
Prijs voor VWO-profielwerkstuk 
Waterveiligheid Brummen
Nóg een prijs voor Nederlands beste aardrijkskunde leerling Pepijn 
van Diggelen uit Hall. Naast een prijs voor de Nationale Aardrijkskun-
de Olympiade, ontving hij gisteren nog een prijs, en wel voor zijn 
VWO-profielwerkstuk over waterveiligheid.

Pepijn slaagde dit jaar cum laude voor zijn eindexamen VWO, met als 
extra vak aardrijkskunde. Het KNAG ( Koninklijk Nederlands Aardrijks-
kundig Genootschap) verkoos het profielwerkstuk dat hij in zijn laatste 
jaar maakte tot beste aardrijkskundeprofielwerkstuk van Nederland. 
Gisteren ontving de 17-jarige Pepijn in aanwezigheid van wethouder 
Ingrid Timmer hier felicitaties en een mooie prijs voor.

Waterproblemen rond Brummen in kaart
Het werkstuk van Pepijn gaat over de ‘Waterveiligheid in de IJsselvallei 
Zutphen’. Hij bracht waterproblemen rond Brummen in kaart, zoals 
droogte en problemen met wateroverlast. Hij gebruikte digitale kaarten 
en vroeg informatie aan het Waterschap. Dit alles leverde een kaart op 
met alle mogelijke oplossingen voor toekomstige problemen met water.

Na de zomer start Pepijn de studie Civiele Techniek aan de Universiteit 
Twente, waar hij zich opnieuw zal bezig houden met het thema water

De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkom-
sten en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst 
zorg kunnen bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft. 
Het betekent dat we zuinig moeten omgaan met de middelen die we 
hebben. Daarom beoordelen we elke vraag kritisch. En kijken we altijd 
eerst wat u zelf kunt doen. Alleen of met de mensen om u heen. Zo 
houden we samen zorg en ondersteuning betaalbaar.

Ruimte voor 18 Zorgwoningen op landgoed
de Wildbaan
Landgoed De Wildbaan in 
Leuvenheim mag 18 zorgwonin-
gen realiseren. Dit besloot het 
college van gemeente Brummen 
vorige week. De woningen met 
een 24-uurs zorgconcept worden 
als goede aanvulling gezien op 
het bestaande zorgaanbod binnen 
de gemeente. Daarnaast krijgt De 
Wildbaan met dit concept 
opnieuw de belangrijke, rendabele 
maatschappelijke betekenis die 
het in het verleden ook had.

Noodzakelijke nieuwe functie
In de jaren ’70 en ’80 bood stichting 
Philadelphia al zorg aan lichamelijk 
en verstandelijk beperkte mensen in 
De Wildbaan. Na het vertrek van de 
stichting zocht het landgoed naar 
een nieuwe, rendabele functie om 
de historische gebouwen en het 
omliggende terrein te kunnen 
onderhouden.

Een 24-uurs zorgconcept in het 
hoofdgebouw, dagbesteding en een 
viertal kleine levensloopbestendige 

middenklasse huurwoningen in het 
koetshuis leken een haalbaar 
totaalconcept voor het landgoed. 

Ruimte voor meer woningen
Onlangs stelde de gemeenteraad 
de Woonzorgvisie vast. Hierin is 
een grondig onderzoek van de 
zorgbehoefte opgenomen. Uit het 
onderzoek blijkt onder meer dat 
er behoefte is aan 18 zorgwonin-
gen op De Wildbaan. Het 
initiatief vult het bestaande 
zorgaanbod van de gemeente 
goed aan. De gemeente en de 
initiatiefnemer kijken nu samen 
hoe de benodigde zorg kan 
worden georganiseerd.

Wethouder Pouwel Inberg: “We 
willen dat de economische invulling 
van deze prachtige plek zo goed 
mogelijk aansluit bij de historie van 
het landgoed. Dit zorgconcept sluit 
aan bij de historie, inrichting én 
kwaliteiten van de plek. Voor de 
eigenaren geeft het toekomstper-
spectief en de mogelijkheid om het 
landgoed zijn belangrijke maat-
schappelijke betekenis te laten 
behouden. Zowel voor huidige, als 
voor toekomstige generaties.” 

Burgemeester en wethouders vragen 
de initiatiefnemer het initiatief nu 
verder uit te werken in een ontwerp-
bestemmingsplan.

Clientondersteuning helpt u verder
Iedereen zit weleens in een moeilijke situatie of krijgt te maken met 
ingewikkelde vragen. Lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? En is 
er niemand in uw omgeving die u om raad kunt vragen? Dan kunt u 
terecht bij Team Voor Elkaar. Team Voor Elkaar is er voor vragen op het 
gebied van zorg en ondersteuning (Wmo), jeugd en gezin, werk en 
inkomen, mantelzorg en vrijwilligers.

Samen met een cliëntondersteuner 
kijkt u naar de oorzaak van het 
probleem en gaat u op zoek naar 
goede oplossingen. Vaak lukt dat 
zelf, maar heeft u even een steuntje 
in de rug nodig. Soms kunt u met 
hulp van familie, vrienden, buren of 
misschien een vrijwilliger verder 
komen. De cliëntondersteuner 
maakt samen met u een plan om 
jouw situatie weer te verbeteren en 
u te helpen om het probleem zelf 
op te lossen.

Snel, kortdurend en gratis
De clientondersteuners van het 
Team Voor Elkaar zijn elke werkdag 
tussen 9 en 12 uur bereikbaar voor 
het beantwoorden van vragen en 
het geven van advies. Hun hulp is 
gratis. U kunt de cliëntondersteu-
ners bellen op telefoonnummer 
0575-568568. Als de coronamaat-

regelen het toelaten, zijn er ook 
weer inloopspreekuren bij Plein 5 in 
Brummen en het servicepunt in 
Eerbeek. Meestal kunt u na 
maximaal vijf contacten met een 
cliëntondersteuner zelf weer verder. 
En soms is één contact al voldoen-
de, bijvoorbeeld als u alleen 
informatie of advies nodig heeft.

Trots
Heeft u het probleem onder 
controle? Daar mag u best trots op 
zijn! Misschien kunt u op uw beurt 
anderen helpen om verder te 
komen. Of u wilt gewoon graag iets 
voor de samenleving betekenen. 
Ook dat horen we graag! De 
cliëntondersteuners kennen de 
gemeente goed en hebben veel 
contacten. Ze leggen graag de 
verbinding. Zo hebben we het 
samen goed voor elkaar!

Wethouder Timmer ontvangt gebundelde coronaverhalen
In deze coronatijd heeft iedereen kunnen merken dat verbinding en het 
omkijken naar een ander heel belangrijk zijn. Voor veel mensen kregen de 
dagindeling en vrijetijdsbesteding ineens een andere wending. Biblio-
theek Brummen|Voorst interviewde 28 inwoners uit hun gemeenten over 
dit onderwerp en publiceerde de verhalen in het magazine ‘Ochtendpost’. 
Wethouder Ingrid Timmer van gemeente Brummen ontving vanmorgen 
een van de eerste exemplaren.

Vanaf maart 2020 werd Nederland 
met het coronavirus geconfron-
teerd. Iedereen was genoodzaakt 
om wekenlang in en om het huis te 

leven. Die maatregel had een 
enorme impact op onze economie, 
onze vrijheid en op ons dagelijks 
leven. In deze periode interviewde 

de bibliotheek 28 inwoners uit de 
omgeving van Brummen en Twello 
om te horen hoe zij zich staande 
hielden in deze tijd. De interviews 
werden gepubliceerd in het 
Brummens Nieuws, het Voorster 
Nieuws en op de website  
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. 
Onder de naam ‘Ochtendpost’ zijn 
alle verhalen nu ook gebundeld in 
een handzaam magazine. 

Het eerste gedrukte exemplaar van 
Ochtendpost werd vandaag door 
de directeur Bibliotheek Brum-
men|Voorst, Mirjam Wijers, aan 
wethouder Ingrid Timmer overhan-
digd.  ‘De persoonlijke inkijk in hoe 
inwoners deze coronatijd beleven 
maakt Ochtendpost een unieke 
terugblik op een voor velen 
bijzondere tijd’, aldus de wethou-
der. Het magazine is vanaf 
volgende week verkrijgbaar in de 
vestigingen van de bibliotheek in 
Eerbeek en Brummen.

Onderhoud A348
Provincie Gelderland start op 18 juli 2021 met groot onderhoud aan de 
A348 tussen Velp (afrit 1) en Dieren. Tijdens het onderhoud wordt het asfalt 
vervangen en de vangrail. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 
oktober afgerond. 

Werkzaamheden opgedeeld in fasen
De werkzaamheden zijn opgedeeld 
in 2 fasen om de overlast voor de 
omgeving zo veel mogelijk te 
beperken. In de eerste fase wordt 
gewerkt aan de rijrichting Arnhem – 
Dieren. Deze werkzaamheden starten 
op 18 juli 07.00 uur en zijn naar 
verwachting op 14 augustus 07.00 
uur klaar. Tijdens deze werkzaamhe-
den is de A348 afgesloten voor 
verkeer richting Dieren tussen op- en 

afrit Velp (1) en Dieren. Doorgaand 
verkeer naar Dieren wordt omgeleid 
via de A12, N338 en N317. Verkeer 
van Dieren naar Arnhem kan wel 
gebruik blijven maken van de A348. 

Tussen 14 augustus 07.00 uur en 16 
augustus 06.00 uur is de A348 
tussen op- en afrit Velp (1) en Dieren 
dicht in beide richtingen.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de A12, N338 en N317. Lokaal 

verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Vervolg
Tussen 16 augustus en 12 september 
wordt fase 2 uitgevoerd. Over de 
verkeersmaatregelen tijdens deze 
fase volgt een paar weken voor 16 
augustus meer informatie. 

Meer informatie
Meer informatie over het project 
vindt u op www.gelderland.nl/A348. 
Voor vragen kunt u op werkdagen 
contact opnemen met het Provin-
cieloket, telefoon 026 359 99 99 of 
per e-mail 
provincieloket@gelderland.nl.
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Alternatievenonderzoek Mayr Melnhof
Afgelopen week zijn de eerste voorlopige conclusies uit het alternatie-
venonderzoek over papierfabriek Mayr Melnhof in Eerbeek bekend 
geworden. Het gaat om de aanrijroutes van vrachtwagens naar Mayr 
Melnhof en de inrichting van het bedrijfsterrein. Het onderzoek laat 
zien dat geen van de onderzochte aanrijroutes naar papierfabriek Mayr 
Melnhof goed scoort op de milieu- en omgevingseffecten zoals geluid 
en verkeersveiligheid. Ook verschillen de routes onderling niet veel. Als 
het gaat om de inrichting van het bedrijfsterrein is er wel sprake van 
een duidelijk verschil op tussen de 2 onderzochte alternatieven.
Meer informatie over deze eerste onderzoeksresultaten vindt u op de 
website eerbeekloenen2030.nl. De komende tijd gaan medewerkers 
van de provincie de resultaten van de 2 onderzoeken met omwonenden 
bespreken. In het najaar van 2021 wil de provincie een besluit nemen 
over het voorkeursalternatief.

Nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030
Vorige week is er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het 
programma Eerbeek-Loenen 2030. In deze alweer vijftiende editie van de 
nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de onder-
zoeksresultaten voor het project Mayr-Melnhof en de recente ontwikkelin-
gen voor het bedrijf. Ook schetst de nieuwsbrief de zomerplanning met 
communicatiemomenten voor alle projecten binnen Eerbeek-Loenen 2030. 
Voor het project wegennet wordt u bijgepraat over de actualisatie van het 
verkeersmodel, het verkeerscirculatieplan en de verkeerssituatie langs het 
Apeldoorns kanaal. Iedereen die belangstelling heeft voor het samenwer-
kingsproject Eerbeek-Loenen 2030, kan zich op de website eerbeekloe-
nen2030.nl gratis aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief.
De industriekring Eerbeek Loenen (IKEL), de gemeenten Apeldoorn en 
Brummen en de provincie Gelderland hebben onder de vlag van Eer-
beek-Loenen 2030 de handen ineengeslagen. De partijen hebben de wens 
om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de 
(papier)industrie in de regio te ontwikkelen. 

Aanpassing verkeerslichten
De gemeente Brummen voert vanaf volgende week maandag 12 juli 
veranderingen door aan de verkeerslichteninstallatie op de kruising 
Hallseweg - Dierenseweg - Apeldoornseweg. De aanpassing zorgt 
ervoor dat het verkeer uit beide hoofdrichtingen (dus vanuit Apeldoorn 
en vanuit Dieren) niet meer tegelijk groen licht krijgen. Door de 
richtingen apart van elkaar groen te geven, worden mogelijke conflictsi-
tuaties voorkomen. Door de aanpassing aan de verkeerslichten neemt 
de doorstroming van het verkeer iets af, maar de verkeersveiligheid 
wordt sterk verbeterd.

Goede gesprekken gevoerd
Op dinsdagavond 29 juni en woensdagavond 30 juni gingen inwoners 
en ondernemers met elkaar in gesprek over de visie voor het centrum 
van Eerbeek en de Eerbeekse beek. Zo’n 40 aanwezigen kregen uitleg 
over het plan van de gemeente en Arcadis, opsteller van de visie. 
Daarna werden standpunten en ideeën over bijvoorbeeld de invulling 
van het Kerstenterrein, het parkeren, ruimte voor sociale ontmoeting 
én de toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers, minder validen en 
slechtzienden uitgewisseld. Over het algemeen is het ontwerp van de 
visie goed ontvangen. ‘Dit inspireert om de visie compleet te maken! 
Iedereen heel erg bedankt voor de komst en bijdrage!’, aldus verant-
woordelijk wethouder Ine van Burgsteden.
Er zijn meer bijeenkomsten over de visie voor het centrum van 
Eerbeek en de Eerbeekse beek gehouden. Van alle bijeenkomsten 
samen wordt één verslag gemaakt, dat binnenkort op de gemeentelij-
ke website te vinden is.
Wilt u ook meepraten over dit onderwerp? Het ontwerp van de visie 
ligt nog tot 16 juli ter inzage. Op www.brummen.nl/ruimtevooreer-
beek ziet u hoe u kunt reageren. In het najaar verwacht de gemeente-
raad een besluit te nemen over de visie.

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.

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het bouwen 
van een woning, Tullekenweg 10, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van 2 
zuileiken, Julianalaan 20, 22, 26, 
Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Lendeweg 2A, Hall

• Intrekking omgevingsvergunning, 
het realiseren van een uitrit op de 
locatie Brummen, sectie H, nummer 
2983 naar de Lichtenbeltweg, 
Leuvenheim

• Intrekking aanvraag omgevingsver-
gunning, het verbouwen van de 
schuur tot B&B, Heimeriete 11, Hall

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuur, Loenenseweg 131, 
Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbest op de locatie  
Apeldoornseweg 21, Eerbeek

Andere vergunning
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, het kappen van een 
beuk, Hallsedijk 40, Empe (kappen 
van 2 lindebomen is niet akkoord)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Hallseweg 9, Eerbeek

• Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van een 
dode grove den, Juliana van 

Stolberglaan 20, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het verwijderen van 
asbesthoudend dakbeschot en 
plaatsen van zonnepanelen, 
Burgemeester de Wijslaan 14, 
Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Herziening Wilhelminapark -  
Palisiumpark”

• Gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan “Breestraat 3 Empe” 
gemeente Brummen

Ander besluit van algemene strekking
• Vaststelling bebouwde komgren-

zen en onttrekking van wegge-
deelten aan de openbaarheid

Bekendmakingen op overheid.nl
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Preventieakkoord voor een gezonde leefstijl van onze inwoners
20 organisaties hebben een lokaal preventieakkoord ondertekend. Met 
elkaar zetten zij zich de komende periode extra in om de gezondheid van 
onze inwoners te bevorderen. Dat gebeurt aan de hand van drie thema’s: 
gezond opgroeien, de gezonde werkvloer en gezond ouder worden. U 
leest het preventieakkoord op onze website www.brummen.nl

Al eerder werd een Nationaal 
Preventieakkoord opgesteld. Het 
akkoord bestaat uit een uitgebreid 
pakket aan afspraken en maatrege-
len over het terugdringen van roken, 
overgewicht en problematisch 
alcoholgebruik. Samen zijn zij de 
grootste veroorzakers van ziekten in 
Nederland. Ook in onze gemeente 
zien we mogelijkheden om ervoor te 
zorgen dat onze inwoners zowel 
lichamelijk als ook mentaal gezond 
blijven. In het lokale preventieak-
koord staan concrete acties die we de 
komende tijd met verschillende 
organisaties gaan uitvoeren.

De gemeente Brummen is ook één 
van de ondertekenaars van het 
preventieakkoord. Wethouder Ingrid 
Timmer van gezondheid is blij met 
het akkoord. “Investeren in gezond-
heid van inwoners heeft een 
positieve uitwerking op veel 
gebieden. Mensen kunnen beter 
omgaan met de uitdagingen van het 
leven, hebben meer energie en 
kunnen iets betekenen voor een 
ander.”

Gezond opgroeien
Eén van de deelnemers aan het 
thema ‘gezond opgroeien’ is Vérian, 

onder andere bekend van het 
consultatiebureau. “Ouders willen 
het beste voor hun kind”, zegt Edith 
Slagman, jeugdverpleegkundige bij 
Vérian. “Maar wat is dan eigenlijk 
het beste? We bespreken dit 
standaard met ouders. Dankzij het 
preventieakkoord kunnen we ook op 
andere plekken extra aandacht 
besteden aan een gezonde opvoe-
ding. Om een voorbeeld te noemen: 
in het BoekStartkoffertje die jonge 
ouders kunnen ophalen bij de 
bibliotheek, komt straks ook 
informatie over gezond eten en 
drinken met je kind.” Andere 
voorbeelden van initiatieven die 
uitgevoerd gaan worden, zijn het 
rookvrij maken van de speelplekken 
in onze gemeente en het uitdelen 
van fruit na de wedstrijden van de 
jeugd bij Sportclub Brummen.

Gezonde werkvloer
De Eerbeekse Sociëteit is een netwerk 
van bedrijven en ondernemers uit 
Eerbeek en omstreken. Voorzitter 
Dries Krens legt uit waarom zij zich 
aansluiten bij het preventieakkoord. 
“De komende tijd gaan wij met 
werkgevers in gesprek over het 
stimuleren van een gezonde leefstijl 
onder de werknemers. Hoe kunnen 

wij daar als werkgever positief aan 
bijdragen? Door het gezamenlijk op 
te pakken, is het makkelijker om 
ermee aan de slag te gaan.”

Gezond ouder worden
In samenspraak met een aantal 
organisaties zoals Stichting Welzijn 
Brummen, RIWIS, Bibliotheek 
Brummen-Voorst, Stichting Sport-
kompas en dergelijke is het idee 
ontstaan om een kook- en wandel-
club op te zetten voor senioren. 
Eigenlijk iedereen die het leuk vindt 
om gezamenlijk te koken en te eten, 
is straks van harte welkom. Tegen 
een kleine vergoeding wordt een 
gezonde maaltijd bereid en wordt er 
in gesprek gegaan over thema’s die 
interessant zijn voor de aanwezigen. 
Voorafgaand of na afloop is er een 
wandeling.

Vervolg
In september wordt een officiële 
aftrap georganiseerd en start de 
uitvoering. We verwachten dat de 
komende tijd meer acties tot stand 
komen en nieuwe partners zich 
aansluiten. Interesse of vragen? 
Meld je bij Kyra Jurriëns via  
k.jurriens@brummen.nl.

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
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