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Contouren voor centrum Eerbeek en Eerbeekse beek in beeld

Doe mee met de duurzame huizenroute

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de structuurvisie voor het centrum van Eerbeek en de
Eerbeekse beek vast te stellen. Deze visie is een actueel inspiratie- en toetsingskader. Deze geeft een inspirerend
beeld richting inwoners, ondernemers en investeerders hoe het centrum van Eerbeek zich kan gaan ontwikkelen.
Tegelijkertijd zet ook de gemeente eerste stappen met een uitwerking en uitvoering van onderdelen van de visie.
“Een stimulans die het centrum hard nodig heeft,” constateert verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden.

Heeft u al ervaringen opgedaan met het duurzamer maken van uw huis?
Help een ander op weg en meld uw huis aan als voorbeeld tijdens de
Nationale Duurzame Huizen Route op 30 oktober en 6 november.

en uitvoering. Vooruitlopend hierop starten al verschillende projecten.

Het ontwerp van de visie voor het centrum van Eerbeek
en de Eerbeekse beek heeft van mei tot half juli ter
inzage gelegen. Er waren verschillende mogelijkheden
om een reactie (zienswijze) te geven: digitaal, schriftelijk
en mondeling. Ook konden belangstellenden opmerkingen plaatsen op een interactieve kaart. Van Burgsteden is
verheugd dat deze werkwijze heeft aangetoond dat
iedereen in de gelegenheid was om een reactie te geven.
“Een mooi traject waarin we het draagvlak van de
plannen hebben kunnen toetsen”, aldus Van Burgsteden.
Waardevolle reacties
“De afgelopen 2 jaar zijn in het proces om te komen tot
deze visie veel ideeën en wensen door inwoners,
ondernemers en lokale stakeholders naar voren
gebracht”, vervolgt de wethouder. “Deze zijn waardevol en bij de visievorming betrokken en waar mogelijk in
de visie verwerkt. Uit de reacties en zienswijzen blijkt
overigens opnieuw de behoefte bij inwoners en
ondernemers aan actie.”
Aan de slag
In de loop van volgend jaar komt een uitvoeringsprogramma met een prioritering voor de verdere uitwerking

Planvorming ‘Spoorzone’
Het gaat hier om een uitwerking voor het gebied van
Kerstenterrein, langs het spoor tot en met de stationsomgeving. In het bijzonder wordt hierbij gekeken naar
het benutten van de kansen voor recreatie en toerisme.
Dit gemeentelijke project is een samenwerking tussen
de provincie, de papierindustrie en het waterschap. De
keuze voor een invulling van het Kerstenterrein wordt in
deze uitwerking gemaakt. De voorbereiding is inmiddels
gestart.
Verkenning Eerbeekse beek
Bij dit deelproject gaat het om een verkenning om de
beek en directe omgeving in de bebouwde kom alvast
te verbeteren.
Uitwerking De Wasacker
Centraal bij dit project is een uitwerking van het
deelgebied De Wasacker in samenhang met de plannen
voor versterken van detailhandel bij de entree van het
winkelgebied. Op die wijze faciliteren we een actueel en
kansrijk marktinitiatief (de plannen voor de Plus en
Action) en voeren we tegelijkertijd infrastructurele
aanpassingen door die aansluiten bij de visie.
Meer informatie
Meer informatie over de structuurvisie en de verdere
acties is te vinden op een speciale pagina op onze
gemeentelijke website: www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek.

Campagne om beter te leren lezen en schrijven
Ook in onze gemeente zijn er mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven. In onze provincie zijn dat in totaal zo’n 200.000 personen. Deze
mensen (met Nederlands als moedertaal) hebben bijvoorbeeld moeite met
het online betalen van een rekening of hun kind helpen met het huiswerk.
Dat is lastig, maar vaak kun je er iets aan doen. Daarom is hiervoor extra
aandacht met de campagne ‘Gelderland Geletterd’. Deze Gelderse
campagne richt zich op die mensen die de stap om zich aan te melden
voor taalcursus nog niet hebben kunnen of durven zetten.
Binnen deze campagne werken veel
organisaties samen, zoals taalhuizen,
bibliotheken, gemeenten en
onderwijs- en welzijnsinstellingen.
Allemaal met hetzelfde doel: ervoor
zorgen dat Gelderland Geletterd
wordt. Het is belangrijk dat mensen
niet langer hun probleem verbergen.
Niet goed kunnen lezen en schrijven
kan een grote belemmering zijn in
het dagelijks leven. Het gaat niet
alleen om het voorlezen van een
(klein)kind, maar ook het kunnen
lezen van officiële brieven van het
ziekenhuis, belastingdienst of
gemeente. Met de campagne willen
we dit meer bespreekbaar maken en
mensen over een drempel helpen,
want je kunt er wat aan doen.
Positieve verandering
“Ik hoop van harte dat mensen deze
kans aangrijpen. Het kan een leven
positief veranderen, mede door alle
mogelijkheden die met goed lezen
en schrijven worden geboden,” zegt
wethouder Ingrid Timmer. “We

willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen!” Meer weten?
Kijk dan op de website www.
ikdoeookmee.nl of bel gratis met de
Bellijn van Stichting Lezen en
Schrijven (0800-0234444).
Taalhuis
In onze gemeente kunt u terecht bij
het Taalhuis Brummen/Voorst. Deze
vindt u in de bibliotheek in Brummen en Eerbeek. Voor meer
informatie mailt u naar taalhuis@
bibliotheekbrummenvoorst.nl of bel
met de taalhuiscoördinator Mariël
Schotpoort: 06-16 82 66 28.
Binnen het taalhuis werken de
gemeenten Brummen en Voorst,
Bibliotheek Brummen/Voorst,
Stichting Lezen en Schrijven,
Stichting Welzijn Brummen, Mens
en Welzijn Voorst, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Top
Taalgroep nauw samen. Zij zetten
hun deskundigheid graag in voor
mensen die moeite hebben met
lezen en schrijven.

Wat houdt meedoen in?
Uw woning wordt weergegeven bij de voorbeeldwoningen. Daar kunnen
mensen zoeken op bijvoorbeeld bouwjaar, woningtype of een bepaalde
maatregel. Op 30 oktober en 6 november heeft u de kans uw woning
open te stellen voor geïnteresseerde bezoekers. U bepaalt zelf of u
meedoet en welke dag en tijd u het beste schikt.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Met uw deelname maakt u
onderdeel uit van een grote
groep enthousiaste huiseigenaren in heel Nederland die
aan dit initiatief meedoen!
Aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Onjuist aanmeldadres
In de vorige editie van GemeenteThuis staat het verkeerde aanmeldadres
voor de bijeenkomst over energie besparen op 20 oktober. Voor deze
bijeenkomst kunt u zich aanmelden via www.brummenenergie.nl/events.
Tijdens deze inspirerende avond krijgt u praktische voorbeelden voor
verduurzaming. De bijeenkomst is op woensdagavond 20 oktober om 20.00
uur. Locatie is de Kruiskerk te Eerbeek. Bij de ingang wordt om uw coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs gevraagd.

Bestemmingsplan Vulcanusweg 1
Er is een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van een nieuwe Aldi
Supermarkt mogelijk maakt op de locatie Vulcanusweg 1 te Brummen. Op
deze locatie was voorheen Verrij Wonen gevestigd. Om verstandig om te
gaan met het aanbod van supermarkten in het dorp Brummen, is in dit
bestemmingsplan ook geregeld dat op de vertrek-locatie van de Aldi
straks geen supermarkt meer mogelijk is. Voor die locatie, aan de
Arnhemsestraat 50 te Brummen, wordt samen met een ontwikkelaar en in
overleg met de buurtbewoners gezocht naar een geschikte invulling voor
woningbouw.
Geen zienswijzen
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen in reactie op dit ontwerpbestemmingsplan binnengekomen. De
volgende stap in de procedure is nu, om het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Wat bijzonder is aan deze
procedure, is dat initiatiefnemer Aldi ervoor gekozen heeft om tegelijk met
het bestemmingsplan, ook de omgevingsvergunningprocedure te doorlopen.
Ontwerp en inrichting
De omgevingsvergunning voor het nieuwe Aldi pand heeft samen met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het voordeel hiervan is dat
direct duidelijk is hoe het gebouw er uit komt te zien en hoe het terrein
wordt ingericht. Aan het ontwerp en de inrichting van het terrein is door
Aldi veel aandacht besteed. Er zijn daarover veel gesprekken gevoerd met
medewerkers van de gemeente Brummen, met de bewoners en gebruikers
van de omgeving van het plangebied en met Het Gelders Genootschap. Het
resultaat is een zorgvuldig ingepast duurzaam supermarktpand. Het plan
gaat ook over de aanplant van groen. Bijvoorbeeld komen er bomen aan de
kant van de Zutphensestraat om zo voor laanversterking te zorgen.

Begrotingsraad op 28 oktober
De gemeenteraad buigt zich op donderdag 28 oktober over de concept-programmabegroting 2022-2025. De raad heeft als taak de begroting
jaarlijks vast te stellen en daarmee de gemeentelijke koers aan te geven.
De vergadering over dit onderwerp gaat al in de middag van start,
namelijk om 16 uur. De verwachte eindtijd is 23 uur. De vergadering is
voor iedereen live te volgen via het televisiekanaal van de lokale publieke
omroep VoorstVeluwezoom.
tribune nog niet opengesteld. Tot
De vergadering vindt plaats in het
het eind van dit jaar worden daarom
Brummense gemeentehuis. De
alle raadsvergaderingen live
raadsleden houden vanwege de
uitgezonden door de lokale omroep,
geldende coronamaatregelen in
zodat iedereen deze openbare
deze vergaderruimte de nodige
vergaderingen kan blijven volgen.
afstand en ook andere geldende
coronamaatregelen worden
Naast de begroting voor volgend
toegepast. Gelet op de beperkte
jaar buigen de gemeenteraadsleden
ruimte in de raadszaal is de publieke
zich tijdens de begrotingsvergade-

ring ook over de Tweede Bestuursrapportage over het lopende
begrotingsjaar 2021. Hiermee legt
het college verantwoording af over
de inhoudelijke maar vooral ook
financiële situatie van het huidige
begrotingsjaar.
Vergaderstukken online
De agenda met de bijhorende
stukken van de begrotingsvergadering van 28 oktober kunt u raadplegen op de pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website
www.brummen.nl. Ook liggen er
binnenkort exemplaren ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het plaatsen van een hekwerk, Bredenoordweg,
BRUMMEN, sectie P, nummer 174 (Bredenoordse
Beek)
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het kappen van een conifeer en een berk, Charlotte
van Bourbonlaan 10, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het bouwen van een woning, De Pothof, kadastraal
Brummen, sectie G, nummer 6211
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het plaatsen van een dubbelwandige kachelpijp, Jan
Somerstraat 3, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een rode beuk, Kampweg 3,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het constructief wijzigen van de gevel, Kaniestraat 7,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het verbreden van de inrit, Loenenseweg 92, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het vervangen van de huidige damwandschuur/
garage, Polweg 6, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning,
het realiseren van een uitrit, Ruijgenbosweg 40,
Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het
aanleggen van een nieuwe uitrit, Julianalaan 36,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het
kappen van een beuk, Bronkhorsterweg 15, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor een
gevelwijziging van het bijgebouw op de locatie
Heerweg 1, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning en het aanleggen van een
uitrit op de locatie Knoevenoordstraat 63, Brummen
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor ’t
Zaaibroek 1A, Hall
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan “Leuvenheim, Landgoed
de Wildbaan” gemeente Brummen

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.

Kort Nieuws
Raad besloot
Op donderdag 14 oktober nam de gemeenteraad weer een aantal
belangrijke besluiten. Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze
website. Binnenkort is ook de besluitenlijst én het videoverslag van de
vergadering te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Transitievisie warmte
Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen de Transitievisie Warmte gemeente Brummen vast te stellen. Met de visie willen we
de doelstellingen behalen die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Dit is
de eerste stap in een langdurig proces met als doelstelling dat in 2050
alle gebouwen in Brummen zijn aangesloten op alternatieve warmtebronnen. U leest de Transitievisie Warmte op onze website bij Duurzaamheid.

Maaien op Burgersterrein Eerbeek
Volgende week wordt het voormalig Burgersterrein aan de Louberweg
gemaaid. Dit terrein zou in de zomer gemaaid worden, maar na overleg
met enkele aanwonenden ging dit toen niet door. De bloemen en beplanting waren in volle bloei, waardoor er ook veel insecten en vlinders
aanwezig waren. Besloten is daarom om het maaien in het najaar te doen.
Na de maaibeurt volgende week wordt het terrein meegenomen in het
regulier onderhoud van het gemeentelijk groen. Dit betekent dat het terrein
twee keer per jaar gemaaid wordt.

Glasvezel in Leuvenheim, Empe en Oeken

Uitnodigingskader zon- en windenergie vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft een uitnodigingskader
voor zonnevelden en windmolens vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad
om hierover definitief te beslissen. Dat gebeurt op 4 en 18 november 2021.
Het uitnodigingskader geeft aan
waar en op welke manier opwek
van schone energie mogelijk is in de
gemeente Brummen. Het kader
bevat een aanpak om initiatieven op
verschillende onderdelen te
beoordelen. Zo wil het college
ervoor zorgen dat een zonneveld
niet alleen schone energie opwekt,
maar ook de kwaliteit van het
gebied eromheen verbetert én dat
omwonenden goed betrokken
worden.
Zonnevelden tot maximaal 100 ha
Tot 2030 is aanleg van maximaal
100 hectare mogelijk. De gemeente
schrijft de komende jaren twee
uitnodigingen (tenders) uit, waarin
initiatiefnemers projecten kunnen
voorstellen.
We hebben een mooi landschap en
daarom is het uitnodigingskader
sterk georiënteerd op de aanwezige
landschapstypen. We hanteren de
volgende maxima:
• Veluwe: 10 hectare (op/grenzend
aan bedrijven- of industrieterrein)
• Veluweflank: 30 hectare
• Ontginningen: 40 hectare
• Landgoederen: 20 hectare

• Oeverwal: 30 hectare
• Uiterwaarden: 15 hectare
Weinig ruimte voor windenergie
Hoewel het uitnodigingskader niet
alleen over zon, maar ook over wind
gaat, zijn er op dit moment geen
kansrijke locaties voor grote
windturbines in de gemeente. Dit
heeft ten eerste te maken met de
landschapsstructuur in de gemeente.
Ten tweede wordt er de komende
jaren een provinciaal onderzoek
gedaan naar het vlieggebied van de
vogelsoort de Wespendief. Het
onderzoeksgebied vindt plaats in
een zone van 8 kilometer rondom
de Veluwe.
Bovendien heeft de Raad van State
op 30 juni 2021 geoordeeld, dat het
Europese recht Nederland ertoe
dwingt voor de Nederlandse
windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Voor deze
rijksregels was namelijk niet de juiste
procedure gevolgd. Het gevolg van
de uitspraak is dat overheden de
windturbinenormen niet mogen
gebruiken voor windturbineparken,
totdat de regering een milieubeoordeling heeft gemaakt.

Wel is in het uitnodigingskader
bepaald dat erfmolens met een
as-hoogte tot 15 meter onder
bepaalde voorwaarden mogelijk zijn.
In uitzonderingssituaties staat de
gemeente open voor dorpsmolens
met een as-hoogte tot 40 meter.
Meedenken
Van 16 juni tot en met 28 juli 2021
heeft het uitnodigingskader
windmolens en zonnevelden ter
inzage gelegen. De gemeente heeft
114 zienswijzen ontvangen. De
beantwoording daarvan is toegevoegd aan de stukken van het
uitnodigingskader voor de raad. De
reacties en de daarin aangereikte
inzichten zijn zoveel mogelijk
verwerkt in de definitieve versie die
nu ter besluitvorming voorligt.
Regionale energiestrategie (RES)
In de nationale klimaatafspraken is
bepaald dat gemeenten samen met
provincies en waterschappen een
Regionale Energiestrategie (RES)
maken. In de RES van de Cleantech
Regio staat de strategie voor de
opwek van duurzame elektriciteit en
de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving.
Ook de RES benadert de opwek van
schone energie vanuit de verschillende landschapstypes in het gebied

Vanaf deze week start de aannemer in opdracht van DELTA Fiber Netwerk
met de aanleg van glasvezel voor Leuvenheim, Oeken en Empe. Als eerste
begint de aannemer in Leuvenheim en dan volgen Oeken en Empe.
Hierdoor krijgt een groot deel van de woningen in deze kleine kernen de
mogelijkheid tot een goede en snelle internetverbinding die klaar is voor de
toekomst. En dat is ook in deze periode van thuiswerken natuurlijk erg fijn.
De graafwerkzaamheden duren ongeveer 7 weken. Daarna worden de
aansluitingen gerealiseerd in de woningen zelf, geheel op afspraak tussen de
aannemer en de woningeigenaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
aan het eind van het jaar helemaal klaar. Hall wordt door KPN voorzien.
Glasvezel graven gaat niet zonder risico. Ervaart u overlast? Meld het op
www.fixi.nl. en wij brengen dan uw melding bij de aannemer onder de
aandacht. Heeft u verder vragen over (de aanleg van) glasvezel of wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met DELTA Fiber Netwerk via
www.glasvezelbuitenaf.nl.

en biedt handvatten voor landschappelijke inpassing. De RES is
een strategisch instrument waarvan
de principes door middel van
gemeentelijk beleid lokaal passend

worden gemaakt. In Brummen
doen we dat via het uitnodigingskader voor zonnevelden en windmolens.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

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

