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Geef uw mening over Koersnota Wegennet deel 1
Op de wegen in en om de dorpen Eerbeek en Loenen spelen verschillende 
leefbaarheids- en verkeersveiligheidsvraagstukken. Ook hebben (ruimtelij-
ke) ontwikkelingen invloed op hoe het verkeer zich naar of van een 
bepaalde plek beweegt via deze wegen. Een maatregel op de ene weg kan 
gevolgen hebben voor een andere weg. Om de verkeerskundige opgaven 
in samenhang te bekijken, hebben de provincie Gelderland en de gemeen-
ten Apeldoorn, Brummen en Rheden een Koersnota opgesteld. De 
Koersnota gaat met name over de doorgaande wegen in het gebied en de 
wegen van en naar de papierindustrie. 

Deel 1 van de Koersnota bevat drie 
onderdelen: een analyse van de 
achtergrond en voorgeschiedenis, de 
bestaande situatie en de in de 
toekomst geplande en gewenste 
ontwikkelingen in het gebied. Voor 
de analyse is gebruik gemaakt van 
opbrengsten uit de vele gesprekken 
met bewoners(organisaties), 
bedrijven en andere belanghebben-
den. Deel 1 geeft ook een eerste 
doorkijk naar een overkoepelende 
visie op hoofdlijnen van het totale 
wegennet. 

Geef uw mening
Graag horen provincie en de drie 
gemeenten uw mening over deel 1 
van de Koersnota. Dit document is 

deze week door de colleges van 
provincie Gelderland en de gemeen-
ten Apeldoorn, Brummen en Rheden 
vrijgegeven is voor inspraak. Deel 1 
van de Koersnota is te vinden op de 
website van programma Eerbeek- 
Loenen. Reacties zijn welkom tot en 
met 20 november aanstaande. Doe 
dit via het e-mailadres eerbeek.
loenen2030@gelderland.nl.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 9 november 2022 is 
er ook een informatiebijeenkomst. 
Deze wordt gehouden in Zaal 
Bosque aan de Harderwijkerweg 28 
in Eerbeek. De bijeenkomst is op 
basis van vrije inloop van 19 tot 21 
uur. Er is geen centrale presentatie. 

Wel staan er presentatiewanden met 
daarop kaartmateriaal. Leden van 
het projectteam zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden en met u in 
gesprek te gaan. Vooraf aanmelden 

voor de bijeenkomst is niet nodig. 

Hoe daarna verder? 
De reacties op deel 1 van de 
Koersnota worden verwerkt in een 

reactienota. De vervolgstap is het 
opstellen van een voortgangsnotitie. 
Deze notitie bevat een voorkeursop-
lossing voor de functie en snelheid 
van de hoofdwegen van het 
regionale wegennet. De notitie 
bevat ook de eerste maatregelen die 
genomen kunnen worden. De 
planning is dat deze voortgangsnoti-
tie begin 2023 klaar is. 
De voortgangsnotitie is de tussen-
stap voor deel 2 van de Koersnota. 
Deel 2 bevat de gezamenlijke visie 
van de betrokken partijen op de 
verkeers- en leefbaarheidsvraagstuk-
ken. Dit is inclusief een uitvoerings-
programma met maatregelen. Ook 
geeft deel 2 inzicht in welke 
maatregelen prioriteit krijgen binnen 
het beschikbare budget. De totale 
Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar 
verwachting vóór de zomer van 
2023 opgeleverd. Iedereen wordt te 
zijner tijd in de gelegenheid gesteld 
om te reageren op de voortgangs-
notitie en op de totale Koersnota. 
Vaststelling door Provinciale Staten 
en de gemeenteraden is vervolgens 
voorzien in het najaar van 2023.

Voortvarende besluitvorming gemeenteraad 

Donderdagavond 13 oktober kwam de gemeenteraad weer bij elkaar voor 
een besluitvormende vergadering. Na het vaststellen van de agenda 
waren er twee bespreekstukken om te behandelen en vier hamerstukken. 
De raad was over het algemeen eensgezind en daardoor verliep de 
vergadering vlot.

De raad ging unaniem akkoord met 
de lijst ingekomen stukken. Ook 
stemde de raad in met de bestem-
mingsplannen voor de Ambacht-
straat 43-45 en Arnhemsestraat 50. 
Ook het bestemmingsplan Achter 
Eerbeekseweg 8 werd door de 
raadsleden unaniem vastgesteld. 
Hiermee kan een woning op die 
locatie worden gebouwd, dat op 
grondgebied van de gemeente 
Brummen en gemeente Rheden ligt.
Als laatste hamerstuk besloot de 

raad om een aantal percelen aan de 
openbaarheid te onttrekken. Het 
gaat om locaties bij De Wasacker, 
Arnhemsestraat en Burgemeester 
Dekkerstraat. Hierdoor wordt het 
mogelijk het gebruik ervan goed te 
regelen en (waar van toepassing) in 
erfpacht uitgegeven kan worden.

In debat
Naast de hamerstukken stonden er 
ook nog twee bespreekpunten op 
de agenda. De raad besloot om een 

zienswijze kenbaar te maken over 
van de derde begrotingswijziging 
van de GGD. De raad roept de GGD 
op om in de situatie waarbij de 
daadwerkelijke kostenstijging lager 
uitvalt, dit voordeel terug te storten 
naar de deelnemende gemeenten. 

Paraplubestemmingsplan
Ook besloot de raad om het 
paraplubestemmingsplan Bos-, 
natuur-, en waterbestemmingen 
ongewijzigd vast te stellen. Hierbij 
werd wel opgemerkt dat er door het 
college zorgvuldig moet worden 
omgegaan met dit paraplubestem-
mingsplan. Hiermee kunnen meer 
werkzaamheden voor natuuront-
wikkeling worden uitgevoerd.

Duurzaam wonen? Kijk eens bij de buren!
Hoe houd ik mijn energierekening zo laag mogelijk? Dat is een vraag die 
veel mensen bezighoudt. Op 29 oktober en 5 november kunt u inspiratie 
opdoen tijdens de tiende editie van de Nationale Duurzame Huizen Route! 
Honderden huiseigenaren in heel Nederland openen hun deuren en laten u 
zien welke duurzame stappen zij hebben gezet. Ook gemeente Brummen 
doet mee. Schrijf u in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl 

“Toen wij ons huis wilden verduur-
zamen, moest ik veel uitzoeken. 
Wat ik geleerd heb, geef ik graag 
door aan de bezoekers”, vertelt een 
van de deelnemers.

Kom tijdens de Duurzame Huizen 
Route meer te weten over bijvoor-
beeld natuurlijke bouwmaterialen, 
het isoleren van je zolderdak of de 
kosten voor het installeren van de 
warmtepomp. Deelnemers staan 
graag klaar om u vanuit eigen 
ervaring meer te vertellen over hun 
proces naar een duurzamer huis en 
alles wat daarbij komt kijken. 

Doe ook mee
Gemeente Brummen doet mee met 
de Duurzame Huizen Route en is op 
zoek naar voorbeeldwoningen in de 
buurt. Wie zelf graag een ander op 
weg helpt, kan meedoen. Elke 
woning met duurzame maatregelen 
is welkom als voorbeeld. Denk 
bijvoorbeeld aan ledlampen, 
isolatie, een warmtepomp of 
balansventilatie. 

Via www.duurzamehuizenroute.nl 
kunt u uw woning aanmelden als 
online voorbeeld en doorgeven of je 
eventueel bezoekers wilt ontvangen.

Analysedocument 
tender zonnevelden
In het laatste nieuwsbericht over de 
tender hebben we verteld dat de 
beoordelingsfase is afgerond. Met de 
beoordelingen en informatie van de 
omgevingsadviesraden, hebben we 
een analysedocument gemaakt over 
de uitslag. Vorige week hebben we het 
concept analysedocument gedeeld 
met de omgevingsadviesraad.

De omgevingsadviesraad heeft nu 
ruim twee weken de tijd om hierop te 
reageren. Die reacties verwerken we in 
het analysedocument. In dit document 
onderzoeken we de belangrijkste 
punten uit de scorematrix en geven 
we toelichting op de scorematrix. Het 
dient als achtergrondinformatie bij de 
besluitvorming van het college van 
burgemeester en wethouders. De 
uitkomst staat vast na besluitvorming 
in het college van B&W. Dit staat op 
de planning voor december 2022.

Tribuut belastingsamenwerking
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Brummen maakt bekend dat de 
gemeente Brummen per 1 januari 
2023 toetreedt tot de Gemeen-
schappelijke regeling Tribuut 
belastingsamenwerking. De colleges 
van alle (toekomstige) deelnemende 

gemeenten hebben daarvoor de 
benodigde besluiten genomen. De 
raden hebben daarvoor hun 
toestemming verleend. Vanaf 
november dit jaar neemt Tribuut de 
werkzaamheden 
voor belastingen van 
de gemeente over.

Basisadviezen blijven belangrijk 
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
bouwen van 21 woningen, 
Elzenbos fase 2, Brummen, sectie 
I, nummer 2406 ged., 2370 ged., 
2396 ged.

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 5 acacia’s, Het 
Hungeling 12, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, de 
constructieve wijziging en interne 
verbouwing, Marktplein 8, 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een carport met 

berging, Marten Putstraat 16, 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een carport, 
Wolverlei 33, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Zwanenbloem 1, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het renoveren en 
uitbreiden van de woning, 
Brummenseweg 4, Eerbeek.

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
berging aan de woning, Papier-
molen 31, Eerbeek.

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het plaatsen van 
zonnepanelen op de grond, 
Slatweg 15, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het legaliseren van de 
bestaande carport op de locatie 
Volmolenweg 35, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Zutphensestraat 50A, 
Brummen.

Ruimtelijk plan of omgevings-
document
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Kampweg 46, Brummen”, en 
“Ontwerp Omgevingsvergunning 
Kampweg 46, Brummen” 
gemeente 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.

Kort nieuws

Het Schone Lucht Akkoord
B&W hebben besloten om een verzoek in te dienen om aan te sluiten bij 
het Schone Lucht Akkoord. Doel van dit akkoord is om de luchtkwaliteit in 
Nederland voor altijd te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, 
provincies en een groot aantal gemeenten. 

Begrotingsdebat 
Gisteren vond het begrotingsdebat plaats. De gemeenteraad heeft 
uitgebreid gesproken over de conceptbegroting voor de periode 2023-
2026. Wat de uitkomst van dit debat is leest u in het bericht op onze 
website. 

Verplaatsing tankstation
B&W hebben besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
´Energietransitie Servicestation en appartementencomplex’. Dit plan houdt 
in dat het tankstation op de hoek G.K. van Hogendorpstraat en de 
Zutphensestraat wordt opgeheven. Op die locatie kunnen dan apparte-
menten worden gebouwd. Op de locatie Kwazenboschweg zal een nieuw 
tankstation komen.

Wegwerkzaamheden Elzenbosweg
In opdracht van gemeente Brummen gaat Gebr. Van Kessel wegwerk-
zaamheden uitvoeren in de Elzenbosweg. Het gaat om regulier asfalton-
derhoud (nieuwe asfaltlaag en aanbrengen grasbetonstenen). De werk-
zaamheden vinden plaats van 24 oktober tot 11 november. De aannemer 
wil zo veilig en efficiënt mogelijk werken. Daarom wordt de Elzenbosweg 
afgesloten voor doorgaand verkeer.

Kampweg 46
Het ontwerpbestemmingsplan en de stukken die horen bij de omgevings-
vergunning voor de bouw van appartementen op locatie Kampweg 46 
liggen ter inzage. U kunt deze bekijken via onze website of bij de balie van 
het gemeentehuis. Op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning kunt u als reactie een zienswijze indienen.

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

Donderdag 3 november: raadsforum 
Op donderdagavond 3 november vindt volgens planning het raadsforum 
van de maand november plaats. Er staan 2 concrete raadsvoorstellen op 
de agenda. Reden om één gecombineerd forum te houden. Deze begint 
om 19 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. De besluitvormende 
raadsvergadering is overigens niet op 17 november, maar een week 
eerder, namelijk op 10 november. 

Tijdens een raadsforum worden er 
géén besluiten genomen. Wel 
kunnen bezoekers meepraten over 
de raadsvoorstellen die op de 
agenda staan. En is er de mogelijk-
heid voor inwoners om een 
onderwerp te bespreken dat niet op 
de agenda staat. Verder buigt de 
raad zich over de lijst met ingeko-
men en te verzenden stukken en 
praten de burgemeester en de 
wethouders de raadsleden bij over 
ontwikkelingen vanuit de gemeen-
schappelijke regelingen waaraan de 
gemeente Brummen deelneemt.

Raadsvoorstellen 
De variatie tussen de beide voorstel-
len is nogal groot. Zo bespreken de 
raadsleden een raadsvoorstel over 
de accountantscontrole van de 
jaarrekening over 2022. Op welke 
wijze toetst de account de jaarreke-
ning? Dat is vastgelegd in een 

controleprotocol en bijhorende 
normenkader. Het tweede voorstel 
dat wordt besproken tijdens het 
forum is het provinciaal Inpassings-
plan voor een logistiek centrum in 
Eerbeek (LCE). Voordat de provincie 
dit ‘provinciaal bestemmingsplan’ 
verder in procedure brengt, hoort 
het allerlei instanties, waaronder het 
gemeentebestuur. De raad is op 5 
oktober al door medewerkers van 
de provincie bijgepraat over dit 
inpassingsplan. Op 3 november 
vindt de inhoudelijke bespreking 
plaats in het forum. Een week later, 
op 10 november neemt de raad een 
besluit en formuleert het een reactie 
aan de provincie. 

Online te volgen
Het forum op 3 november is 
openbaar en iedereen is van harte 
welkom om de vergadering in de 
raadzaal van het gemeentehuis bij te 

wonen. In tegenstelling tot besluit-
vormende raadsvergaderingen 
worden fora niet live uitgezonden 
door de lokale omroep. Omdat er 
veel belangstelling is voor de 
bespreking van het inpassingsplan 
voor het LCE, wordt hiervan 
afgeweken. Dit betekent concreet 
dat het forum op 3 november 
rechtstreeks is te volgen via het 
televisiekanaal van VoorstVeluwe-
zoom. Ook kunt u de forumbijeen-
komst achteraf via de omroep terug-
kijken.

Meepraten? Dat kan! 
De agenda’s met de achterliggende 
stukken van het forum kunt u 
binnenkort weer downloaden van 
de speciale pagina van de gemeen-
teraad op onze website brummen.
nl. Ook kunt u dan een gratis 
exemplaar afhalen bij de receptie 
van het gemeentehuis in Brummen 
en het Servicepunt in Eerbeek. Als 
inwoner kunt u meepraten tijdens 
het forum. Wilt u hier gebruik van 
maken? Laat dit dan weten aan de 
raadsgriffie via mailadres griffie@
brummen.nl of telefoonnummer 
(0575) 56 85 31.

Winterregeling groene bak
Vanaf november 2022 wordt het groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de 
wintermaanden eenmaal per vier weken ingezameld. De inzameldagen 
van uw groene bak vindt u in de app van Circulus en op de digitale 
afvalkalender op www.circulus.nl. 

Voortaan worden de groene bakken 
in de gemeente Brummen in de 
winterperiode (november tot en met 
februari) eenmaal per vier weken 
geleegd. In de andere maanden 
blijft dat eenmaal per twee weken. 

Weinig containers
De winterregeling voor de groene bak 
is onderdeel van het nieuwe afval- en 
grondstoffenplan van de gemeente 
Brummen. In de wintermaanden is er 
minder tuinafval en worden de groene 
bakken minder vaak aan de weg 
gezet. Daarom heeft de gemeente 
Brummen besloten in de winter 
minder vaak in te zamelen om zo 
kosten te besparen.

Hier vindt u uw inzameldagen
U vindt uw inzameldagen in de app 
van Circulus en op de digitale 
afvalkalender op www.circulus.nl. 
Heeft u vragen hierover? Neem dan 
contact op met Circulus via het 
contactformulier op www.circulus.nl 
of telefoonnummer 0900 9552 
(geen toeslag).

Geldzorgen? Bezoek het meldpunt! 

‘Ik was bang dat ik door de stijgende energieprijzen in de 
problemen zou komen. Geldfit bracht mij in contact met een 
energiecoach in de buurt. Zij kijkt naar mijn situatie en geeft 
tips hoe ik nog meer kan besparen. Ook checkt Humanitas of 
ik alle toeslagen krijg waar ik recht op heb.’ Aan het woord is 
Charissa, die baat heeft gehad aan geldfit. Meer weten? Kijk 
op brummen.nl/meldpunt.


