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College steunt plannen Eerbeekse scholen 
Na een investering in de onderwijshuisvesting in het dorp Brummen in 2020 is nu ook een beweging in onder-
wijshuisvesting in Eerbeek gaande. In nauw overleg tussen twee Eerbeekse schoolbesturen is overeenstemming 
bereikt om in Eerbeek een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) te starten. Burgemeester en wethouders zijn blij 
met deze ontwikkeling en hebben de gemeenteraad over deze ontwikkeling geïnformeerd. Het college laat weten 
dat de komende twee jaar dit openbare IKC vorm moet krijgen. Daarom stelt het college voor om in de begroting 
voor 2023 budget hiervoor vrij te maken. 

Wethouder Timmer is verheugd dat 
twee schoolbesturen als gevolg van 
een nieuw op te stellen Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) al met elkaar 
gesproken hebben over een 
herschikking van onderwijshuisves-
ting. Een herschikking die gevolgen 
heeft voor drie scholen, namelijk de 
Triangel, Spr@nkel en Sterrenbeek. 
In het IHP worden schoolbesturen 
gestimuleerd om vanwege het 
krimpend aantal leerlingen in de 
gemeente Brummen de bestaande 
huisvesting zo optimaal mogelijk te 
benutten.

Toekomstgericht
Stichting Archipel wil graag een 
geheel nieuw openbaar Integraal 
Kindcentrum (IKC Eerbeek) vestigen. 
met als basis Spr@nkel en Sterren-
beek. De krachten van OBS Spr@
nkel en Kindcentrum Sterrenbeek 
worden gebundeld tot één nieuw 
expertisecentrum voor kinderen van 
0 tot 13 jaar. Denk aan onderwijs, 
kinderopvang en voorzieningen 
waardoor ieder kind een doorlopen-
de ontwikkellijn wordt geboden. Het 

nieuwe openbare IKC wordt 
gevestigd in het huidige gebouw 
van Sterrenbeek. Belangrijke 
voorwaarde voor het schoolbestuur 
is dat het gebouw aan de Illinck-
straat gemoderniseerd kan worden. 

Ook het bestuur van VPCO 
Eerbeek, waaronder CBS de Triangel 
valt, kan zich vinden in de afgespro-
ken ontwikkeling. Het biedt De 
Triangel namelijk de gelegenheid om 
vanaf augustus 2024 weer alle 
leerlingen in één centraal gebouw 
onderwijs te geven. Het versterkt 
ook de IKC-vorming, waaraan de 
Triangel al enkele jaren met volle 
overtuiging werkt. 

Gericht investeren
Het college steunt de ontwikkelin-
gen omdat hierdoor alle onderwijs-
ruimten goed benut worden. Dat is 
belangrijk bij een teruglopend aantal 
leerlingen. “Er wordt dus niet 
gebouwd voor leegstand, dat was 
de nadrukkelijke wens vanuit de 
gemeente,” aldus onderwijswethou-
der Ingrid Timmer. Ook belangrijk 

hierbij is het in standhouden van een 
goede leerlingenspreiding. Met alle 
schoolbesturen in Eerbeek zijn 
hierover goede afspraken gemaakt. 
“We realiseren ons zeker dat ook 
deze ontwikkeling kosten met zich 
meebrengt. In samenspraak met 
Stichting Archipel en PentaRho, de 
partij die de totstandkoming van 
het Integraal Huisvestingsplan 
begeleid, gaan we kijken hoe het 
gebouw aan de Illinckstraat 
aangepast kan worden aan de eisen 
van deze tijd.” 

Actueel IHP
Naast de uitwerking van een 
conceptontwerp voor het nieuwe 
IKC Eerbeek vinden (onder begelei-
ding van PentaRho) ook diverse 
gesprekken plaats over ontwikkelin-
gen die komende jaren binnen het 
onderwijs en de kinderopvang 
spelen. Thema’s die mogelijkerwijs 
ook invloed hebben op kinderop-
vang- en onderwijshuisvesting. Een 
visie en afspraken hoe gezamenlijk 
op te trekken bij deze thema’s is van 
groot belang voor goed onderwijs 
en kinderopvang van onze jeugd in 
de komende jaren. Het college gaat 
nog voor eind dit jaar de gemeente-
raad bijpraat over de ontwikkeling 
van een actueel IHP. In het voorjaar 
van 2023 wordt een einddocument 
aan de raad gepresenteerd. Het is 
de gemeenteraad die hierover dan 
een besluit neemt. 

Herdenking bij monument Oude Postkantoor
Komende donderdag 15 september vindt er een herdenkingsbijeenkomst 
plaats bij het monument bij het oude postkantoor aan de Zutphensestraat 
in Brummen. Deze plechtigheid duurt van 11.00 tot 11.45 uur. In deze 
periode wordt met behulp van een verkeersregelaar het verkeer in de 
nabijheid van het monument begeleid. 

De herdenkingsbijeenkomst heeft te 
maken met het neerschieten van zes 
Engelse parachutisten nabij het 
Brummense postkantoor op 23 
september 1944. Naast burgemeester 
Alex van Hedel is de heer Fred de 
Graaf van Stichting Airborne-herden-
kingen aanwezig. Deze stichting 
organiseert namelijk jaarlijks een 

aantal herdenkingen in de provincie  
Gelderland. Een overzicht hiervan is te 
vinden op de website www.airborne- 
herdenkingen.nl. Deze stichting neemt 
ook de herdenking van het ‘postkan-
toor-drama’ in Brummen voor haar 
rekening. Dit betekent dat deze 
herdenking vanaf nu jaarlijks plaats-
vindt in de Airborne week.

Maisoogst: wees alert in verkeer
De ‘maiscampagne’ begint al vroeg dit seizoen. De komende weken zal 
alle mais van het land gaan. Hierdoor verschijnen er veel trekkers met 
grote wagens op de wegen. Het is goed om hier in het verkeer rekening 
mee te houden. 

Na een periode van droogte 
is het weer wisselvalliger. 
Houd er dus rekening mee 
dat er door de maisoogst 
modder op de weg kan 
komen. Ziet u modder op 
de weg? Matig uw snelheid, 
laat het gas los, blijf sturen 
in de richting waar u heen 
wilt en rem niet.
Ook doen we een oproep aan 
agrariërs: wees alert in het verkeer. 
De vele grote landbouwmachines 
komen op de smalle wegen veel 
fietsers tegen, waaronder school-
gaande jeugd. Verkeersveiligheid is 

cruciaal. Daarnaast de oproep aan 
de betrokken agrariërs om ervoor te 
zorgen dat het wegdek na de oogst 
ook weer schoongemaakt wordt. 
Dit in het belang van de veiligheid 
voor alle weggebruikers. 

Week van lezen en schrijven 
Van 8 tot en met 14 september is de Week van lezen en schrijven. Voor 
het gemeentebestuur reden om extra aandacht te vragen voor het belang 
van taalvaardigheid. “Goed kunnen lezen en schrijven is van groot belang 
om goed mee te kunnen doen in onze samenleving,” stelt wethouder 
Ingrid Timmer vast. Ze wijst graag op het brede aanbod dat het Taalhuis 
Brummen/Voorst al meer dan vijf jaar aan onze inwoners biedt. “Uitlo-
pende cursussen en ondersteuning overzichtelijk onder één dak: maak hier 
gebruik van!”

In Nederland zijn 2,5 miljoen 
mensen laaggeletterd. Dat is één op 
de zes Nederlanders tussen de 16 en 
65 jaar oud. De meeste van hen 
hebben moeite met lezen, schrijven 
en soms rekenen. Niet goed kunnen 
lezen en schrijven maakt dagelijkse 
activiteiten tot een grote uitdaging. 
Van het begrijpen van wegwijzers, 
reizen met het Openbaar Vervoer, 
tot het juist gebruiken van medicij-
nen of boodschappen doen. Wat dit 
probleem vooral zo lastig maakt, is 
de schaamte die ermee samenhangt. 

Uit onderzoek blijkt dat weinig 
Nederlanders weten hoe groot het 
probleem van laaggeletterdheid is. 
Voor iemand die geen moeite heeft 
met lezen en schrijven, is het soms 
moeilijk voor te stellen hoe het voelt 
om laaggeletterd te zijn. Er is dus 
behoefte aan meer begrip, juist van 
mensen die er zelf niet mee te 
maken hebben. “Daarom juichen 
wij het toe dat er een actieweek van 
lezen en schrijven is. Maar het 
Taalhuis Brummen/Voorst staat 
iedere dag voor u klaar.”

Werkzaamheden straatwerk
In opdracht van de gemeente gaat Gebr. van Kessel 
onderhoud uitvoeren aan het straatwerk in de Zutphen-
sestraat, Zegerijstraat en Gasfabriekstraat in Brummen. 

Zutphensestraat
Bij de Zutphensestraat wordt het straatwerk van de 
rijbaan hersteld tussen de Meidoornlaan en Schoolstraat. 
De aannemer begint op maandag 12 september. We ver-
wachten dat de werkzaamheden eind september klaar 
zijn, afhankelijk van het weer. 
Om veilig en efficiënt te kunnen werken, wordt de 
Zutphensestraat afgesloten tussen de Meidoornlaan en 
Schoolstraat. De zijstraten blijven toegankelijk. Voor 
doorgaand verkeer stellen we omleidingen in.  

Zegerijstraat en Gasfabriekstraat 
Bij de Zegerijstraat en Gasfabriekstraat wordt onder ande-
re het bestaande straatwerk uitgehaald, kolk- en huisaan-
sluitingen vervangen, nieuwe puinfundering aangebracht 
en trottoirs vernieuwd. Daarna worden de bestaande 
klinkers hergebruikt in het straatwerk van de rijbaan. 
De aannemer begint op dinsdag 13 september in de 
Gasfabriekstraat en vanaf donderdag 22 september in de 
Zegerijstraat. We verwachten dat de werkzaamheden 
eind oktober klaar zijn, afhankelijk van het weer. De weg 
wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten en er gelden 
verkeersmaatregelen.Werkzaamheden Zutphensestraat.

Werkzaamheden Zegerijstraat en Gasfabriekstraat.



9 september 2022

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
renoveren en uitbreiden van de 
woning, Brummenseweg 4, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, Hallsedijk 
36, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van gevelbelettering, Op 
den Berg 1B, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een carport en 
dakkapel, Ringlaan 50, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een eik, Soerense 
Zand Noord 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
legaliseren van de bestaande 
carport, Volmolenweg 35, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen 

(verbreden) van een uitweg van 
de Papiermolen 77, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, voor een periode van 
maximaal vijf jaar, het tijdelijk 
bewonen van de bedrijfswoning 
op de locatie Zutphensestraat 
350, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het vervangen van 
een dakopbouw door dakkapel, 
Kampweg 31E, Brummen

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.

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

Kort nieuws

Raad vergadert
Op donderdag 15 september vindt er een openbare besluitvormende 
raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. De raad neemt dan een 
besluit over de actualisatie van het bestemmingsplan Elzenbos, fase 2. 
Ook wordt voorgesteld het raadslid Van Enck-Hulleman te benoemen als 
lid van de werkgeverscommissie. De agenda en bijhorende stukken leest 
u op brummen.nl/gemeenteraad. 

Bestemmingsplannen in Brummen
B&W heeft besloten akkoord te gaan met het principebesluit voor de 
Arnhemsestraat 46. Voor de wijziging van bestemming van Dienstverle-
ning naar Wonen. Hier wordt in het oude notarispand een woning 
gerealiseerd. Voor de Arnhemsestraat 50 en Ambachtsstraat 43-45 is 
door B&W besloten het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Op 
deze locaties worden appartementen gebouwd.

Onttrekking aan openbare ruimte
B&W gaan de gemeenteraad voorstellen om een aantal percelen in 
zowel Eerbeek als Brummen te onttrekken aan de openbaarheid. Dit met 
het doel om ter plaatse een passende invulling van de ruimte en het 
gebruik ervan te kunnen realiseren. Zo is er voor de ontwikkeling van 
Action en Plus in Eerbeek het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen (in 
erfpacht) nodig. Daarnaast is een onttrekking in Brummen het gevolg 
van de uitbreiding van de Jumbo en het realiseren van (extra) parkeer-
plaatsen in het openbare gebied. Door een wijziging van het gebruik van 
het perceel Arnhemsestraat 50 komen daar 3 parkeerplaatsen te 
vervallen. De gemeenteraad is bevoegd en gaat zich buigen over deze 
voorstellen. 

Gemeenteraad vraagt aandacht voor financiële hulp
Het sluitstuk van de korte raadsvergadering vorige week donderdag was een bijzondere. Unaniem gaf de 
gemeenteraad het college opdracht om te onderzoeken hoeveel huishoudens momenteel in de financiële 
problemen zitten of dat dreigen te komen. Zo snel als mogelijk wil de raad dit overzicht ontvangen en liefst voor-
zien van eventuele maatregelen om als gemeente inwoners adequaat te ondersteunen. Bij monde van wethouder 
Van Klinken liet het college weten direct met de uitvoering van deze motie te starten. “Ik zal er alles aan doen 
om te proberen nog eind deze maand u deze inventarisatie voor te leggen,” aldus de wethouder.

De raadvergadering van 1 septem-
ber was bedoeld om eventuele 
raadsvoorstellen uit het gecombi-
neerde forum van die avond direct 
als hamerstuk vast te stellen. Het 
inhoudelijke raadsvoorstel dat 
hiervoor in aanmerking zou komen, 
werd echter door de raad geagen-
deerd voor de reguliere besluitvor-
mende raadsvergadering van 15 
september. Dit omdat de raadsleden 
nog aanvullende informatie van het 
college ontvangen en ook over dit 
voorstel willen debatteren voordat 
een besluit wordt genomen. Het 
gaat om het actualiseren van het 
bestemmingsplan voor fase 2 van 
het woningbouwproject Elzenbos in 
Brummen. 

Besluiten
De besluitvormende raadsvergade-
ring werd aangegrepen om Erik 
Muller (GroenLinks) en Karel 
Ledeboer (PvdA) te beëdigen als 
steunfractielid. Ook stelt de raad 
eensgezind het vergaderschema 
voor 2023 vast. Ook volgend jaar is 
donderdagavond de belangrijkste 

vergaderavond voor de gemeente-
raad. Het vergaderschema is te lezen 
op de website van de raad. 

Urgente motie 
Het laatste agendapunt op de 
raadsagenda was dus een motie 
over een onderwerp dat aanvanke-
lijk niet op de agenda stond. Leden 
van de gemeenteraad zien dat 
steeds meer gezinnen en inwoners 
door forse prijsstijgingen van 
bijvoorbeeld energielasten, in de 
financiële problemen zijn gekomen 
of dreigen te komen. Het kabinet 
presenteert op Prinsjesdag een 
maatregelenpakket, maar die gelden 
grotendeels vanaf 2023. De raad 
vindt het belangrijk om ook nu al 
inwoners die ondersteuning nodig 
hebben te helpen. Armoedebestrij-
ding was al een speerpunt van de 
raad, maar is de afgelopen maanden 
alleen maar urgenter geworden. 
Reden om van het college actie te 
vragen.

Concreet vragen de zes raadsfracties 
het college om zo snel mogelijk een 

inventarisatie te presenteren van de 
behoefte aan financiële hulp in onze 
gemeente. Ook vraagt de raad het 
college om dit overzicht aan te 
vullen met mogelijke maatregelen 
om ook daadwerkelijk deze 
inwoners en huishoudens te kunnen 
ondersteunen. Wethouder Van 
Klinken liet weten dat het college 
deze motie ondersteunt en er 
voortvarend mee aan de slag gaat. 
Dit door onder andere informatie te 
verzamelen bij bijvoorbeeld het CBS 
(landelijk) maar ook bij lokale 
partners zoals het Steunpunt voor 
Geld en Administratie. Ook denkt 
de wethouder dat een lokaal 
meldpunt kan helpen om goed 
inzicht te krijgen in de mate waarin 
dit probleem zich in de gemeente 
Brummen voordoet. 

Informatiewandeling uitvoering 
WaardeVOL Brummen
In de natuurgebieden Leusveld en Voorstonden is aannemer Baks in 
opdracht van Natuurmonumenten aan het werk. Natuurmonumenten 
neemt u graag mee voor een kijkje achter de schermen en organiseert 
daarom op donderdagavond 15 september een informatieve wandeling 
door Voorstonden/Berkendijke.  

De wandeling start om 18.30 uur en 
duurt tot 20.00 uur. Daarna is er tijd 
voor koffie en thee. De start is  bij 
het bouwbord op het grasland aan 
de Voorstondensestraat, Brummen, 
tussen de huisnummers 8 en 10. 
Hier is ruimte om de fiets/auto te 
parkeren. Tijdens de wandeling 
zullen boswachters uitleg geven 
over de werkzaamheden. Het doel is 
de natuurlijke sponswerking in het 
landschap terugbrengen: water 
langer vasthouden en weer loslaten 

als het nodig is. Dat kan door het 
water in een natuurlijke laagte door 
het landschap te laten stromen: een 
slenk. De aannemer zal een deel van 
de greppels en sloten dempen en de 
lage delen plaggen. Door deze 
maatregelen helpen we de natuur 
vooruit en kan het gebied de 
gevolgen van de klimaatverandering 
helpen opvangen. 

Wandelt u mee? Meldt u dan aan via 
www.nm.nl/wandeling-waardevol.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis en Servicepunt
De openingstijden van het gemeentehuis en het Servicepunt zijn gewijzigd.
• In de even weken is het Servicepunt in Eerbeek op maandagavond dicht en het gemeentehuis op donderdag-

avond open. 
• In de oneven weken is het Servicepunt in Eerbeek op maandagavond open en het gemeentehuis op donder-

dagavond dicht.
 
Kijk altijd voor de actuele openingstijden op www.brummen.nl/contact.


