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Inwonerspanel deelt ervaringen met coronavirus
Dit voorjaar stond ook voor de gemeente Brummen, inwoners, ondernemers en
allerlei organisaties en verenigingen in het teken van het coronavirus. Hoe hebben
zij deze periode ervaren? Wat waren hun verwachtingen hierbij van de gemeente.
En hoe hebben ze de inzet van de gemeente gewaardeerd. Onderzoeksbureau
Moventem presenteert de belangrijkste bevindingen gebaseerd op een onderzoek
onder de 1.144 panelleden van Brummen Spreekt. De resultaten zijn te lezen op de
website www.brummenspreekt.nl. In totaal hebben 542 panelleden deelgenomen
aan het onderzoek. Een responspercentage van 47 procent. De resultaten van dit
onderzoek betrekt burgemeester Van Hedel bij de volgende fase van deze coronacrisis. Mocht deze crisis nog langere tijd aanhouden, is het voornemen om via het
inwonerspanel nogmaals de ervaringen van inwoners te peilen.
De eerste maanden die vooral in het
teken stonden van het bestrijden van
het coronavirus, hebben de panelleden
goed doorstaan. Een zeer ruime
meerderheid geeft voor alle genoemde
maatregelen aan dat het goed tot zeer
goed lukt zich hieraan te houden. Dit
geldt vooral voor het vermijden van
grote gezelschappen. De ondervraagden vinden vooral dat de gemeente een
grote verantwoordelijkheid heeft bij het
toezicht op en de handhaving van de
maatregelen (44%). Maar ook duidelijke informatie en voorlichting (38%) en
het bieden van hulp en ondersteuning
voor kwetsbare mensen (29%) wordt
gezien als belangrijke taak van de
gemeente. Hoewel de gemeente de
handhaving – in nauwe samenwerking

met de politie – heeft geïntensiveerd,
hebben inwoners dit maar beperkt zelf
ervaren. 7 procent geeft aan vaker dan
gebruikelijk een agent of toezichthouder op straat gezien te hebben. Over de
communicatie door de gemeente zijn de
panelleden zeer te spreken: van de
ondervraagden heeft 87 procent geen
specifieke informatie van de gemeente
tijdens de coronacrisis gemist. De
informatie is duidelijk (57%) en qua
hoeveelheid voldoende (55%).
Ervaringen in coronatijd
De panelleden kregen ook enkele
vragen voorgelegd over gezondheid en
zorg. Een groot deel van het panel gaf
aan zich zorgen te maken over kwetsbare mensen (81%). Naast hoger risico
om het virus op te lopen waren de

1,5 meter blijft norm bij nieuwe versoepeling
Opnieuw kunnen
we een stap
vooruit zetten in
de corona-aanpak. We starten
een nieuw
hoofdstuk en
gaan van een
intelligente
lockdown naar
ruimte met regels.
Algemene regels
voor binnen en
buiten. Die
blijven nodig,
want het
coronavirus is
zeker niet
verdwenen.

Wethouder Eef van Ooijen neemt afscheid
Wethouder Eef van Ooijen heeft donderdagavond afscheid genomen van de
Brummense politiek. Tijdens de digitale raadsvergadering sprak de PvdA’er
de aanwezigen voor een laatste keer toe in zijn functie van wethouder. Zijn afscheidswoorden zijn voor iedereen terug te lezen op www.brummen.nl.
Met het vertrek van Eef van Ooijen komt er een einde aan een wethouderschap van
maar liefst 14 jaar. In verband met de huidige coronamaatregelen vindt de officiële
afscheidsreceptie op een later moment plaats. Deze wordt tijdig aangekondigd.

Gemeenteraad stelt perspectiefnota vast
zorgen ook gericht op vereenzaming.
Veel panelleden (93%) hadden echter
in de afgelopen periode zelf geen
behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning. Een kleine groep had behoefte
aan geld en/of financieel advies (3%)
of een luisterend oor, hulp bij boodschappen en vervoer (2%). Verder was
er veel begrip voor de sluiting van
sportaccommodaties en sportverenigingen voor volwassenen. En vond iets
meer dan de helft van de respondenten
met kinderen die thuisonderwijs
volgden dit een (heel) lastige situatie.
Ondernemers die lid zijn van het panel
lieten weten goed op te de hoogte te
zijn van de landelijke noodmaatregelen
(87%), ongeveer een derde (31%)
maakt hier gebruik van. 14 procent van
de ondernemers heeft tijdens de crisis
contact gehad met de gemeente
(bedrijfscontactfunctionaris, wethouder,
KCC of toezichthouder). Sinds de
uitbraak van het coronavirus koopt ruim
de helft van de panelleden (53%) meer
bij lokale ondernemers dan voorheen.

Aangevuld met een viertal moties (oproepen van de raad aan het college) heeft de
gemeenteraad vorige week donderdag de Perspectiefnota 2021-2024 vastgesteld.
Dit gebeurde na een uitgebreid (digitaal) debat, waarbij uiteindelijk 11 raadsleden
zich achter het voorstel schaarden en 5 stemden tegen. Met het vaststellen van de
perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college een richting mee voor de later dit
jaar op te stellen programmabegroting voor 2021.
Met deze besluitvorming bevat de
perspectiefnota een viertal heldere
uitgangspunten die de gemeente gaat
hanteren bij het maken van bestuurlijke
keuzes. Deze zijn verwoord op pagina
11 van de nota en luiden: “Wat de
samenleving zelf kan, nemen we niet uit
handen, we gaan maatschappelijke
opgaven samen te lijf, we willen onze
basis op orde hebben en ambities
formuleren we alleen als er budget is om
ze te kunnen realiseren.” Wethouder
Financiën Ine van Burgsteden complimenteerde de gemeenteraad tijdens het
debat vooral met de constatering dat
alle fracties samen de verantwoordelijkheid nemen om te komen tot doordachte en heldere keuzes voor de toekomst.
De perspectiefnota had dit jaar een
ander (meer beschrijvend en analyserend) karakter. De fracties VVD en DB
misten concrete voorstellen en presenteerde in hun bijdragen daarom een
groot aantal mogelijkheden om te
bezuinigingen of om inkomsten te
verwerven. Ook de andere fracties
dachten constructief mee, waarbij met
name het accent lag op de procedure of
op de afgesproken spelregels. Dit kwam
ook in een aantal moties tot uiting. Met
een ruime meerderheid riep de raad het
college op om een plan van aanpak op
te stellen voor het starten van de
(permanente) dialoog met de samenleving. De eerste resultaten van deze
dialoog wil de raad ontvangen voor de
behandeling van de perspectiefnota
volgend voorjaar.
De raad sprak zich ook uit over het
mandaat van het college om wenselijke
en noodzakelijk geachte uitgaven te
doen uit de bestemmingsreserves.
Hoewel de raad zich realiseert dat het
belangrijk is dat het college snel moet
kunnen inspelen op ontwikkelingen in
de samenleving, werd in de motie toch
vastgelegd dat deze collegebevoegdheid
beperkt wordt tot een nader te bepalen
maximaal bedrag. Hiermee behoudt ook
de gemeenteraad in voldoende mate
het budgetrecht en kan het invulling
geven aan de controlerende rol van de
raad. Twee andere aangenomen moties
gingen over de financiële spelregels.
Het college werd opgeroepen om alle

financiële beleidsstukken zoveel
mogelijk al dit jaar te harmoniseren en
te actualiseren. Deze kunnen daarmee
bijdragen aan een inzichtelijk en
duurzaam financieel beheer in de
gemeente. Ook riep de raad het college
op om bij het vernieuwen van de
Financiële verordening 2006 een
voorstel op te nemen voor het tussentijds voorzien van de gemeenteraad van
actueel inzicht in de bestuursrapportages. Denk daarbij vooral aan onvoorziene financiële, incidentele en/of structurele mee- en/of tegenvaller(s) en wat de
gevolgen daarvan zijn voor de gemeentebegroting en jaarexploitatie.

Andere besluiten
De gemeenteraad stelde vorige week
ook het jaarverslag 2019 en de
eerste bestuursrapportage 2020 vast.
Een ander besluit dat de raad nam
was het vaststellen van de risico-inventarisatie 2020 voor het bepalen
van de benodigde weerstandscapaciteit 2020. Ook besloot de raad om
geen zienswijze in te dienen op de
conceptbegroting voor 2021 van de
Regio Stedendriehoek. Ook de
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 werd door de gemeenteraad vastgesteld. Er werd nog geen
besluit genomen over de begroting
van de veiligheidsregio. Dit omdat de
stemmen staakten over een
ingediend amendement van VVD en
D66 waarbij het positieve resultaat
over 2019 via de gebruikelijke
verdeelsleutel weer ter beschikking
zou moeten komen van de deelnemende gemeenten. Op 25 juni heeft
de raad hier nogmaals over gestemd.
Een initiatiefvoorstel om de formatie
van het aantal wethouders in het
college terug te brengen van 4 naar
3 wethouders (concreet van 3 naar
2,25 formatieplaatsen) kreeg geen
meerderheid en werd verworpen. De
besluitenlijst en ook het audioverslag
is te raadplegen op de speciale
pagina van de gemeenteraad op
deze website.

Op weg naar de

perspectiefnota 2021
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van 25 en 18 huurwoningen, op de
voormalige schoollocaties De Triangel
en Van Leeuwen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een schutting, De Egge 16,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
plaatsen van woonchalets, Empermolen 3, Empe
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 2 dennen, Gravin van Burenlaan
11, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een erfafscheiding met groendelen, Papiermolen 49, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden
van het clubgebouw, Rhienderstein 8,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het bouwen
van een tuinhuis, Veldkantweg 63,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere

omgevingsvergunning, het bouwen
van een overkapping, Weverweg 2,
Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Buiten behandeling gestelde aanvraag
reguliere omgevingsvergunning, het
plaatsen van een overkapping, J.D.
van der Waalsstraat 31, Eerbeek
• Intrekking van de op 12 april 2017
verleende omgevingsvergunning
SXO-2017-0173, het plaatsen van
een geluidscherm, Coldenhovenseweg 77, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de
molenromp en aanbouwen van schuur
met carport, Empermolen, Empe
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een uitrit,
Prinses Beatrixlaan 30, Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren van het dak
(van pannen naar riet), Ringlaan 19,
Eerbeek
• Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende warmtetoestellen uit
een voormalig schoolgebouw en de
totaalsloop van dit gebouw en een
voormalig kinderdagverblijf, Huygenslaan 59, Eerbeek

Kort nieuws
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
keerwand, Coldenhovenseweg 77,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, een gevelwijziging, Geelgorsstraat 15, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
Sequoiadendron en een Picea, Gravin
van Burenlaan 9, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een beuk,
Honingraat 47, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
kastanje, Voorsterweg 79A, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
veranda, Stuifzand 30, Eerbeek
• Verleende terrasvergunning, Loenenseweg 6c, Eerbeek.
• Verleende terrasvergunning, Stuijvenburchstraat 38, Eerbeek.
Verordeningen
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014
Overige overheidsinformatie
• Extra raadsvergadering op donderdag
2 juli 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.

Aanbesteding rondweg De Hoven gestart
De provincie Gelderland heeft alle benodigde gronden voor het laatste deel van
rondweg de Hoven in eigendom. Op 28 mei 2020 heeft de provincie geïnteresseerde bedrijven opgeroepen zich in te schrijven voor het aanbrengen van de voorbelasting aan de Kanonsdijk en voor de aanleg van de rotonde op de Weg naar Voorst.
Op 22 juli 2020 wordt de aanbesteding aan een aannemer vergund, zodat deze
direct na de bouwvak kan starten.
Eind augustus/begin september 2020
start de voorbelasting van de Kanonsdijk
en de aanleg van de Rotonde bij de Weg
naar Voorst. De huidige Weg naar Voorst
blijft daarbij open voor verkeer, omdat
de rotonde naast de Weg naar Voorst

wordt gebouwd. Alleen de Tondensestraat wordt tijdelijk afgesloten. Uiterlijk
1 november 2020 zijn die werkzaamheden klaar. Rond september 2020 besteed
de provincie het overige werk van de
rondweg aan, namelijk de fietstunnels bij

de Baankstraat en de Kanonsdijk, de
bouw van de turborotonde aan de
Kanonsdijk en de rondweg zelf. De
uitvoering van deze werkzaamheden
start vanaf april 2021. De bouw van de 2
fietstunnels en de turborotonde is zeer
arbeidsintensief en duurt ongeveer 8
maanden. De nieuwe rondweg zal eind
2021 open zijn voor verkeer.
Meer informatie
Op www.gelderland.nl/N345-dehoven
leest u meer over het project.

Droogte in Nederland: wees zuinig op water
Na twee uitzonderlijk droge maanden is er in juni in heel Nederland neerslag gevallen.
Door de regen is het neerslagtekort iets gedaald. Maar er is nog steeds een behoorlijk
tekort. Daarom is er een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ingesteld. In delen
van onze regio blijft de situatie zorgelijk, zoals bij de beken en sprengen op de
Oost-Veluwe. Bij de dijken gaat het goed en is er nog geen schade door droogte. De
Waterschappen zijn alert en houden de grond- en oppervlaktewaterstanden nauwlettend in de gaten. Deze droogte heeft ook gevolgen voor uw drinkwater.
In de zomer gebruiken we met z’n
allen miljoenen liters drinkwater
extra. Om de tuin te sproeien, grote

(opzet)zwembaden te vullen en een
keer extra te douchen. Op sommige
dagen is het verbruik zo extreem

hoog dat er op sommige plekken
minder water uit de kraan komt. Help
mee om dat te voorkomen en ga
zuinig om met drinkwater. Daarom
heeft Vitens samen met de waterschappen handige tips opgesteld
waarmee u uw waterverbruik kunt
beperken of over het sproeien van
uw tuin of perceel. Deze tips zijn na
te lezen op www.vitens.nl/over-water/zonnig-weer-zuinig-met-water.

Gemeenteraad besloot
De gemeenteraad nam gisteravond weer een aantal besluiten tijdens een
digitale raadsvergadering. Op de agenda stonden verschillende inhoudelijke
raadsvoorstellen, het afscheid van raadslid Erwin te Bokkel en wethouder
Eef van Ooijen en de start voor de benoeming van Cathy Sjerps als nieuwe
wethouder namens het PvdA. Kijk voor een verslag van de vergadering op
www.brummen.nl.

Eikenprocessierups: waar moet ik een melding doen?
Inmiddels worden op verschillende locaties binnen onze gemeente al eikenprocessierupsen weggezogen. Wij vragen u mee te helpen en locaties waar eikenprocessierupsen zitten door te geven. Niet alle eiken binnen de gemeentegrenzen zijn in
beheer van de gemeente Brummen. Daarom is het nodig om voor sommige locaties
een melding te doen bij de provincie Gelderland of Waterschap Vallei en Veluwe.
Hieronder geven wij uitleg hoe u dit kunt doen.
Provinciale wegen
Het afgelopen jaar hebben wij veel
meldingen ontvangen over bijvoorbeeld
de eiken langs de weg Brummen-Dieren
(N348). Alle N-wegen zijn echter in
beheer bij de Provincie Gelderland. Ziet
u de eikenprocessierups bij deze
wegen? U kunt dan een melding doen
via gelderland.nl/eikenprocessierups of
neem telefonisch contact op met het
Provincieloket via 026 359 99 99.
Rondom watergangen
In het werkgebied van Waterschap
Vallei en Veluwe staan ongeveer
5.700 inlandse eiken op gronden van
het waterschap. Een deel bevindt zich
nabij doorgaande wegen en fietspaden.
Denk bijvoorbeeld aan de eiken bij

het fietspad (Jaagpad) langs het kanaal.
Voor het melden van overlast op
deze locaties kunt u contact opnemen
met Waterschap Vallei en Veluwe.
Dit kan via het telefoonnummer
(055) 5 272 911 of het e-mailadres
info@vallei-veluwe.nl.
Gemeentelijke meldingen
Wij vragen u mee te helpen en locaties
waar eikenprocessierupsen zitten door
te geven via www.fixi.nl of via de Fixi
app. Hierbij het verzoek om de melding
te voorzien van een zo duidelijk
mogelijke locatiebeschrijving, straatnaam en huisnummer. Hebt u zelf een
boom met een nest rupsen? Dan kunt u
dit het beste laten verwijderen door een
professioneel bedrijf.

Subsidie Geheugensteunpunt vastgesteld
Het college heeft deze week de subsidie aan het Netwerk Dementie Oost-Veluwe
voor 2019 definitief vastgesteld. Het gaat hierbij om de uitvoering van het Geheugensteunpunt. Het Netwerk Dementie biedt op lokaal niveau een structureel aanbod
van samenhangende dementiezorg, dat aansluit bij de behoeften en wensen van
mensen met dementie en hun naasten (mantelzorgers).
In 2019 heeft het Geheugensteunpunt
vanuit 2 vestigingen 2 ochtenden in de
week laagdrempelige hulp (informatie,
ondersteuning en begeleiding) geboden
aan de doelgroep. Vanuit zowel Plein 5 in
Brummen als het Tjark Rikscentrum in
Eerbeek bestaat de hulp uit informatie,
ondersteuning en begeleiding. Ook worden
er voorlichtingen en brein- en bewegingsgroepen verzorgd, eveneens ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers. Voor al
deze activiteiten ontvangen zij jaarlijks een
subsidie van de gemeente. De subsidie voor
2019 is vastgesteld op € 37.500,-. Het
college constateert daarbij dat de afgesproken activiteiten zijn gerealiseerd.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd en/of heeft u
vragen dan kunt u contact opnemen
met de coördinator, Heidi Nusselder. Dit
kan op maandag en donderdag van
9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer
06-28457299. Of mail naar
brummen@hetgeheugensteunpunt.nl.
Informatie over wat het Geheugensteunpunt u kan bieden kunt u vinden
op www.hetgeheugensteunpunt.nl

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

Colofon
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

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

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

Wethouder Van Burgsteden

“Het werk in en voor
papierdorp Eerbeek gaat door”
De laatste maanden stond – ook voor de gemeente Brummen

Twee programma’s

– vooral in het teken van de coronacrisis. Andere projecten en
programma’s sneeuwden in de aandacht wat onder. Reden

Bij het maken van plannen voor Eerbeek zijn er twee programma’s. Naast

voor verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden om

het gemeentelijke programma Ruimte voor Eerbeek, werken Provincie

gemeenteraad, inwoners en ondernemers bij te praten over de

Gelderland, gemeente en industrie sinds 2 jaar samen in het programma

ontwikkelingen die van groot belang zijn voor het dorp

Eerbeek Loenen 2030. Als overheden maken provincie en gemeente

afspraken over de samenwerking onder de noemer passend partnerschap.

Eerbeek. “Ook in de afgelopen maanden is buitengewoon hard

geen invulling aan kan geven. Ook neemt de provincie opgaven over waar

En gelukkig komen een aantal projecten nu in de fase van

Dat betekent dat de provincie meer gaat doen aan opgaven waar Brummen

gewerkt aan de vele projecten in Eerbeek. Er speelt veel.

duidelijk sprake is van een provinciaal belang. Denk daarbij aan de reparatie

uitwerking. ” Via een nieuwsbrief informeerde de wethouder

van het bestemmingsplan Eerbeek voor Mayr Melnhof en Logistieke

de gemeenteraad. De highlights uit deze brief zijn verwerkt in

Centrum Eerbeek (LCE) met inpassingsplannen.

De afspraken over het passend partnerschap bieden ook voor de lange ter-

mijn duidelijkheid over de inzet van menskracht en financiële middelen voor
Eerbeek. En die rekening houden met de mogelijkheden van een kleinere

beheergemeente zoals Brummen. De afspraken worden vastgelegd in een

Wethouder Van Burgsteden

deze speciale pagina over Eerbeek.

Logistiek Centrum Eerbeek

bestuurlijke overeenkomst. Daarnaast wordt met alle partners Eerbeek-

Het bundelen van logistieke activiteiten van de

afspraken gemaakt over de uitwerking en realisatie van projecten.

is de kern van het initiatief dat van belang is voor de

Loenen 2030 gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden

Hieronder geven we een korte schets van een aantal projecten waar
allerlei ontwikkelingen spelen. De onderverdeling over de twee
programma’s is als volgt:

papierindustrie op het voormalig Burgerterrein. Dat

continuïteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering
van de papierindustrie. De betrokken partijen willen
inzetten op verdere samenwerking, innovatie en

duurzaamheid. Er ontstaat inmiddels steeds meer
zicht op de haalbaarheid van dit project. Door de

Ruimte voor Eerbeek / gemeente

• Masterplannen Eerbeek centrum en Eerbeekse beek
• Woningbouw Lombok

• Woningbouw vrijkomende schoollocaties
• Woningbouw Eerbeekse Enk

papierindustrie, transporteur, ontwikkelaar, belegger,

provincie en gemeente is een plan ontwikkeld waarbij
steeds duidelijker wordt op welke wijze het LCE vorm

het maximale wat mogelijk is. Voor de gemeente is

vergunningaanvragen moeten worden aangehouden.

moet wel een tekort op de grond worden genomen.

• Mayr Melnhof

Deze gemeentelijke bijdrage leidt tot investeringen

• Verkeersonderzoek Eerbeek-Loenen

van andere partners in projecten die vallen onder de

• Wegennet

samenwerking Eerbeek-Loenen 2030.

• Aardwarmte

Ondertussen bereidt de provincie voor het LCE een

inpassingsplan voor. Om keuzes in het inpassingsplan

Op die manier wordt de omgeving beschermd tegen
mogelijke ongewenste ontwikkelingen. Echter, de

aanhoudingsplicht geldt ook voor maatregelen om de
overlast richting de omgeving te verminderen, zoals
de inrichting van de zone langs de Poelkampstraat.

Reparatie van het bestemmingsplan is dan ook urgent
en gewenst.

Nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030

Vooral waar het gaat om de inrichting van de direct

Het programma Eerbeek-Loenen 2030 heeft niet

van het gebouw is er nog ruimte voor inbreng van

enige regelmaat een digitale nieuwsbrief. Iedereen die

omliggende (openbare) ruimte en de uitstraling
omwonenden en andere geïnteresseerden.

Mayr Melnhof
De provincie bereidt ook voor de bedrijfslocatie van

Plein Stuijvenburchstraat 

voorbereidingsbesluit opgelegd. En dat betekent dat

te onderbouwen, worden er onderzoeken gedaan,

onder andere naar natuur- en stikstofvraagstukken.

 Ontwikkellocatie Kerstenterrein

papierfabriek Mayr Melnhof en het dorpscentrum.

vergund kunnen worden. De Raad van State heeft een

dat het beschikbaar stellen van de grond. Daarbij

• Logistiek Centrum Eerbeek

voor een bijzondere afscheiding tussen het terrein van

gegeven wordt, hoe het ingepast zou kunnen worden
en hoe de financiering geregeld is. Alle partners doen

Eerbeek Loenen 2030

Een op Eerbeek geïnspireerd wanddoek zorgt sinds kort

alleen een vernieuwde website. Ook verschijnt er met
belangstelling heeft voor het samenwerkingsproject
Eerbeek-Loenen 2030, kan zich op de website

eerbeekloenen2030.nl gratis aanmelden voor de
periodieke nieuwsbrief.

Mayr Melnhof een inpassingsplan voor. Hier worden

Bestemmingsplan

inpassingsplan voor het LCE. In het bestemmingsplan

Provincie Gelderland neemt voortvarend de

opgenomen. De Raad van State (RvS) heeft bepaald

Mayr Melnhof ter hand. De gemeente richt zich op

grotendeels dezelfde onderzoeken gedaan als voor het
was uitbreidingsruimte van de productiecapaciteit

dat onvoldoende onderbouwd is wat de effecten op de
omgeving zijn als gevolg van deze uitbreidingsruimte.
Daarnaast gaf de RvS aan dat behoud van de groen-

zone langs de Coldenhovenseweg beter geregeld moet
worden.

Het vernietigen van de bedrijfsbestemming zorgt er

voor dat nieuwe, noodzakelijke veranderingen binnen
het bedrijf nu niet getoetst en niet zondermeer

inpassingsplannen voor het logistiek centrum en

het bestemmingsplan. Acht concrete onderdelen die
door de Raad van State zijn aandragen, worden nu

uitgewerkt. Het gaat daarbij vooral om zaken die op
perceelsniveau spelen. De uitspraak van RvS is erg

duidelijk en wordt door de gemeente ook overgenomen

en verwerkt. Besluitvorming over het bestemmingsplan
is voorzien in september, zodat we in het najaar
van 2020 beschikken over een volledig actueel
bestemmingsplan voor Eerbeek.

Benutten van aardwarmte

Woningbouw Eerbeekse Enk

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is van groot

Ook de woningbouw op de Eerbeekse Enk (in opdracht van

onderzoeken uit om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden

opgeleverd. Het nieuwe verkavelingsplan maakt ook een

belang voor de energietransitie in Nederland. Het Rijk voert

om aardwarmte te benutten (programma SCAN). Het benutten
van aardwarmte zou voor de papierfabrieken in Eerbeek
en Loenen een duurzame energiebron kunnen zijn. Om,

vooruitlopend op de resultaten van het programma SCAN,

vast inzicht te krijgen of de ondergrond in Eerbeek en Loenen

geschikt is, zijn bestaande gegevens van de ondergrond opnieuw
bekeken.

Veluwonen) vordert. De eerste woningen zijn begin dit jaar al
verbetering van de openbare ruimte mogelijk. Met minder
parkeerdruk en meer groen. Dostal Infratechniek is op

maandag 15 juni gestart met de herinrichting van de openbare
ruimte aan de Poelkampstraat en de Volmolenweg. Dit werk

wordt voor de bouwvak 2020 afgerond. De herinrichting van de
Kloosterstraat en de Enkweg wordt opgepakt na oplevering

van de woningen in dit deel van de wijk. Waarschijnlijk begin
2021.

Masterplan Eerbeek centrum en
Eerbeekse beek

Woningbouw Lombok-Zuid

Het masterplan geeft een duidelijke ontwikkelrichting hoe we

Projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis realiseert ongeveer 190

belevingswaarde gaan realiseren. Nadat de gemeenteraad

De eerste woningen zijn al opgeleverd. En de volgende serie

een vitaal centrum voor Eerbeek en een beek met een grote
eind 2019 besloot structureel te investeren in Eerbeek

werden in december van dat jaar de notities ‘Ontwikkeling

Eerbeek centrum en Eerbeekse beek’ afgerond. Hierin staan
verkenningen die gemaakt zijn op basis van de ideeën van

inwoners, ondernemers, belangengroepen en -organisaties.
Dit zijn belangrijke bouwstenen voor het masterplan.

woningen en kavels, zowel projectmatig als particuliere bouw.
woningen is in aanbouw. In totaal gaat het daarbij om ongeveer

80 woningen. Vanaf 7 juli 2020 gaat er een serie van 8 woningen
in de verkoop. En in het najaar start de verkoop van nog eens 20

woningen. De omgeving van de opgeleverde woningen wordt zo
spoedig mogelijk woonrijp gemaakt (gefaseerd).

voor het Masterplan Eerbeek centrum en Eerbeekse beek.

Woningbouw vrijkomende
schoollocaties

en naar oplossingen voor verkeer en parkeren. Mede op basis van

Deze maand worden de oude schoolgebouwen C. van Leeuwen

worden gemaakt. Een concept van het masterplan is waarschijn-

bouwplannen voor De Enk zijn gereed. Voor de locaties van de C.

Begin dit jaar is een doorstart gemaakt met de voorbereidingen
Er wordt onderzoek gedaan naar het centrum als winkelgebied
deze onderzoeksresultaten kunnen voorlopige ontwerpkeuzes
lijk voor de zomer gereed. Na de zomer starten we weer met

het participatietraject. Intussen staan de ontwikkelingen in het

centrum niet stil. Er zijn meerdere marktinitiatieven die passend
en kansrijk zijn. Waar mogelijk werken we vooruitlopend op het
masterplan mee aan dergelijke kansrijke initiatieven.

Nieuwe huurhuizen, opgeleverd maart dit jaar in de Poelkampstraat

en De Enk gesloopt. De Triangel is al eerder gesloopt. De woningvan Leeuwen en de Triangel wordt nog aan de plannen gewerkt.

En worden er nog de nodige onderzoeken gedaan (onder andere
bodem en archeologie). De verwachting is dat eind 2020/begin
2021 met de bouw van woningen op één of meerdere locaties
kan worden gestart.

De bouw van 5 nieuwe huurhuizen in de Eerbeeks Enk

Volop gelegenheid voor
participatie
Vanwege de coronacrisis was en is het voorlopig niet
mogelijk om informatie- en inspraakbijeenkomsten
te houden. We verwachten na 1 september weer in

gesprek te kunnen gaan via kleinschalige bijeenkomsten op locatie. De projecten gaan wel door en we

vragen inwoners, ondernemers en belanghebbenden

met ons mee te denken in deze processen. Dit kan via
(beeld)bellen of schriftelijk. Of digitaal via de website
van Eerbeek Loenen 2030. Om dit mogelijk te maken
wordt de website eerbeekloenen2030.nl aangepast.
Dit met de mogelijkheid om wensen en ideeën met

ons te delen. Binnenkort gaat de vernieuwde site de
lucht in.
Het concept van een massastudie locatie C. van Leeuwenschool

Voor de projecten Mayr Melnhof en Logistiek Centrum

Eerbeek (LCE) worden verschillende oplossingsrichtingen
ontwikkeld die verder in het proces getoetst worden

Verkeersonderzoek Eerbeek-Loenen

op milieu- en omgevingseffecten. In de maand juli wil

de provincie (digitaal) in gesprek met omwonenden en

De nieuwe verkeersonderzoeken zijn nodig om een

andere geïnteresseerden. Dit nog voordat de varianten

betrouwbaar fundament van verkeersgegevens voor het

formeel ter visie worden gelegd. Deze ter visie legging

traject Eerbeek-Loenen te verzamelen. Het gaat hierbij om

is in augustus en september. De direct aanwonenden

een uitbreiding van de reguliere verkeerstelpunten, een

kentekenonderzoek, extra (tijdelijke) verkeerstellingen, drone-

onderzoek en logboekonderzoek bij de papierindustrie naar de

worden hierover rechtstreeks geïnformeerd.
Het concept van een massastudie locatie De Triangel

Wegennet

Voor het project Wegennet gaan we de belangrijkste

transportbewegingen. Recent zijn de extra verkeerstellingen

knelpunten in het wegennet inventariseren. Ook over

en het kentekenonderzoek hervat. Vanwege de coronacrisis

dit project kunnen inwoners en anderen meedenken.

waren deze tijdelijk uitgesteld. Nu het onderzoek alsnog voor

Reacties kunnen vanaf half juni kenbaar gemaakt worden

de zomervakantie uitvoeren kan omdat de komende weken en

via de website van het programma Eerbeek-Loenen 2030.

maanden mensen vaker deelnemen aan het verkeer. Een andere
reden is de geplande wegwerkzaamheden later dit jaar, die van
invloed kunnen zijn op gedrag en keuzes van weggebruikers.

Masterplan

hoe het verkeersbeeld eruit gaat zien. Het kan zijn dat

beekse beek wordt gewerkt aan één oplossingsrichting.

Voor het project masterplan Eerbeek centrum en Eer-

Tot slot is zowel voor de korte als de lange termijn onzeker

Het concept van het masterplan is vóór de zomervakan-

het coronavirus de verkeersbewegingen wezenlijk en

tie gereed. In september wordt duidelijk op welke wijze

blijvend verandert. Vooruitlopend op de uitkomsten van

iedereen betrokken kan zijn en mee kan denken over

het verkeersonderzoek gaan we samen met onze partners
en de omgeving alvast de belangrijkste knelpunten en

oplossingsrichtingen in het wegennet in beeld brengen.

Op dit moment vindt sloop van het schoolgebouw De Enk plaats

definitieve keuzes voor het centrum én de beek.

