
Onafhankelijke cliëntondersteuner aan het woord 
In onze gemeente is een onafhankelij-
ke cliëntondersteuner actief. Haar 
naam is Annemieke Spijker en ze is in 
dienst bij Adviespunt Zorgbelang. Om 
meer bekendheid te geven aan haar 
werk was Annemieke recent nog 
aanwezig bij De Mollenhof in Oeken. 
Daar gaf zij voorlichting over haar 
werk. “Dat was heel leuk om te doen. 
En de informatie, zo bleek, was meer 
dan welkom”, liet Annemieke na 
afloop weten. 

Als het gaat om zorg, ondersteuning, 
werk en inkomen krijgen inwoners te 
maken met instanties en medewerkers 
zoals Team voor Elkaar, WerkFit 
Brummen of het UWV. Elke inwoner 
heeft recht op ondersteuning bij het 
contact en gesprekken met deze 
medewerkers. Daarom is er gratis 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
“Als onafhankelijke cliëntondersteuner 
kan iemand helpen in het contact met 
Team voor Elkaar. Dit kan helemaal 
aan het begin zijn, als iemand bijvoor
beeld een (nieuwe) aanvraag wil doen. 
Ik ga dan eerst met de inwoner kijken 
wat de vraag precies is. Maar ook kan 
ik voorlichting geven over de procedu
re van zo’n aanvraag”, aldus Anne
mieke Spijker. 

Spijker vertelt dat tijdens de voorlich
tingsbijeenkomst bij De Mollenhof één 
van de aanwezigen aangaf dat zij 
gebruik gemaakt had van de onafhan
kelijke cliëntondersteuning. “Het 
gesprek was vervolgens naar tevreden
heid verlopen en zij kon hierdoor beter 
het gesprek voeren met Team voor 
Elkaar. Ook als iemand al langer contact 
heeft met Team voor Elkaar, kan hij of 
zij de onafhankelijk cliëntondersteuner 
bellen of mailen voor advies.”
 
Onafhankelijk en gratis
Als cliëntondersteuner werkt Spijker bij 
het Adviespunt Zorgbelang. Ze staat los 
van de gemeente Brummen en is dus 
echt onafhankelijk. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de ondersteuning. De 
dienstverlening is dus helemaal gratis.

Soms erg ingewikkeld
Tijdens de bijeenkomst bij De Mollenhof 
kwamen ook de verschillende regelingen 
aan bod. “Deze regelgeving is niet altijd 
even duidelijk. Vaak toch moeilijke kost 
voor inwoners”, constateert de cliënt
ondersteuner. Zo gaf tijdens de bijeen
komst bij De Mollenhof een consulente 
van Team voor Elkaar meer uitleg over 
de Wmo, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Maar als cliëntonder

steuner kan ik iemand daar ook zelf over 
bijpraten. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
over de Wet langdurige zorg, de 
Jeugdwet of de Participatiewet. 

Contact
Wilt u gebruik maken van een onafhan
kelijke deskundige met wie u het gesprek 
voorbereidt of die als ondersteuner 
aanwezig kan zijn bij het gesprek? Dat 
kan. Doe dat via de medewerkers van 
Team voor Elkaar. Maar u mag ook zelf 
rechtstreeks met het Adviespunt contact 
opnemen. Bel hiervoor (026) 384 28 26. 
“Ik denk graag met u mee”, laat 
Annemieke Spijker weten!

Uitvoering Groene Opgave Landschap IJsselsprong
In 2015 heeft de provincie samen met het 
waterschap, gemeente Zutphen, 
gemeente Brummen en Natuurmonu-
menten het programma IJsselsprong 
opgesteld. Het doel van dit programma is 
het versterken van de landschappelijke 
kwaliteiten in het gebied tussen Brum-
men en Zutphen. Gemeente Brummen, 
gemeente Zutphen en Waterschap Vallei 
en Veluwe hebben hierbinnen ieders een 
eigen deelopgave. Na 2016 zijn er echter 
wat dingen veranderd. Daarom wordt aan 
de provincie nu het voorstel gedaan om 
de huidige opdracht aan te passen. 

Het programma is in 2015 uitgewerkt in 
3 deelopgaven:
•  groene buffer (ecologische 

verbindings zone) en Klimaatcorridor 
langs de Oekense beek (Waterschap 
Vallei en Veluwe);

•  groene Opgave, Landschappelijke en 
recreatieve versterking (gemeente 
Brummen);

•  versterking dorpsranden langs de 
Hoven (gemeente Zutphen).

Waardevol Brummen
De opgave van het waterschap is nu 
opgenomen in een groter project, 
namelijk Waardevol Brummen. Het 
projectgebied van Waardevol Brum
men overlapt voor een deel het gebied 
van de gemeentelijke opgave. Om 
samenwerking in het gebied beter af te 
stemmen willen wij qua proces en 
timing zoveel mogelijk aansluiten bij 
WaardeVOL Brummen. Dit zorgt 
ervoor dat de aanleg van groene 
landschapselementen kan worden 
meegenomen bij inrichtingsmaatrege
len vanuit Waardevol Brummen. Ook is 
dit in de communicatie naar inwoners 
binnen dit gebied eenvoudiger. 

Instemming provincie
Om dit mogelijk te maken wordt aan de 
provincie onder andere voorgesteld om 
de huidige subsidie te verlengen tot 
2025. Daarnaast is het plangebied iets 
verruimd met de toevoeging van de 
Eerbeekse Hooilanden en het gebied 
rond de Heimeriete in Hall.

Gemeente gaat speelplaatsen aanpassen
De gemeente Brummen heeft verspreid 
over haar wijken en kernen op dit 
moment 59 speelplaatsen met speeltoe-
stellen. Veel van deze speelplaatsen 
bestaan al jaren en staan in wijken waar 
ondertussen veel minder kinderen 
wonen. Omdat er onvoldoende geld is 
om kapotte speeltoestellen te vervangen 
gaat de gemeente een opschoning onder 
deze speelplaatsen houden. Versleten 
speeltoestellen op plaatsen waar nog 
weinig kinderen spelen worden wegge-
haald en niet vervangen. De speelruimte 
blijft, maar dan zonder speeltoestellen. 

Een van de redenen dat er minder 
nieuwe speeltoestellen worden 
geplaatst is dat onze gemeente net 

zoals diverse andere gemeenten 
vergrijst. Verwacht wordt dat het aantal 
kinderen de komende jaren nog verder 
afneemt. Het uitgangspunt is dat er 
voor kinderen in elke wijk minimaal één 
speelplaats met speeltoestellen beschik
baar blijft. Deze plaatsen zijn veilig te 
bereiken en hebben veilige speeltoestel
len. Op deze plaatsen kan geïnvesteerd 
worden in nieuwe speeltoestellen. 
Wijkspeelplaatsen zoals de Cruijffcourt, 
een skatebaan en trapveldjes blijven 
daarnaast bestaan. 

Onderzoek naar speelgedrag en 
speelwensen 
De gemeente heeft het gebruik van de 
speelplaatsen aardig in beeld. We 

weten echter niet hoe de kinderen over 
de speelplaatsen denken, wat ze leuk 
vinden en misschien wel missen in de 
speelplaatsen. Daarom gaan we met de 
kinderen van de basisscholen in 
Brummen en Eerbeek de wijk in om te 
horen hoe zij over de speelmogelijkhe
den in hun wijk denken. Dit gebeurt via 
de basisscholen. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden gebruikt om te 
bekijken wat en waar er verbeterd kan 
worden. Met deze informatie kunnen 
we voorstellen maken voor aanpassing 
van speelplaatsen die vervolgens met 
de buurt/wijk besproken gaan worden. 
In afwachting van de plannen worden 
gevaarlijke speeltoestellen wel wegge
haald, maar nog even niet vervangen.

Eerste dorpsgesprek in Brummen 
Dinsdagavond 8 oktober was het eerste 
dorpsgesprek over de inrichting van het 
Marktplein en de Ambachtstraat in 
Brummen. De aanwezige bewoners en 
ondernemers gingen met elkaar in 

gesprek over de voorstellen voor het 
Marktplein en de Ambachtstraat. Er 
waren 2 groepen met als thema 
‘Marktplein’ en 2 groepen met als 
thema ‘Ambachtstraat’. Op elke tafel 

lagen de scenario’s en in de groepen 
werden de voor- en nadelen besproken. 
Na 30 minuten werd er gewisseld van 
deelgebied. 

Tegelijkertijd is ook de projectwebsite 
geopend waar u kunt reageren op de 
verschillende scenario’s. Op deze 
website kan iedereen zijn of haar 
mening geven op de diverse scenario’s. 
Kijk op www.brummen.nl/centrumplan
brummen als u mee wilt praten. Er 
wordt momenteel al volop gereageerd. 
U kunt nog reageren tot en met 
dinsdag 22 oktober. Na 22 oktober 
gaan we aan de slag met het ontwikke
len van een voorkeursscenario.
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Annemieke Spijker

Begrotingsraad op 31 oktober vanaf 16 uur 
De Brummense gemeenteraad buigt zich 
op donderdag 31 oktober over de 
belangrijke vraag voor welke activiteiten 
en doelstellingen de gemeente zich 
volgend jaar sterk gaat maken. Dit is 
namelijk verwoord en verwerkt in de 
concept-programmabegroting  
2020-2023. Het college heeft dit 
document eind september aan de 
gemeenteraad overhandigd. Het is de 
raad die als taak heeft de begroting 
jaarlijks vast te stellen en daarmee de 
gemeentelijke koers aan te geven. De 
raadsvergadering over dit onderwerp gaat 
om 16.00 uur van start. De verwachte 
eindtijd is 23.00 uur. 

Het college heeft de afgelopen maanden 
het belangrijke financiële en inhoudelijke 
document (de begroting dus) voorbereid. 
Hierbij zijn de aanwijzingen meegenomen 
die de gemeenteraad aan het college heeft 
meegegeven tijdens de bespreking van de 
perspectiefnota in juni dit jaar. Nu is het de 
beurt aan de gemeenteraad om een besluit 
te nemen over de begroting voor volgend 
jaar. Vanaf eind september zijn raadsleden 
de voorstellen in de begroting gaan 
bestuderen. Zij hebben reacties uit de 
samenleving verzameld, onder andere 
tijdens het raadsforum van donderdag

avond 10 oktober. Ook heeft de gemeen
teraad zowel schriftelijk als mondeling 
vragen gesteld aan het college. Dit alles 
om te komen tot zorgvuldige besluitvor
ming op donderdag 31 oktober 2019.

Vergaderstukken online
De programmabegroting en alle andere 
relevante informatie kunt u lezen op onze 
website www.brummen.nl. Daar is een 
aparte pagina over de behandeling van en 
besluitvorming over de programmabegro
ting. Mensen die géén internet hebben 
kunnen de begroting inzien in het 
gemeentehuis en bij het overheidsinfor
matiepunt in de bibliotheek in Brummen 
en Eerbeek. 

Vergaderplanning op 31 oktober
Het raadsdebat over de begroting start 
donderdag 31 oktober om 16 uur. De 
vergadering vindt plaats in de raadzaal van 
het Brummense gemeentehuis. Iedereen is 
van harte welkom deze belangrijke 
bijeenkomst bij te wonen. De vergader
planning kunt u raadplegen op de website 
van de gemeenteraad.

     Op weg naar de 

Begroting 2020 



Gemeenteraad besloot
Donderdagavond 17 oktober kwam de raad weer bijeen om met elkaar in debat te 
gaan over onderwerpen die binnen onze gemeente spelen. Op www.brummen.nl  
leest u welke onderwerpen er zijn behandeld en besluiten er zijn genomen.

Wijzigingsplan Heemstedeweg 2 
B&W hebben het wijzigingsplan Heemstedeweg 2 in Eerbeek definitief vastge
steld. Hierdoor kan de voormalige agrarische bedrijfswoning worden gebruikt als 
burgerwoning. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt momenteel 6 weken ter inzage. 
Eventueel kan er beroep worden ingesteld. Als na het verstrijken van de beroeps
termijn geen beroep wordt ingesteld, is sprake van een onherroepelijk plan.

Voorbereiding op komst Wet langdurige zorg
B&W hebben een besluit genomen om te zorgen voor een soepele overgang 
naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Inwoners die hun leven lang intensieve 
geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, vallen vanaf 2021 onder de 
nieuwe wet Wlz. Deze wet biedt hen voor langere termijn zekerheid over de 
noodzakelijke samenhangende zorg. Nu worden deze kosten nog bekostigd 
vanuit de Wmo. B&W werken bij de wijziging samen met enkel buurgemeen
ten. Cliënten en betrokken zorgaanbieders worden actief geïnformeerd en 
betrokken. Ook cliëntondersteuning wordt ingezet om de overgang zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Meer informatie: www.brummen.nl.

Convenant over maatschappelijke opvang
Namens onze gemeente gaat wethouder Pierik het convenant Landelijke 
Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang ondertekenen. Dit convenant is 
opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het moet er voor 
zorgen dat daklozen in alle gemeenten in Nederland in de opvang terecht 
kunnen. Waar men voor het dakloos worden woonde, speelt hierbij geen rol. 
Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland dit convenant 
ondertekenen, zodat daklozen niet tussen wal en schip raken. De opvang van 
daklozen wordt in onze regio verzorgd door Omnizorg in Apeldoorn.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het kappen 
en dunnen van diverse bomendeel 
1, langs het spoor door de gemeente 
Brummen, km 17.000 tm 19.900 
(15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
en dunnen van diverse bomendeel 
2, langs het spoor door de gemeente 
Brummen, km 20.000 tm 25.100 
(15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 5 eiken, 3 berken, 1 es, 2 
dennen, 1 vliegden, Doonweg 2, 
Eerbeek (15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het realiseren 
van een dakopbouw, Gasfabriek
straat 8, Brummen (15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een toegangspoort, Hoevesteeg 
29, Tonden (15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2 beuken en het aanleggen van 
een uitrit, Illinckstraat 4, Eerbeek 

(15102019)
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het vervan
gen van dakpannen naar rieten 
schroefdak, Oude Eerbeekseweg 1, 
Brummen (15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een Amerikaanse eik, Sophia van 
Württemberglaan 11, Eerbeek 
(15102019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen op drie daken, 
Zutphensestraat 23, Brummen 
(15102019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, het herstel
len en verstevigen van de oude 
constructie aan de woning gelegen 
aan de Hommelstraat 1, Empe 
(15102019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit op de 
locatie Hommelstraat 1, Empe 
(15102019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, het gebruik 
van het perceel als tijdelijke opslag 

op de locatie Veldkantweg 10, 
Eerbeek (15102019)

Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, voor de verbouwing 

van de molenaarswoning, Empermo
len 10, 7399 AP Empe (15102019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
de asbesthoudende golfplaten uit 
een stal en gastenverblijf, Rhiende
rensestraat 17, 6971 LR Brummen 
(15102019)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
het asbesthoudend dakbeschot uit 
een woning, Ruijgenbosweg 65, 
6961 GT Eerbeek (15102019)

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie gelegen 
aan de Eerbeekseweg 27a Hall 
(15102019)

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie W. Eintho
venstraat 8, Eerbeek (15102019)

• Verleende reguliere omgevingsver
gunning, het kappen van 1 eik aan 
de achterzijde van het perceel, 
Narcisstraat 49, Brummen  
(15102019)
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Week van de mantelzorg als blijk waardering 
Zondag 10 november is het de dag 
van de Mantelzorg. Een dag om de 
waardering voor mantelzorgers tot 
uiting te brengen. “Ook in onze 
gemeente willen we dit doen,” laat 
verantwoordelijk wethouder Jolanda 
Pierik weten. “Sterker nog, dit jaar 
bereidt het Knooppunt Mantelzorg 
een hele week voor om de mantel-
zorgers in onze gemeente in het 
zonnetje te zetten.” Pierik verwijst 
alle mantelzorgers naar de website 
mantelzorgbrummen.nl voor het 
volledige programma. “Van 4 tot 10 
november is er een mooi en afwisse-
lend programma voor alle mantelzor-
gers in onze gemeente.” 

Waarom zijn mantelzorgers en 
vrijwilligers zo belangrijk volgens wet
houder Pierik? “Het zijn mensen die 
de samenleving maken. En juist 
mensen die zich inzetten voor het 
welzijn van elkaar zijn daarbij een 
hele belangrijke schakel. Ze vormen 
de ruggengraat van onze samenle
ving. Veel mensen zetten zich 
ongezien en ongevraagd in voor 
anderen. Het gemeentebestuur heeft 

hier veel waardering voor. Iets van 
deze waardering willen we heel graag 
zichtbaar maken in deze week van de 
Mantelzorg.” Je bent mantelzorger 
als je langdurig zorg hebt voor een 
naaste (bijvoorbeeld familielid, buur, 
vriend) met een ziekte of beperking.

Waardering
Pierik prijst de inzet van de twee 
consulenten van het Knooppunt 
Mantelzorg. Ellen Lammersen en 
Willemien Hak hebben samen met 
een groot aantal lokale (zorg)
organisaties een afwisselend pro
gramma samengesteld. Een week vol 
ontspanning, interessante workshops 
en lekkere maaltijden. Tal van gratis 
verwenactiviteiten voor de mantel
zorgers. 

Tijdig aanmelden
Het volledige programma is af te 
halen bij Plein 5 in Brummen en het 
Tjark Rikscentrum in Eerbeek. En 
natuurlijk online via de website van 
het Knooppunt Mantelzorg. Via 
dezelfde website kunnen mantelzor
ger zich aanmelden voor een of 

meerdere activiteiten. Maar dit kan 
ook via mailadres mantelzorg@
welzijnbrummen.nl of telefoonnum
mer (0575) 56 19 88. Doe dit wel 
tijdig (en voor 28 oktober), ook 
omdat voor een aantal activiteiten 
het aantal beschikbare plekken 
beperkt is. 

Gratis presentje
In de week van de mantelzorg 
ontvangen mantelzorgers ook een 
presentje als blijk van waardering. 
Voor mantelzorgers tot 25 jaar is dit 
een dopper. Voor mantelzorgers van 
25 jaar en ouder een birdswing 
‘raamvoederhuisje’ voor vogels. 
Aanmelden hiervoor kan eveneens bij 
het mailadres en telefoonnummer 
van Knooppunt Mantelzorg. Dit kan 
een mantelzorger zelf doen, maar 
ook iemand namens hem of haar. 

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

Email: 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. 0575568 568 (09.0012.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.3012.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.0012.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.0017.00 uur

Colofon

Landschapsgesprek 2019 in het teken  
van duurzame energie
Het jaarlijkse Landschapsgesprek gaat 
dit jaar over ‘Energieopwekking in het 
Brummens Landschap’. Centraal staat 
de vraag: Wat gaat de energietransitie 
betekenen voor het Brummens 
landschap? Landschapsnetwerk 
Brummen organiseert dit gesprek in 
samenwerking met BrummenEnergie op 
maandag 18 november. De avond 
begint om 19:00 uur en vindt plaats in 
de Reuvershoeve in Brummen. Geïnte-
resseerden kunnen zich vanaf nu 
aanmelden voor deze avond. 

Om aan de internationale afspraken van 
Parijs (2015) te voldoen, gaat Neder
land grootschalig zon en windenergie 
opwekken. In 2030 moeten we 49% 
minder CO2 uitstoten dan in 1990. Er 
wordt daarom onder andere door alle 
gemeenten en waterschappen gewerkt 
aan de ontwikkeling van Regionale 
Energie Strategieën (RES). Hoe gaat dat 
er in het Brummens landschap uitzien? 
Waar moeten zonneparken of juist 

windmolens dan komen en onder welke 
voorwaarden? 

Invulling avond
U wordt bijgepraat door deskundigen 
over de energieopgave, over oplossin
gen en de consequenties voor het 
Brummens landschap. Aan de hand van 
het Dialoogspel van BrummenEnergie 
komt u spelenderwijs met elkaar in 
gesprek over deze ontwikkeling.

Vooraf aanmelden
Omdat Landschapsnetwerk Brummen 
een hoge opkomst verwacht vragen zij 
of u zich vooraf wilt aanmelden. Dit kan 
door een mail te sturen naar Quirine 
Dekker via qso@planet.nl. U ontvangt 
dan de uitnodiging en het programma.



Uitspraak over bestemmingsplan 
Eerbeek: hoe verder? 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 11 september jl. uitspraak gedaan over de 
beroepschriften die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Eerbeek. Eerder heeft de verantwoordelijk 
wethouder Peter-Paul Steinweg in een eerste reactie laten weten dat de gemeente Brummen de uitspraak gaat 
bestuderen. Inmiddels is het een maand later. Wat is tot nu toe duidelijk geworden? En hoe gaat het verder?

De Raad van State heeft de gemeente 
opgedragen om de onderdelen die niet 
defi nitief zijn geworden zichtbaar te maken 
in het bestemmingsplan. Door teksten door te 
strepen of delen van de kaart (verbeelding) te 
omkaderen. Het bestemmingsplan waarin de 
uitspraak op deze manier is verwerkt is in te 
zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Wat kan door?
In het bestemmingsplan legt de gemeenteraad 
vast welke functies waar zijn toegestaan. En wat 
er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan 
zorgt voor een beter evenwicht tussen de 
industrie, de woongebieden en het centrum in 
Eerbeek.

• Industrie
In het bestemmingsplan zijn nieuwe afspraken 
over geur en geluid vastgelegd. Deze geur- 
en geluidscontouren zijn bepalend voor de 
industrie en de uitbreidingsruimte. Met de 
uitspraak van de Raad van State geldt voor een 
groot deel van bedrijventerrein Eerbeek-Zuid nu 
een actuele bestemming. 

• Woongebieden
Door de uitspraak is nu ook duidelijk waar 
nieuwe woningen kunnen komen. Hierdoor 
kunnen plannen van ontwikkelende en 

bouwende partijen worden uitgewerkt. 
Zo kan de herstructurering van de Eerbeekse 
Enk met woningbouw een vervolg krijgen. En 
ook kunnen op basis van het bestemmingsplan 
Eerbeek, woningen worden gebouwd op de 
vrijgekomen schoollocaties (Van Leeuwen, 
De Enk en De Triangel). Over de uitwerking van 
deze plannen vond op maandagavond 7 oktober 
een informatiebijeenkomst voor omwonenden 
van deze drie locaties plaats.

• Centrum
Ook voor het centrumgebied zijn de 
bestemmingen defi nitief geworden. En kan het 
bestemmingsplan verder worden uitgewerkt. 
Daarvoor is eind 2018 al de voorbereiding van 
een masterplan gestart. Inmiddels zijn de 
ideeën en wensen van inwoners, ondernemers, 
belangengroepen en anderen verwerkt in 
enkele zogenaamde praatscenario’s. Dit zijn 
geen defi nitieve inrichtingsvoorstellen. Het zijn 
scenario’s die laten zien wat de effecten van 
alle wensen en ideeën zijn. Op korte termijn 
worden deze praatscenario’s bekend gemaakt. 
Ook wordt dan duidelijk wat de volgende 
stappen zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling 
om met behulp van deze praatscenario’s tot 
een defi nitieve uitwerking voor het centrum 
te komen. Deze uitwerking heeft als titel het 
‘masterplan’. 

De gemeente staat er met het masterplan 
voor het centrum niet alleen voor. Samen met 
de provincie Gelderland en de Industriekern 
Eerbeek Loenen (IKEL) wordt gewerkt aan 
het programma Eerbeek-Loenen 2030. Het 
ontwerpproces voor het centrum gaat verder 
zodra duidelijk is hoeveel geld er redelijkerwijs 
voor de uitvoering van plannen beschikbaar 
is. Haalbaar is betaalbaar! blijft het motto. 
Hierover is naar verwachting begin 2020 meer 
duidelijk. Intussen wil de gemeente wel mee 
werken aan passende (markt)initiatieven. 

Wat vraagt meer tijd?
Een aantal planonderdelen is door de uitspraak 
van de Raad van State niet defi nitief geworden. 
We maken hierbij een onderscheid tussen twee 
typen planonderdelen. Allereerst die met een 
lokaal belang die relatief eenvoudig aan te 
passen of te herstellen zijn. Daarnaast zijn er 
de plandelen die ook de belangen raken van 
het programma Eerbeek-Loenen 2030 (IKEL, 
provincie, Brummen en Apeldoorn). 

• Lokaal
Het gaat hier bijvoorbeeld om de bestemming 
van de recreatiewoningen aan de Tullekenweg, 
het opnemen van een aanduiding bedrijfs-
woning of het concreter motiveren van een 
agrarische bestemming aan de Coldenhovense-
weg. De gemeente krijgt voor deze planonder-
delen één jaar de tijd om de bestemmingen en 
regels aan te passen of te herstellen en opnieuw 
te publiceren.

• Eerbeek-Loenen 2030
Het gaat hier in ieder geval om de bestemmin-
gen voor het Burgersterrein (Logistiek Centrum 
Eerbeek) en Mayr Melnhof. Voor deze plan-
onderdelen wordt gevraagd om concreter en 
realistischer te begrenzen en te bestemmen. 
Voor een aanpassing of herstel van deze beide 
planonderdelen geldt een termijn van één jaar.

Voor wat betreft het Logistiek Centrum Eerbeek 
(LCE) zijn de onderbouwingen van de nut en 
noodzaak en de locatiekeuze (het Burgers-
terrein) overeind gebleven. Wel moet opnieuw 
worden gekeken naar de bebouwingsmogelijk-
heden, de groene ‘omkadering’ van een deel 
van het terrein en de ontsluiting. Voor wat 
betreft de bestemming van Mayr Melnhof moet 

opnieuw worden gekeken naar de uitbreidings-
mogelijkheden, de grondwateronttrekking, de 
groenstrook en het voorkomen van hinder voor 
de omgeving. 

Er wordt nog bekeken of het nodig of wenselijk 
is om de bepalingen in relatie tot grondwater-
onttrekking op te pakken. Hiervoor stelt de Raad 
van State geen termijn.

Dit vraagt om nadere uitwerking die één op één 
aansluit op de verkenningen die binnen het 
programma Eerbeek-Loenen 2030 inmiddels zijn 
opgepakt. Op korte termijn wordt duidelijk welk 
proces we inzetten om voor deze locaties en 
plandelen zo snel en zorgvuldig mogelijk tot een 
aanpassing of herstel van de bestemmingen te 
komen. 

Hoe om te gaan met stikstof?
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State gaat in haar uitspraak niet in op de 
stikstofproblematiek. Uit het onderzoek dat 
wordt gedaan om de bestemmingen aan te 
passen of te herstellen moet blijken of en zo ja, 
in hoeverre de ontwikkeling van de regelgeving 
over stikstof een rol speelt.

Hoe gaat het verder?
De aanpassing of het herstel van het 
bestemmings plan wordt voor een deel door de 
gemeente zelf opgepakt. Ook werken we voor 
andere onderdelen nauw samen met de 
provincie Gelderland en het programma 
Eerbeek-Loenen 2030. Uiteraard in overleg met 
de industrie en alle andere belanghebbenden. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een 
gezamenlijk plan om dit goed aan te pakken. 

De Raad van State heeft bij hoge uitzondering 
zelf een tweetal voorlopige voorzieningen 
getroffen in de vorm van een voorbereidings-
besluit voor het Burgersterrein en Mayr 
Melnhof. Dat betekent dat vergunningaan-
vragen moeten worden aangehouden.

Waar vindt u belangrijke informatie?

Meer informatie over het bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State 
vindt u terug op de gemeentesite www.brummen.nl. Daar treft u een speciale 
pagina aan over het programma Ruimte voor Eerbeek. Hier vindt u ook diverse 
interessante linkjes naar bijvoorbeeld de samenwerking binnen het programma 
Eerbeek-Loenen 2030 en de website ruimtelijkeplannen.nl. 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met leden van het programmateam 
Ruimte voor Eerbeek. Dit kan eenvoudig via het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl. 
Voor specifi eke vragen over het bestemmingsplan kunt u ook contact opnemen met de 
heer Reinier Nooteboom of omgevingsmanager Arjan Schulp. Beiden zijn bereikbaar via 
het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33.  Heeft u behoefte aan een informatief gesprek 
over dit onderwerp, dan is het mogelijk om een afspraak voor een gesprek te maken. 
Deze kan plaatsvinden in het Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. 


