
Samenwerking met de provincie
Tijdens het raadsforum gisteravond heeft burgemeester Van Hedel de 
raadsleden een terugkoppeling gegeven van recente gesprekken met 
provincie Gelderland, waaronder afgelopen maandag met de Com-
missaris van de Koning, de heer Berends en met gedeputeerde de 
heer Markink. Van Hedel liet weten dat daarbij over drie onderwerpen 
is gesproken. Namelijk de bestuurskracht van de gemeente Brummen, 
de opgaven in papierdorp Eerbeek en de huidige financiële situatie. 

Van Hedel liet de raadsleden weten dat Brummen een gemeente is die 
staat voor een forse en unieke opgaven. “Daarom willen we met de 
provincie laten onderzoeken waar onze kracht en zwakte zit en welke 
stappen we kunnen zetten om op een goede manier tegemoet te 
kunnen komen aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan 
als gemeente. Nu en in de nabije toekomst.” De burgemeester liet weten 
dat de samenwerking in de opgave in Eerbeek herijkt wordt, waarbij de 
provincie bij een aantal projecten een leidende rol gaat nemen. Daar-
naast is de provincie als toezichthouder betrokken bij het financieel 
gezonder worden van de gemeente. Gemeente en provincie willen in 
een bestuurlijke overeenkomst de afspraken over deze drie belangrijke 
onderwerpen (bestuurskracht, Eerbeek en financiën) vastleggen. 

Roggebrood voor de regio
In onze gemeente hebben we vanaf nu een eigen roggebrood, gemaakt 
van rogge van de akkers van boer Hans Nieuwenburg en gebakken in Bak-
kerij Verbeek in Brummen. Van de 10 ton rogge die van de velden komt, 
maakt de bakker 12.000 roggebroden die in de regio worden verkocht. De 
teelt en de productie van het roggebrood gebeurt helemaal door lokale 
ondernemers met lokale producten. 

Het Brummense roggebrood is een 
voorbeeld van een korte voedsel-
keten. Korte voedselketens passen 
goed bij een duurzame samenle-
ving. Boeren kunnen hun produc-
ten direct leveren aan bewoners en 
bedrijven in de regio. Wethouder 
Pouwel Inberg is erg te spreken 
over dit initiatief: “In Brummen 
geteeld, gebakken en verkocht. 
Dat is duurzaam (weinig transport) 
en goed voor de lokale economie. 
Een mooie ontwikkeling dus!” 
Duurzame landbouw levert volgens 
Inberg de consument niet alleen 

gezonder voedsel op. “Ook heeft 
de consument met de aankoop van 
duurzaam geproduceerd lokaal of 
regionaal voedsel zelf rechtstreeks 
een stimulerende invloed op het 
aantrekkelijker en gezonder 
worden van het landschap in de 
eigen omgeving, met meer 
biodiversiteit dus.” 

Aandacht voor natuur en landschap
Op verschillende kruidenrijke akkers 
in de omgeving van Brummen 
wordt rogge geteeld zonder gebruik 
van kunstmest en bestrijdingsmid-

delen. Deze rogge wordt verwerkt 
tot een uniek streekproduct: 
ambachtelijk roggebrood met 
aandacht voor natuur en landschap. 
Onder andere verkrijgbaar bij 
Boerderijwinkel De Nieuwenburgt in 
Spankeren.

Lokale- en regionale samenwerking
Dit initiatief is tot stand gekomen 
door Bio Bakker Verbeek en 
Boerderij De Nieuwenburgt in 
samenwerking met Natuurmonu-
menten, Landschapsnetwerk 
Brummen en Gemeente Brummen. 
Dit project is ook tot stand geko-
men met ondersteuning van de 
Provincie Gelderland en de Europe-
se Unie in het kader van het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland.

Start werkzaamheden N345 rondweg  
De Hoven / Zutphen
Tussen 7 september en 31 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats 
aan beide uiteinden van de nieuw aan te leggen rondweg om De Hoven / 
Zutphen; de N345. Tijdens de werkzaamheden is de parallelweg langs de 
N345 afgesloten voor doorgaand verkeer en een klein deel van de Tondense-
straat. De omleidingsroutes voor weggebruikers staan op de borden. De 
overige werkzaamheden aan de rondweg vinden plaats in 2021. Rondweg De 
Hoven verbindt bestaande routes van en naar Brummen, Zutphen, Voorst en 
de A1. Verkeer kan gemakkelijker, veiliger en sneller doorrijden, zodat de 
regionale bereikbaarheid én de leefbaarheid in de wijk De Hoven verbetert. 

Planning werkzaamheden 
De eerste werkzaamheden bestaan 
uit het aanbrengen van de voorbelas-
ting van de Kanonsdijk en de bouw 
van de rotonde aan de Weg naar 
Voorst. De bouw van 2 fietstunnels 
bij de Baankstraat en bij de Kanons-
dijk, de bouw van de turborotonde 
aan de Kanonsdijk en de rondweg 
zelf worden naar verwachting in 
november aanbesteed. De rondweg 
zal waarschijnlijk eind 2021 open 
gaan voor verkeer.

Rotonde en voorbelasten  
Kanonsdijk 
Een nieuwe rotonde op de Weg naar 
Voorst gaat de wijk De Hoven en de 
Tondensestraat aansluiten op de 
nieuwe rondweg. Op de Kanonsdijk 
gaat 50.000 kubieke meter zand 
zorgen voor het inklinken van de 
ondergrond om te voorkomen dat de 
rotonde gaat verzakken. 2500 
vrachtwagens zijn nodig om dit zand 
aan te voeren. De transportbewegin-
gen vinden op werkdagen plaats. Het 
opbrengen van het zand moet vóór 1 
november 2020 klaar zijn bij de start 
van het hoogwaterseizoen. De 
ondergrond moet vervolgens 4 
maanden inklinken. Daarna kan er 
pas op gebouwd worden.

Wegafsluiting Tondensestraat en 
parallelweg
De vrachtwagens gebruiken de 
Zutphensestraat langs de N345 om 
het zand aan te voeren. Tot uiterlijk  1 
november 2020 is de Zutphense-
straat vanaf De Reuvershoeve tot 
aan de kruising Kanon/ Kanonsdijk in 
De Hoven afgesloten voor door-
gaand verkeer. Dit betekent dat 

verkeer van en naar De Hoven en De 
Teuge alleen via de N345 deze wijken 
kan bereiken. Pannenkoekenrestau-
rant De Reuvershoeve en aanwonen-
den van de Zutphensestraat zijn wel 
te bereiken. De Tondensestraat is 
vanaf huisnummer 2 tot aan de Weg 
naar Voorst afgesloten voor verkeer 
totdat de werkzaamheden aan de 
rotonde Weg naar Voorst klaar zijn, 
uiterlijk eind 2020. 
 
(Brom) fietsers
Voor (brom)fietsers is de parallelweg 
langs de N345 tot 1 november 2020 
afgesloten. Borden leiden (brom)
fietsers om. Bij de Weg naar Voorst 
geldt ook een omleiding voor (brom)
fietsers. Zij kunnen daar gebruik 
maken van het fietspad aan de 
overzijde van de Tondensestraat. Dit 
fietspad wordt tijdelijk ingericht als 
een 2-richting fietspad. De omlei-
dingsroute staat op de borden. 

Landschappelijke inpassing
Voor een goede landschappelijke 
inpassing sluit de nieuwe weg zoveel 
mogelijk aan op het huidige land-
schap. Karakteristieke doorzichten en 
historische routes blijven behouden en 
het huidige landschap wordt versterkt.  

Op de hoogte blijven?
Kijk op de website van de provincie 
Gelderland voor de laatste ontwikke-
lingen. Daar kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Reparatie van Eerbeeks bestemmingsplan 
Het college van B&W heeft een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om 
het bestemmingsplan voor Eerbeek op een achttal kleinere onderdelen aan te 
passen. Dit in lijn van de richtinggevende uitspraak die de Raad van State 
vorig jaar hierover heeft gedaan. Als de raad deze reparatie-voorstellen 
vaststelt, wordt het bestemmingsplan in zijn geheel gepubliceerd. Dit met 
het oog op een goede leesbaarheid en het gebruiksgemak voor inwoners. 

Op 11 september 2019 heeft de 
Raad van State een belangrijke 
uitspraak gedaan over het bestem-
mingsplan Eerbeek. Het grootste 
gedeelte van dit bestemmingsplan 
hebben de rechters in stand gelaten. 
Denk aan belangrijke onderdelen 
zoals de zonering van het geluid-ge-
zoneerde industrieterrein, de nieuwe 
geluid- en geur zones en de beoogde 
centrum ontwikkeling. De kern van 
het bestemmingsplan is daarmee 

vorig jaar onherroepelijk geworden. 
Hierdoor staan veel ontwikkelingen 
niet meer op slot. 

Een aantal bestemmingen is echter 
vernietigd. Het gaat hierbij om het 
terrein van het bedrijf Mayr-Meln-
hof en de plannen voor een 
Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op 
het voormalige Burgersterrein. 
Afgesproken is dat de provincie 
Gelderland voor deze beide locaties 

inpassingsplannen maakt. Op dit 
moment liggen voor beide terreinen 
documenten ter inzage. Het gaat 
om de zogenoemde Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau. Ook is 
er op 9 september een informatie-
avond. Meer hierover leest u op 
www.eerbeekloenen2030.nl.

Voor een achttal kleinere onderdelen 
uit het bestemmingsplan die eveneens 
niet voldeden, is een nieuw besluit 
nodig. De Raad van State heeft hierin 
richtinggevende uitspraken gedaan. 
B&W hebben op basis hiervan de 
reparaties in het bestemmingsplan 
vormgegeven en ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad voorgelegd.

Start met vernieuwende manier van inburgeren 
Deze week zijn 7 deelnemers in onze gemeente begonnen met hun inburge-
ring. De manier waarop is uniek te noemen. Zij gaan 4 dagen aan de slag om 
de Nederlandse taal te leren. Dit afgewisseld met praktijk gericht leren. Met 
als doel om deel te kunnen nemen aan de Brummense samen leving. De 
cursus en trainingen worden gegeven door Interbeek Support.

Bij hun inburgering worden 
statushouders begeleid door 
Stichting Welzijn Brummen. Naast 
de asielprocedure, de huisvesting, 
het wennen en alle organisatorische 
zaken, komt het leren van de taal. 

Nu zijn statushouders zelf nog 
verantwoordelijk om een school te 
vinden. Om de taal te leren, de 
inburgering af te ronden en mee te 
doen in de gemeenschap. Dit is 
veelal een school buiten de regio 

waar zij enkele dagdelen in de week 
naar toe moeten reizen. Het blijkt 
lastig om dit te combineren met 
werk of andere activiteiten in de 
lokale gemeenschap. Vooruitlopend 
op nieuwe wetgeving voert de 
gemeente Brummen samen met 
Lochem een proef uit.

Pilot met oog op nieuwe wetgeving
Wat is er nodig om de statushouder 
mee te laten doen in onze samenle-
ving? Op 1 juli volgend jaar wordt 
de nieuwe wet inburgering van 
kracht. Gemeenten hebben vanaf 
dan de regie over de inburgering en 
het meedoen in de gemeenschap. 
Met behulp van de pilot die nu is 
gestart wordt alvast ervaring 
opgedaan met deze nieuwe taken. 
En dan vooral met het oppakken 
van de regie in de beginfase van de 
inburgering in afstemming met alle 
betrokken partijen. 
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Subsidie jeugdgezondheidszorg
Een van de taken waarvoor een gemeente wettelijk verantwoordelijk is, 
is de gezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen. De uitvoering hiervan belegt 
het gemeentebestuur bij de professionals van Verian. B&W hebben 
besloten voor het jaar 2020 hiervoor een subsidie ter hoogte van 
311.880 euro beschikbaar te stellen. 

Gemeenteraadsvergadering 
Gisteravond nam de gemeenteraad, aansluitend aan het raadsforum, 
enkele besluiten. Het ging om de raadsvoorstellen waarover de 
8 fracties in de Brummense raad geen meningsverschil hebben en dus 
zonder verdere bespreking akkoord konden gaan. Om welke besluiten 
het gaat leest u in het bericht op onze website en binnenkort ook in de 
besluitenlijst op de speciale raadspagina op brummen.nl. De voorstellen 
waarin de gemeenteraadsleden zich nog verder willen verdiepen, staan 
op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 
17 september. Om welke onderwerpen het exact gaat, leest u eveneens 
in het bericht op onze website.

Verbetering riviernatuur
Rijkswaterstaat heeft meerdere uiterwaarden op het oog langs de Waal, 
Nederrijn, Lek en IJssel die goede kansen bieden om de riviernatuur te 
verbeteren. De komende jaren onderzoekt het Rijk hier de precieze 
mogelijkheden samen met Staatsbosbeheer, andere overheden, 
grondeigenaren én omwonenden. Uiterlijk in 2027 moeten alle maatre-
gelen uitgevoerd zijn. Ook uiterwaarden in onze gemeente zijn als 
onderzoeksgebied in beeld. Lees meer in het bericht op onze website. 

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
vervangen van golfplaten door 
geïsoleerde sandwichdakplaten 
met daarop zonnepanelen, 
Eerbeekseweg 1A, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van 32 zonnepanelen 
in de tuin, Emperweg 82, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een hekwerk rond 
het nieuwe parkeerterrein van 
Gallery Aaldering, Koppelenbur-
gerweg Brummen G 5556 (ged.) 
en 5758 (ged.)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, intern en 
extern wijzigingen aanbrengen 
aan Huize Reuversweerd, 
Piepenbeltweg 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
vernieuwen en vergroten van het 
dakkapel, Zutphensestraat 170, 
Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het realiseren van 3 
zelfstandige woningen (woon-
zorgboerderij), Apeldoornseweg 
19, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het vervangen van 
bestaande kozijnen voor nieuwe 
kozijnen, Oudeweg 21, Leuven-
heim

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het uitbreiden van 
het clubgebouw, Rhienderstein 8, 
Brummen

• Melding besluit lozen buiten 
inrichtingen, voor de aanleg en 
ingebruikname van 18 gesloten 
bodemenergiesystemen, aan de 

H.A. Lorentzstraat en de 
Huygenslaan.

• Sloopmelding, voor het saneren 
van asbesthoudende restanten 
van dakbeschot uit een woning, 
Wethouder Sandersstraat 37, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
veranda aan de bestaande 
schuur, Arnhemsestraat 37, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, de herbouw van de 
Cuirhal, , Coldenhovenseweg 
122, Eerbeek

• Gemeente Brummen - Verleende 
reguliere omgevingsvergunning, 
het plaatsen van een overkap-
ping, Hazelworm 2, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Kolenbranderserf 45, 
Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws

4 september 2020

Campagne Senioren en Veiligheid gestart
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 
1 september vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samen-
werking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. 
Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden 
en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak 
het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht 
besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, 
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. 
Deze week aandacht voor meekijken bij pinnen.

Meekijken bij pinnen
Let goed op als je pint. Regelmatig 
proberen criminelen over de 
schouder mee te kijken om te zien 
welke pincode iemand intoetst. 
Bijvoorbeeld bij de kassa in de 
winkel of door vlak achter iemand 
te gaan staan bij een geldauto-
maat. Als ze je vervolgens ook je 
pinpas afhandig maken, bijvoor-
beeld met behulp van een 
babbeltruc of door zakkenrollerij, 
halen ze zoveel mogelijk geld van 
je rekening.

Waar moet je op letten?
• Scherm bij het intoetsen van je 

pincode de toetsen af met je 
hand of portemonnee;

• Staat iemand te dicht achter je, 
vraag dan om meer privacy;

• Laat je niet afleiden tijdens het 
pinnen.

Daarnaast is het goed de daglimiet 
voor het pinnen met je pas te 
beperken. Betaalvereniging Neder-
land adviseert daarnaast om zoveel 
mogelijk contactloos te betalen. Dan 
hoeft u meestal geen pincode in te 
toetsen en kan deze ook niet worden 
afgekeken Veilig contactloos betalen 
zónder pincode is mogelijk bij 
bedragen tot en met 50 euro.

Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld verlies of diefstal van je 

betaalpas onmiddellijk bij je bank 
en laat je pas blokkeren;

• Doe altijd aangifte bij de politie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
campagne op maakhetzeniet 
temakkelijk.nl. Daar kunt u ook elke 
week een webinar volgen. Of kijk 
voor tips over veilig betalen op 
www.veiligbankieren.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

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 Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon
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