energie te besparen. 
U kunt het rapport lezen via 
www.regionaalenergieloket.nl/
Brummen. 

Cadeaubon
U kunt, als u huurder bent, nog 
steeds een cadeaubon aanvragen ter 
waarde van €50,- voor bijvoorbeeld 
tochtstrips of radiatorfolie. Dit gaat 
ook via de website van het Regio-
naal Energieloket.

Informatiemarkt WaardeVOL Brummen
Het waterschap, gemeente Brum-
men en provincie Gelderland 
werken samen met inwoners en 
bedrijven aan wateroverlast, 
verdroging en biodiversiteit in het 
gebied Voorstonden - Oekense 
Beek - Leusveld. De initiatiefnemers 
van WaardeVOL Brummen 
organiseren op dinsdag 28 juni een 
informatiemarkt. In De Vroolijke 
Frans zijn geïnteresseerden die 

middag van 16.00 tot 18.00 uur en 
’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur 
van harte welkom. 

Het waterschap, gemeente Brum-
men en provincie Gelderland werken 
samen met inwoners en bedrijven 
aan wateroverlast, verdroging en 
biodiversiteit in het gebied Voor-
stonden - Oekense Beek - Leusveld.
Het doel van de informatiemarkt is 

Caravan op de weg? Maximaal 3 dagen!
Gaat u binnenkort op vakantie met de caravan, vouwwagen of aanhang-
wagen? Houd er dan rekening mee dat u deze maximaal 3 dagen op de 
openbare weg mag parkeren.

Natuurlijk mag uw caravan, 
vouwwagen of aanhangwagen best 
even op een openbare parkeerplek 
in de buurt van uw woning staan. 
Wel zo handig met in- en uitpakken. 
Maar vooral in de zomerperiode 
nemen deze aanhangers soms 
lange tijd parkeerplaatsen in 
beslag. Dat mag niet volgens de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV). Er zijn niet zo veel 
parkeerplaatsen en daarnaast 
vinden veel mensen het niet fijn 
om lang tegen een aanhanger 
aan te kijken. Daarom moet u 

uw caravan of vouwwagen uiterlijk 
na 3 dagen verplaatsen. Bijvoor-
beeld naar eigen terrein of een 
stalling. Of mee op vakantie 
natuurlijk!

Alex van Hedel, Gerda Jolink en haar twee kinderen.

het verduidelijken van onderwerpen 
die tijdens de eerder gehouden 
gebiedsateliers zijn benoemd. 
Bovendien wordt de samenhang 
zichtbaar die inrichtingsvoorstellen 
hebben met andere gebiedsateliers, 
de deelgebieden en het projectge-
bied. Het vervolgproces wordt 
eveneens uitgelegd. 
Aanmelden voor de informatiemarkt 
kan via het formulier op 
www.vallei-veluwe.nl of telefonisch 
via 055-5272911.


