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Creatieve ideeën over duurzaamheid bij jeugd 

Voor de vijfde maal op rij werd in het 
gemeentehuis woensdag de burger-
schapsdag georganiseerd. Vanaf 2014 
organiseren wij ieder najaar deze dag 
voor leerlingen van groep (7 en) 8 van 
alle basisscholen. Onderdeel is een 
heuse raadsvergadering onder leiding 
van de echte burgemeester, de heer 
Alex van Hedel. Dit jaar stond 
duurzaamheid centraal tijdens deze 
vergadering, die twee keer werd 
gehouden. Na een pittig debat over 
diverse door de kinderen zelf bedachte 
voorstellen, kregen twee klassen de 
meeste steun voor hun voorstel en 
mogen zij deze nu ook echt gaan 
uitvoeren. Een uitgebreid verslag 
hierover lees je op onze website.

In verband met de lustrumviering 
werden de leerlingen dit jaar zingend 
ontvangen door burgemeester Van 
Hedel. Ook werden de voormalige 
raadsleden Gerry Ypma en Maaike 
Jeronimus in het zonnetje gezet, omdat 
beiden aan de wieg stonden van dit 

initiatief en voor de vijfde keer op rij 
met passie de workshop ‘oprichten van 
een politieke partij’ begeleiden. Op het 
programma stonden ook een aantal 
leerzame workshops, waarbij de 
burgemeester, wethouders, raadsleden 
en medewerkers de kinderen uitleg 
gaven over hoe een gemeente functio-
neert. De kinderen gingen zelf aan de 
slag om een nieuwe politieke partij op 
te richten en kregen zij een rondleiding 
door het gemeentehuis, langs het 
archief, de gemeentewerf en de 
brandweer. De werk- en vergaderka-
mer van de burgemeester werd 
natuurlijk niet overgeslagen. 

Verrassingsworkshop

In verband met de lustrumviering 

stond in de ochtend ook een verras-
singsworkshop op het programma. 
Omdat de kinderen al veel zitten op 
zo’n ochtend is gekozen voor een 
bewegingsworkshop. Deze workshop 
werd georganiseerd door Bertine 
Lentink, food- en sportcoach uit Brum-
men. Op muziek zijn de kinderen 
heerlijk in beweging gezet en werd er 
tegen elkaar gebattled. 

Succes
In 2014 besloot de gemeenteraad dat 
een lesprogramma over het reilen en 
zeilen van een gemeente voor 
kinderen erg nuttig is. 
Omdat scholen zelf ook verantwoor-
delijk zijn voor lesinformatie over dit 
onderwerp (Burgerschapsvorming 
genaamd) is in nauw overleg met de 
scholen besloten om ieder jaar voor 
kinderen uit groep 8 op het gemeen-
tehuis een lesprogramma te organise-
ren. Ook deze vijfde editie was 
buitengewoon leerzaam voor de 
leerlingen.

De Primulastraat in Brummen kenmerkt 
zich door een lindelaantje van circa 
zestig jaar oud. Enkele bewoners 
hebben overlast van deze bomen door 
honingdauw. In gezamenlijk overleg 
met bewoners is besloten om de 
bomenlaan te versterken en de overlast 
te verminderen. 

Naast de vele voordelen van bomen is 
er regelmatig ook sprake van overlast. 
Dat is nu eenmaal onderdeel van de 
omgeving. Maar in deze situatie is de 
gemeente van mening dat er sprake is 
van overmatige overlast door ho-
ningdauw: een kleverige vloeistof die 
bladluizen in de boom uitscheiden. We 
hebben de oorzaken en de mogelijkhe-
den daarom met een externe boomdes-
kundige geïnventariseerd. Een grote 

oorzaak van de overlast is de matige 
conditie van de bomen. Daardoor zijn ze 
vattelijker voor bladluizen.

Maatregelen
In een gesprek met de bewoners en is 
besloten om in de Primulastraat te 
investeren door de bomen te versterken 
en de overlast te verminderen. In deze 
laan staan de bomen dicht op elkaar in 
een omgeving met veel verharding. Dat 
is een oorzaak voor de matige conditie 
van de bomen. Om dit te verbeteren 
worden erom en om bomen wegge-
zaagd. Daardoor krijgen de bomen die 
overblijven ruimte om zich te ontwikke-
len. Voor de te kappen bomen wordt 
een kapvergunning aangevraagd. Een 
gespecialiseerd bedrijf gaat op verschil-
lende locaties onder de verharding de 

grond beluchten. Er worden dan meteen 
meststoffen toegevoegd, om de grond 
beter geschikt te maken voor de bomen.

Bladluizen en mieren
Naast deze maatregelen pakt de 
gemeente ook direct de bladluizen aan. 
Zo worden er zakjes met larven van 
lieveheersbeestjes in de boom gehangen, 
want lieveheersbeestjes eten bladluizen. 
Ook worden er anti-mieren maatregelen 
genomen. Mieren leven immers samen 
met bladluizen en beschermen deze. 
Door de mieren tegen te gaan kunnen 
bladluizen beter worden bestreden.  

Heeft u hier vragen over? Neem dan 
contact op met onze boombeheerder 
Rick Backx. Hij is bereikbaar via ons 
algemene nummer 0575- 568 233.

‘Voorkom Cybercrime’! Zo luidt de 
training die op donderdag 11 oktober 
wordt gegeven voor winkeliers, 
ondernemers van bedrijven van de 
gemeente Brummen. Cybercrime is in 
de afgelopen jaren een steeds groter 
probleem geworden. De computer en 
internet zijn niet meer weg te denken 
uit het Nederlandse ondernemings-
schap. En omdat bedrijfsprocessen 
meer en meer digitaal worden afge-
handeld, neemt ook de kans op online 
criminaliteit toe.

De avond wordt u aangeboden door 
Platform Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland, de werkgroepen 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Winkelgebieden en het Buitengebied, 
het CCV en de gemeente Brummen. 

Interesse?
De training wordt gehouden in 
Restaurant Grand Café De Korenmo-
len, aan de Kanaalweg 3 in Eerbeek. 
Om 18.00 uur wordt u ontvangen 
met soep, broodjes, koffie en thee. 

Burgemeester Alex van Hedel opent 
om 18.30 uur. De training start om 
18.45 uur. Na afloop, rond 20.15 uur, 
is er gelegenheid om informeel na te 
praten.   

  Aanmelden graag bij Renee Swarts 
via r.swarts@brummen.nl. Vermeld 
daarbij uw naam, het aantal perso-
nen, namens welke organisatie u 
komt en uw contactgegevens.

Primulastraat: versterken bomenlaan en vermindering overlast

Training cybercrime

Praat mee over gemeentelijke financiën 
Hoe zit het met de inkomsten en uitgaven van de gemeente Brummen? Deze 
vraag staat centraal tijdens een speciaal forum volgende week donderdag 11 
oktober 2018. Iedereen kan dan reageren op de concept-programmabegro-
ting voor het jaar 2019; het financiële huishoudboekje van de gemeente 
Brummen. Het forum vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Brummen en begint om 19.00 uur. Op onze website vindt u de agenda en 
bijhorende stukken. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek en het over-
heidsinformatiepunt in de beide bibliotheken. 

In de programmabegroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de 
gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als 
hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om 
iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst 
een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook 
alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens 
brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 1 november het echte debat 
los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur in de raadzaal. 
Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programma-
begroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrach-
ten aan het college (moties) vast.

Meepraten? Dat kan!  
Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de 
mogelijkheid om mee te praten, dan is het verstandig dit vooraf te melden bij 
de griffie van de gemeente-
raad. Deze is bereikbaar via 
mailadres griffie@brummen.
nl en het telefoonnummer 
(0575) 56 85 97.

Ondernemers hebben behoefte aan 
concrete voorbeelden van maatrege-
len die zij uit kunnen of moeten 
uitvoeren en wat die investeringen 
hen uiteindelijk opleveren. Hoewel 
niet iedere ondernemer zit te sprin-
gen om het opleggen van regels en 
sancties is er wel behoefte aan 
duidelijke kaders en duidelijke regels 
als het gaat om het doorvoeren van 
duurzaamheidsmaatregelen in 
bedrijven. Dat zijn een aantal 
uitkomsten van de in september 
georganiseerde Energietafel MKB en 
Bedrijfsleven.

Met ongeveer 25 deelnemers, 
waarvan zo’n tien daadwerkelijke 
ondernemers, kende deze Energietafel 
minder deelnemers dan de drie tafels 
daarvoor. De aanwezige ondernemers 
gaven aan bezig te zijn met maatre-
gelen die eenvoudig te nemen zijn en 
waarvan duidelijk is wat de opbreng-
sten zijn, zoals het vervangen van 
traditionele lampen door LED-verlich-

ting. Veel ondernemers vallen onder 
de wet Milieubeheer en zijn wettelijk 
verplicht om bepaalde energiebespa-
rende maatregelen te nemen, als zij 
die investering binnen vijf jaar 
terugverdienen. Deze erkende 
maatregelen zijn echter bij de meeste 
ondernemers niet bekend. Daar ligt 
dus nog een uitdaging voor het 
ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. 

Wethouder Eef van Ooijen vatte de 
avond mooi samen: ‘Iedereen wil wel 
mee in de energietransitie, ook 
ondernemers, maar men vraagt zich 
af hoe dat te doen en wanneer de 
investering terugverdiend wordt. Dat 
zijn essentiële vragen.’ Over 3 tot 6 
maanden organiseren de gemeente en 
BrummenEnergie een vervolg op deze 
Energietafel, waarbij deze vragen 
centraal zullen staan. Een uitgebreider 
verslag van deze bijeenkomst is te 
vinden op de website van 
www.brummenenergie.nl.

Energietafel Mkb en Bedrijfsleven vraagt om vervolg



5 oktober 2018

Raad vergadert…  
Op donderdag 18 oktober vindt de besluitvormende raadsvergadering voor de 

maand oktober plaats. De agenda en bijhorende voorstellen vindt u op onze 

website. Onder andere het door het college opgestelde bestuursprogramma 

voor de raadsperiode 2018-2022 staat als voorstel op de agenda. Verder staan 

er onder andere ook twee bestemmingsplannen of de agenda en het controle-

protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018. U bent 

uiteraard op 18 oktober van harte welkom in de raadzaal van het gemeente-

huis om de raadsvergadering bji te wonen. Aanvang is 20.00 uur. 

Kinderhulp
Het initiatief voor 120 toegangskaarten voor attractiepark Slagharen van 

Knooppunt Mantelzorg en het Nationaal Fonds Kinderhulp is een succes. 

Gelet op de vele aanmeldingen is de sluitingstermijn vervroegd. Het 

Nationaal Fonds Kinderhulp maakt zich sterk voor kinderen in gezinnen 

met een laag inkomen en stelde via het Knooppunt Mantelzorg 120 

toegangskaarten beschikbaar, vooral bedoeld voor kinderen waarvoor een 

dag uit geen vanzelfsprekendheid is. Via het knooppunt worden de 

toegangskaarten op dit moment verloot onder de aanmeldingen. Meer 

hierover lees je op de website www.samengoedvoorelkaar.nl.  

Nieuwe gemeentegids 
Eind volgende week wordt de nieuwe gemeentegids huis-aan-huis ver-

spreid. Brievenbussen met een nee/nee-sticker worden overgeslagen. Heeft 

u eind oktober nog geen gemeentegids ontvangen? Dan kunt u een gratis 

exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in 

Eerbeek. Wie het komende jaar in deze gemeente komt wonen, krijgt de 

gids vanzelf toegezonden. Meer info op www.brummen.nl.

Militaire oefening
Er wordt op 11 en 12 oktober een militaire oefening gehouden door de 

Koninklijke Landmacht. Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten 

(zonder motor) op het Apeldoorns kanaal (kanaal langs Kanaal Zuid in 

Loenen) en de Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag Soeren). Ment doet er alles 

aan om hinder van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u 

toch klachten over de uitvoering van de oefening? Geef het aan ons door. 

Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie 

van Defensie.

Kort nieuws

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

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een woonhuis, Engelen-
burgerlaan 18A Brummen (3-10-
2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
gedeeltelijk vervangen van de 
bestaande erfafscheiding, Zutphense-
straat 87 Brummen (3-10-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 8 rijwoningen type Heren 
aan het Hof, kavel 25 t/m 32, 
Lombok-Zuid Eerbeek (3-10-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van 18 rijwoningen type 
Dames aan het Hof, kavel 51 t/m 68, 
Lombok-Zuid Eerbeek (3-10-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
vernieuwen van het voegwerk, 
Burgemeester de Wijslaan 16 Brum-
men (3-10-2018) 

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een schutting, perceel 
naast Enkweg 21 Eerbeek (Hall E 4517 
ged.) (3-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het aanbrengen van 
dakbeschot op de locatie Zutphense-
straat 360 Brummen (3-10-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het bestaande kozijn 
gelijktrekken met de voorgevel op de 
locatie Vondellaan 43 Eerbeek 
(3-10-2018) 

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het plaatsen van een nieuw 

kozijn op de locatie De Hilde 32 
Brummen (3-10-2018) 

• Sloopmelding voor Mendelssohnstraat 
12 Brummen (3-10-2018) 

• Sloopmelding voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Poelkampstraat 57 Eerbeek 
(3-10-2018) 

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, voor 
het plaatsen van 36 zonnecollectoren 
op de locatie Elzenbosweg 20 
Brummen (3-10-2018) 

• Melding Activiteitenbesluit milieube-
heer voor het (weer) in gebruik nemen 
van wasplaatsen aan de Zutphense-
straat 144 Brummen (3-10-2018) 

Overige overheidsinformatie
• Forum Begroting, donderdag 11 

oktober 2018

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Sport, bewegen, gezondheid, openbare 
ruimte, participatie, samenwerken, 
stimuleren, faciliteren. Allemaal termen 
die vorige week vrijdag meerdere 
malen langs kwamen in de gesprekken 
tijdens de bestuursdag van de gemeen-
te. Ieder jaar in september gaat het 
voltallige gemeentebestuur (gemeente-
raad, college en ambtelijke leiding) 
samen op pad door de gemeente. Dit 
jaar stond het thema ‘sport en bewe-
gen’ centraal. De bestuurders begonnen 
vol goede moed om 8.45 uur in de 
kantine van KV Mélynas om ruim acht 
uur later moe maar vol inspiratie 
huiswaarts te keren. 

De bestuurders bezochten een groot 
aantal verenigingen, organisaties en 
complexen. Zo werden er bijvoor-
beeld bezoeken gebracht aan 
zwembad Rhienderoord, gezonde 
school De Triangel, jeu de boulesver-
eniging Le Pionnier en sportschool 
Hippmann. Maar er werd ook actief 
gesport. Zo verzorgde de Eerbeekse 
mountainbikevereniging Last Gear 
een mini-clinic en werd op de velden 
van Sportclub Brummen meegedaan 
aan het beweegprogramma Brummen 
Beweegt. Ook was er een workshop 
Tai Chi en werd en per tandem 
gefietst over het prachtige fietspad op 
de dijk in Cortenoever. 

Naast de vele activiteiten en werkbe-
zoeken was er ook ruimte voor 
verdieping. Onder andere naar aanlei-
ding van de inspirerende presentatie 
van Petra Schipper van de Gelderse 
Sportfederatie. Hierbij werd inge-
zoomd op het gemeentelijke beleid 
verwoord in de nota ‘positieve en 
intregrale gezondheid’ en gekeken 
naar landelijke en lokale cijfers. 
Sportverenigingen nemen nog steeds 
een belangrijke plek in, maar zien wel 
het ledenaantal fors afnemen. 
Het aantal mensen dat ongeorgani-
seerd sport neemt toe. En Nederland 
neemt in Europa de twijfelachtige 
koppositie in als het gaat om de 
meeste uren per dag zitten (ruim acht 
uur).

Conclusie
Tijdens het debat concludeerden de 
bestuurders dat bewegen voor jong 
en oud erg belangrijk is.  
Niet alleen om gezondheidsredenen, 
maar ook uit oogpunt van participatie 
en ontmoeting.

Vorige week is de officiële verkoop van 
tien riante kavels voor het project De 
Commanderij in nieuwbouwwijk De 
Elzenbos in Brummen begonnen. 
Wethouder Margriet Wartena verrichtte 
samen met Harry Sentker van Landerijen-
bureau Kromhof-Pullen een korte 
openingshandeling. Op de website 
www.decommanderij.nl vindt u informa-
tie over de verkoop van de kavels. 

Nieuwbouwwijk Elzenbos bestaat uit 3 
delen. Buiten de nieuwe woningen en 

een nieuwe basisschool in de deelge-
bieden 1 en 2, komen er ook een 
zorginstelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking en 3 groenzo-

nes (waaronder het voedselbos). In 
deelgebied 3 ligt het project De 
Commanderij. Dat bestaat uit 10 riante 
kavels van ongeveer 2.500 m² per 
kavel waarop ruime woningen van circa 
15 meter diep gebouwd mogen 
worden. De Commanderij wordt 
gekenmerkt door veel groen en een 
ruime inrichting. De Oude Brummense-
beek neemt een belangrijke plaats in en 
ook rust is een sleutelwoord in het 
plan: geen doorgaand verkeer en 
autoluw. 

Gemeentebestuur vorige week eendrachtig in beweging

Verkoop kavels De Commanderij in Brummen gestart

Knooppunt Mantelzorg is er voor u!
Zorgen voor een naaste met 
bijvoorbeeld een handicap of ziekte 
kan moeilijk zijn. Het Knooppunt 
Mantelzorg biedt ondersteuning. In 
juni staan er weer diverse activiteiten 
op de agenda. Daarnaast kunt u 
mantelzorgcoach Monique Steunen-
berg op verschillende plaatsen 
treffen onder de noemer Buurtpunt 
Mantelzorg of via m.steunenberg@humanitas.nl.

Agenda oktober 2018

8 okt mantelzorggespreksgroep 13:30-14:30 uur Plein Vijf Brummen 

11 okt mantelzorggespreksgroep 13:30-14:30 uur Bibliotheek Eerbeek

15 okt Buurtpunt Mantelzorg 15.00 uur, Jumbo Eerbeek

17 okt workshop ‘ont-spannen en ontmoeten’ 19.00 uur, Plein Vijf Brummen

22 okt informatieavond st. ‘kLeef  19.00 uur, Tjark Riks Eerbeek

24 okt Buurtpunt Mantelzorg 10.30 uur, Jumbo Brummen

26 okt Dag jonge mantelzorgers  11.00 uur, scouting Apeldoorn

Meer informatie: www.samengoedvoorelkaar.nl. 



Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de provincie 
Gelderland en de gemeente Brummen hebben 
maandag een intentieovereenkomst ondertekend. 
Hierin geven zij aan vol vertrouwen en met veel 
energie te gaan samenwerken in het project 
Eerbeek-Loenen 2030. De intentieovereenkomst 
geeft duidelijk aan hoe de samenwerking verder 
vorm krijgt en welke projecten in de komende 
periode verder verkend worden. De gemeente 
Apeldoorn sluit (mede gelet op de betrokkenheid 
bij het industrieterrein in Loenen) mogelijk in een 
later stadium aan bij dit samenwerkingsverband.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan 
voor grote delen van Eerbeek door de Brummen-
se gemeenteraad is er weer ruimte ontstaan om 
met nieuwe energie na te denken over de 
gewenste toekomstige ontwikkeling van 
papierdorp Eerbeek. Industriekern Eerbeek 
Loenen (IKEL), de provincie Gelderland en het 
Brummense gemeentebestuur werken daarbij al 
geruime tijd nauw samen. Begin dit jaar hebben 
provincie, gemeente en industriekern aangege-
ven dat zij verder willen onderzoeken of een 
meer structurele, onderlinge samenwerking 

meerwaarde oplevert. Dit moet vooral gelden 
voor projecten die een positieve bijdrage leveren 
aan leefbaarheid, energie en economie. In 
Eerbeek zijn dorp en industrie nauw met elkaar 
verweven. De wens bestaat om de leefbaarheid 
in het dorp te vergroten en om de concurrentie-
positie van het papiercluster op de internationale 
markt te versterken.

Raadpleging
Begin juni is een groot aantal organisaties en 
belangenvertegenwoordigers uit Eerbeek 
bijgepraat over deze ontwikkelingen. En hebben 
zij ideeën en wensen over hun rol in het vervolg 
naar voren gebracht. De zomerperiode is 
gebruikt om te werken aan een projectenboek. 
Samen is bekeken voor welke projecten samen-
werken belangrijk is. Organisaties zoals de 
wijk- en dorpsraden in Eerbeek en Loenen, 
ondernemersvereniging Eerbeek, waterschap 
Vallei en Veluwe, VSM, Natuurmonumenten, 
BrummenEnergie en Veilig Verkeer Nederland 
hebben hierbij een rol gespeeld.

Nu: start verkenningsfase
Met de intentieverklaring geven provincie, 
industriekern en gemeente ook vol vertrouwen 
groen licht voor de volgende samenwerkingsfa-
se. Dit is een fase van verkenning. In deze fase 
wordt vooral de haalbaarheid (bestuurlijk, 
financieel én inhoudelijk) van de verschillende 
projecten uit het projectenboek verder onder-
zocht. Hierbij komt ook de impact –  het 
ruimtelijke en maatschappelijke effect – uitdruk-
kelijk aan de orde. Projecten die niet haalbaar 
zijn of onvoldoende impact hebben worden niet 

verder tot uitvoering gebracht in een volgende 
fase. De projecten die haalbaar zijn en voldoen-
de impact hebben, worden gebundeld in een 
flexibele uitvoeringsagenda waarbij een priorite-
ring en planning is opgenomen. Afgesproken is 
dat projecten niet op elkaar hoeven te wachten. 

De papierindustrie is van groot economisch 
belang voor Gelderland. Naast het grote econo-
mische belang van deze industrie wordt met 
partijen samengewerkt aan opgaven en kansen 
op het gebied van leefbaarheid en energietransi-
tie. De wijk- en dorpsraden zijn actief bij het 
project Eerbeek-Loenen betrokken en bekrachtig-
den dit maandag door, samen met IKEL, provincie 
en gemeente een bewonersprotocol te onderteke-
nen. Hiermee is ook duidelijk hoe en wanneer 
deze raden een rol spelen binnen het project 
Eerbeek-Loenen 2030. Deze bewonersgroepen 
krijgen hierdoor een belangrijke rol om de 
participatie van inwoners te bewaken. Ze hebben 
daarom een plek dichtbij de stuurgroep gekregen, 
waardoor ze de ontwikkelingen nauwlettend 
kunnen volgen en ook rechtstreeks signalen 
kunnen afgeven aan de stuurgroep. 

  Speciale website
   Meer weten over het project Eerbeek-Loenen 

2030? Dan kunt u half oktober ook terecht 
op de speciale projectwebsite:  
www.eerbeekloenen2030.nl. 
Via dit kanaal informeren provincie, industrie-
kern en gemeente iedereen actief over de 
laatste stand van zaken van dit belangrijke 
samenwerkingsproject.

Deze week hebben burgemeester en wethouders 
een nieuwe stap gezet om richting te geven aan 
de toekomstige ontwikkeling van papierdorp 
Eerbeek. Dit door voor twee belangrijke opgaven 
een plan van aanpak vast te stellen. Deze plannen 
moeten er toe leiden dat er eind 2019 een 
gedragen (master)plan ligt voor zowel het 
centrumgebied als de ontwikkeling van de 
Eerbeekse Beek. Een cruciaal onderdeel hierbij is 
het betrekken van iedereen die een belang heeft in 
Eerbeek, van de wijkraden tot de ondernemers, 
van inwoners tot specifieke belangengroepen. 

Het nieuwe bestemmingsplan regelt een nieuwe 
balans in het dorp tussen de papierindustrie, het 
centrumgebied en de woongebieden. Sommige 
ontwikkelingen die stil lagen zijn inmiddels 
opgepakt. Denk daarbij aan de bouw van een 
clusterschool en woningbouw in de wijk Lombok. 
Maar voor andere vraagstukken en ontwikkelkan-
sen is eerst een nadere uitwerking nodig. Binnen 
de samenwerking tussen industrie, provincie en 
gemeente (project Eerbeek-Loenen 2030) is 
afgesproken dat de gemeente Brummen kartrekker 
is voor de verdere ontwikkeling van het dorpscen-
trum van Eerbeek en de Eerbeekse Beek. Voor 
beide opgaven is een plan van aanpak opgesteld 
dat bijdraagt aan een goed en samenhangend 
participatietraject. Dit moet uiteindelijk leiden tot 
een vastgesteld Masterplan met concrete plannen 
en financiële onderbouwing eind volgend jaar.

Centrumgebied
Iedereen wil graag een leefbaar en vitaal centrum-
gebied in Eerbeek. Er liggen volop kansen en er zijn 

een groot aantal – soms ook complexe – vraag-
stukken. Voor het gemeentebestuur is het cruciaal 
om alle belangen en ambities in beeld te hebben 
en deze in samenhang af te kunnen wegen. Het 
bestemmingsplan wordt verder uitgewerkt en de 
kansrijke ontwikkelingen worden in het masterplan 
vastgelegd. Denk hierbij aan ontwikkellocaties 
zoals de Stationsomgeving, Coldenhovenseweg, 
Kerstenterrein, Loenenseweg en Kloosterstraat. Of 
aan de herontwikkeling van het Burgersterrein met 
een nieuw logistiek centrum. Natuurlijk wordt 
hierbij ook uitdrukkelijk gekeken naar verkeerstro-
men en het parkeren. Kortom, veel ontwikkelkan-
sen en uitdagingen op een relatief klein gebied. 
Reden te meer om met zoveel mogelijk inwoners, 
partners en belangengroepen hierover het gesprek 
aan te gaan en te komen tot haalbare plannen die 
Eerbeek de impuls geven waar zo lang op is 
gewacht.

Zichtbaar en beleefbaar 
Ook voor de Eerbeekse Beek – de naamgever van 
het dorp Eerbeek – is een Plan van Aanpak 
opgesteld om na de zomer van 2019 te komen tot 
een masterplan. Voor deze opgave gaat het 
hoofdzakelijk om het zichtbaar en beleefbaar 
maken van de beek in vooral het dorp zelf. Daar 
waar de beek nu nog stroomt onder de fabriekster-
reinen van Veco, DS Smith en Mayr Melnhof, moet 
deze zo mogelijk bovengronds komen en waar 
mogelijk ook verlegd. Maar ook moet er verder 
geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de beek, 
zodat deze voldoende en een constantere hoeveel-
heid water vervoert. Onder andere de unieke 
historische Oliemolen van Eerbeek heeft hiervan 

profijt. Uiteraard biedt de beek ook vanuit 
toeristisch en recreatief oogpunt grote kansen. 

Informatiebijeenkomst
Voordat een uitgebreid traject gestart wordt om 

voor zowel het centrumgebied als de beek alle 
kansen in beeld te krijgen en op haalbaarheid te 
toetsen, wordt een brede informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Deze wordt naar verwachting in 
november georganiseerd. 

Industrie, provincie en gemeente 
werken samen verder aan Eerbeek

Samenwerken aan Eerbeek. Eensgezind over het afgesproken bewonersprotocol. Op de foto van links 
naar rechts Hannie Elfrink (dorpsraad Eerbeek-Hall), gedeputeerde Jan Markink, IKEL-voorzitter Dirk 
Schut, Ed van Dam (wijkraad Eerbeek-Zuid) en wethouder Peter-Paul Steinweg.

Concrete plannen maken voor centrumgebied en beek

Nieuwe leemlaag voor deel Eerbeekse Beek
Een deel van de Eerbeekse Beek krijgt dit najaar een nieuwe leemlaag. Er lekt water weg uit de 
beek en daar lijdt de ecologie onder. Daarnaast kan de geheel gerestaureerde korenmolen te 
weinig draaien Het gaat om het gedeelte langs landgoed Huis te Eerbeek (Weberbos). Daar krijgt 
de beek een nieuwe leemlaag en worden de weggezakte oevers hersteld. Werkzaamheden starten 
half oktober en zijn naar verwachting in december afgerond. 
Meer informatie: www.vallei-veluwe.nl/eerbeeksebeek.


