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Kom langs tijdens de klimaatweek!
Van 31 oktober tot en met 6 november is de nationale klimaatweek. 
Tijdens de Nationale Klimaatweek laten we samen zien wat we met elkaar 
kunnen bereiken. We laten ook zien hoe we Nederland duurzamer maken. 
Gemeente Brummen is Klimaatsupporter en organiseert daarom een 
aantal activiteiten.

Kom langs op de markt
Op dinsdag 1 november staan we 
met een kraam op de markt in 
Eerbeek tussen 10.30 en 14.00 uur. 
Op zaterdag 5 november staan we 
op het Marktplein in Brummen. U 
kunt hier informatie vragen over 
bijvoorbeeld energie besparen. We 
delen gratis douchetimers uit en 
laten zien wat wij als gemeente al 
doen aan duurzaamheid. Op 
zaterdag zal dorpsdichter Chris Ros 
haar gedicht voordragen, dat ze voor 
de klimaatweek heeft geschreven.

Er is ook ruimte om uw idee over 
klimaat of duurzaamheid aan ons 
door te geven. We gaan graag met 
u in gesprek! Ook zal er een 
energiecoach van BrummenEnergie 

aanwezig zijn, die tips kan geven 
over verduurzaming van de woning.

Bezoek de duurzame huizenroute
Wie meer wil weten over zijn huis 
verduurzamen, kan op zaterdag 29 
oktober en 5 november, bij mensen 
binnenkijken die al een of meer 
stappen verder zijn. In de omgeving 
Brummen doen al 8 woningen mee. 
Interesse? Kijk op www.duurzamehui-
zenroute.nl welke huizen deelnemen.

Klimaatburgemeester
De gemeente heeft zich aangemeld 
als Klimaatsupporter. Ook inwoners 
konden zich aanmelden. In Brum-
men is dat Otto Koedijk. Hij is 
tijdens de klimaatweek de Klimaat-
burgemeester. “Het klimaat 

verandert en de zeespiegel stijgt. 
Zeker als er nog meer CO2 in de 
lucht komt. Ik werk er graag aan 
mee om dat te voorkomen”, zegt hij 
over zijn drijfveren. “Dat doe ik 
vooral door me in te zetten voor 
meer bomen en het beschermen van 
bossen.” Het hele interview leest u 
in de pagina Opgewekt Brummen 
die volgende week in de krant komt.

Wat kunt u zelf doen?
Bent u al bewust bezig met het 
klimaat en duurzaamheid? Kijk op 
www.brummen.nl/duurzaamheid 
voor inspiratie en tips. Of meld u 
aan voor de energiecoach bij u thuis 
op www.brummenenergie.nl/
energiecoach.

Nieuw Dagelijks Bestuur cleantechregio 
Burgemeester Alex van Hedel zit namens onze gemeente in het dagelijks 
bestuur van de Cleantechregio. Daarin is hij verantwoordelijk voor de 
taken financiën en personeel en organisatie. 

Van alle acht deelnemende gemeen-
ten zit er een bestuurder in het 
dagelijks bestuur van onze regio. 
Inmiddels hebben alle gemeentera-
den ingestemd met de voordrachten  

 
en is de samenstelling van het 
bestuur voor de komende vier jaar 
duidelijk. Lees meer hierover in het 
bericht op onze website of kijk op 
www.cleantechregio.nl.

Wethouder trots op ‘Happy Day’
Wethouder Annika van Klinken was woensdag aanwezig bij een van de 
activiteiten die stichting Sportkompas deze herfstvakantie heeft georgani-
seerd. Namelijk: de Happy Day. Ze loste bij aanvang het startschot en reikte 
na een scala aan sportactiviteiten ook de welverdiende medailles uit. 

Happy Day is de jaarlijkse sport- en 
speldag voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Stichting Sportkompas 
organiseert voor de deelnemers 
zowel activiteiten in het pand van 

Rhienderoord, maar ook konden de 
deelnemers deelnemen aan een acti-
viteit bij de naastgelegen sport-
school Indoor Sport Brummen. De 
deelnemers bewegen op 2 verschil-
lende niveaus, zowel midden als 

hoog niveau. Er werd zowel in 
teamverband als individueel gesport. 
Wethouder Van Klinken was 
zichtbaar onder de indruk: “Het is 
fantastisch om te zien hoeveel 
plezier iedereen aan het samen 
sporten en bewegen  beleeft. Maar 
ook met hoeveel gedrevenheid de 
activiteiten worden gedaan. 
Topsport wat mij betreft.”

Plezier en vermaak
De herfstvakantie is voor Stichting 
Sportkompas een uitgelezen 
moment om voor kinderen en 
volwassenen in onze gemeente 
leuke en ontspannen activiteiten te 
organiseren. Voor elk wat wils. Zo 
organiseerde BC ’t Pluumpje een 
badmintonactiviteit voor alle 
leeftijden in sportzaal De Bhoele en 
was er in Rhienderoord een groot 
peuter-kleuterfeest. Bijna 100 
peuters en kleuters deden mee! Ook 
Tennisvereniging Leuvenheim 
organiseerde onder de titel “Tennis 
je fit” een leuke activiteit. Donder-
dag vond de Holiday Kids Fundag in 
Rhienderoord plaats en vandaag is 
er nog een zaalvoetbaltoernooi voor 
jongeren van 12 tot en met 18 jaar 
in De Bhoele. 

Wethouder Van Klinken reikt de medailles uit.

Extra stimulans voor sportverenigingen
Nog tot en met 1 december kunnen sportverenigingen een aanvraag 
indienen voor een extra bijdrage van 500 euro. In totaal komen 20 
verenigingen en organisaties hiervoor in aanmerking. De bijdrage wordt 
mogelijk gemaakt door het Lokaal Sportakkoord dat in onze gemeente 
sinds 2020 van kracht is. “Juist die verenigingen die nieuwe activiteiten 
willen organiseren die in lijn liggen met het sportakkoord, verdienen een 
extra steuntje in de rug,” licht sportwethouder Annika van Klinken toe. 

Het sport- en beweegakkoord heeft 
als doel dat iedereen in onze 
gemeente een leven lang met 
plezier kan sporten en bewegen. Nu 
en in de toekomst. Ongehinderd, in 
een veilige en gezonde omgeving. 
De kerngroep die ervoor zorgt dat 
de ambities uit dit akkoord ook 
nagestreefd worden, heeft besloten 
deze actie te houden om zo een 
extra stimulans te geven aan zowel 
verenigingen als ook inwoners die 
van nieuwe activiteiten gebruik 
kunnen maken. Aanvragen kunnen 
tot en met 1 december 2022 
ingediend worden via het mailadres 
lokaalsportakkoordbrummen@
stichtingsportkompas.nl. 

Vijf thema’s centraal
Namens de kerngroep van het lokaal 
sportakkoord is Jacco Peelen eerste 
aanspreekpunt. De verenigingsonder-
steuner van Stichting Sportkompas 
legt uit welke initiatieven kansrijk zijn 
om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van 500 euro. “Er zijn vijf 
centrale thema’s die we met het 
sportakkoord nastreven. Een aanvraag 
moet laten zien wat de relatie is met 

één van deze thema’s. Hoe meer een 
initiatief aansluit bij een of meer van 
deze thema’s hoe meer kans men 
maakt op een bijdrage.” Peelen 
vervolgt: “Na 1 december kijken we 
naar alle aanvragen en beoordelen 
deze inhoudelijk, aan de hand van de 
thema’s. Een heldere maar ook eerlijke 
manier om verenigingen en organisa-
ties een gelijke kans te bieden.”

Samenwerking
Het lokaal sport- en beweegakkoord 
is in nauwe samenwerking tussen 
sportverenigingen, gemeente en 
organisaties op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijke terreinen tot stand 
gekomen. Het akkoord sluit 
naadloos aan op het Landelijk 
Sportakkoord dat in 2018 is 
gesloten tussen de rijksoverheid en 
de koepels van sportorganisaties 
(NOC*NSF) en van gemeenten 
(VNG). Het akkoord is te lezen op 
onze website. Het is een document 
waarin concrete ambities en acties 
staan op het gebied van sporten en 
bewegen in de gemeente Brum-
men.

SWB bezoekt weer 80-jarigen aan huis
Deze week ontvingen 75 inwoners die 80 jaar zijn geworden een brief 
van de gemeente. In deze brief worden zij uitgenodigd voor een 
huisbezoek door één van de vrijwilligers van Stichting Welzijn Brum-
men. Tijdens een huisbezoek gaat de SWB-vrijwilliger met de 80-jarige 
inwoner in gesprek over alle mogelijkheden en voorzieningen in de 
buurt. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod, zoals hoe iemand 
hulp kan krijgen bij vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 
gezondheid.
 
Door de coronapandemie zijn er in 
de afgelopen twee jaar geen 
huisbezoeken geweest. Nu de 
coronamaatregelen zijn beëindigd 
zijn de huisbezoeken weer gestart. 
Een eerste groep 80-jarigen is dit 

voorjaar benaderd, nu volgt een 
tweede groep leeftijdsgenoten. De 
gemeente voert dit project uit in 
nauwe samenwerking met de SWB. 
De vrijwilligers van de SWB voeren 
deze huisbezoeken in de komende 

maanden uit. 
Inwoners die in de periode van 1 juli 
tot en met 31 december 2022 hun 
tachtigste verjaardag vieren 
ontvangen van de gemeente een 
brief met een antwoordkaart en 
retourenveloppe. Inwoners die 
belangstelling hebben voor een 
huisbezoek kunnen de antwoord-
kaart invullen en terugsturen naar 
de SWB. Eén van de vrijwilligers van 
de SWB neemt daarna contact op 
voor het maken van een afspraak. 
Bij het huisbezoek kan de vrijwilliger 
van de SWB zich legitimeren.
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen ven een schuilstal, Den 
Texweg 4, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een berk, Gravin van 
Burenlaan 22, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het intern 
constructief wijzigen van de 
woning, Thorbeckestraat 24, 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van 2 airco buitenunits, 
Zonnedauw 48, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het wijzigen van de 
voorgevel, Dorpsstraat 36A, Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, het plaatsen van 
zonnepanelen, Grolweg 1, Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 
dakkapel en een carport, Ringlaan 
50, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een eik, 
Soerense Zand Noord 7, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 
zonnepanelen, Vosstraat 20A, Hall.

• Geweigerd reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
eik, Tullekenweg 24, Eerbeek.

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuurtje, Voorsterweg 162, 
Tonden

Beleidsregel
• Beleidsregels Eenmalige energie-

toeslag gemeente 2022 gemeente 
Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Gewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Arnhemsestraat 50, 
Brummen”, Het Beeldkwaliteits-
plan Arhemsestraat 50, Brum-
men” en het besluit hogere 
grenswaarden Wet Geluidhinder 
‘Arnhemsestraat ong.’ gemeente 
Brummen 

• Ontwerpbestemmingsplan 
“Energietransitie Servicestation en 
appartementencomplex“, 
“Welstandsbeleid voor beide 
locaties“ en “M.e.r. beoordelings-
besluit Energietransitie Servicesta-
tion en appartementencomplex“ 
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

Landschapsversterking buitengebied
B&W hebben besloten in te stemmen met het wijzigingsplan ‘Buitengebied 
Brummen, landschaps- en natuurversterking vier percelen 2022’. Op 4 
locaties worden landschap versterkende maatregelen toegepast. Hierdoor 
wordt de leefomgeving verbeterd, wordt bijgedragen aan het opvangen 
en gevolgen van klimaatverandering en worden de kernkwaliteiten van de 
natuur versterkt.

Herbenoeming leden MAR
B&W hebben drie personen herbenoemd als lid van de Maatschappelijke 
Adviesraad (MAR). Het gaat om de heren B. van Beusekom en de E van 
Gessel en mevrouw G. Breuer. Zij maken allen deel uit van dit adviesor-
gaan in het sociale domein vanaf 1 januari 2019. De MAR draagt hen voor 
herbenoeming van een tweede termijn van 4 jaar voor. B&W geven hier 
gehoor aan. Dit betekent dat de herbenoeming geldt vanaf 1 januari 2023.

Raadsforum 3 november
Donderdagavond 3 november om 19.00 uur begint een gecombineerd 
raadsforum. Twee concrete raadsvoorstellen staan op de agenda. Een 
daarvan is het provinciaal Inpassingsplan voor een logistiek centrum in 
Eerbeek (LCE). De vergadering kunt u bijwonen in het gemeentehuis, maar 
ook online volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Bekijk 
agenda en stukken op onze website. 

Raadsvergadering 10 november 
De besluitvormende raadsvergadering in november vindt niet op 17 maart 
op 10 november plaats. De agenda en bijhorende stukken worden op 4 
november gepubliceerd op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl. 
De verwachting is dat er twee raadsvoorstellen aan bod komen, namelijk het 
provinciaal inpassingplan voor een logistiek centrum in Eerbeek en een 
raadsvoorstel over de accountantscontrole van de jaarrekening over 2022.

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

Brede steun voor gemeentebegroting 2023
De gemeenteraad heeft vorige week donderdag met ruime meerderheid de 
gemeentebegroting voor het komend jaar vastgesteld. In totaal 5 amende-
menten en 7 moties werden in stelling gebracht door de raadsfracties. 
Diverse voorstellen werden ingetrokken of kregen geen steun, maar één 
amendement en vier moties kregen wel voldoende steun vanuit de raad. 
Met de vastgestelde begroting beschikt Brummen niet alleen over een 
sluitende begroting voor 2023, maar wordt er ook voor circa 1.000.000 
euro met nieuw beleid geïnvesteerd in de samenleving.

Het debat vond plaats in een goede 
en constructieve sfeer. Alle fracties 
lieten weten in te kunnen stemmen 
met de begroting. De coalitiepartijen 
Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en 
D66 steunden de begroting, maar 
ook de VVD deed dit. Wel met een 
stemverklaring waarin werd 
aangeven dat er bedenkingen zijn 
waarop nu de kosten voor de 
uitbreiding van het aantal wethou-
ders is verantwoord. Ook het CDA 
legde een stemverklaring af. Deze 
fractie stemt om principiële redenen 
tegen de begroting. Inhoudelijk 
kunnen zij zich vinden in de 
voorstellen, maar de wijze waarop 
deze financieel verantwoord is en 
sluitend gemaakt, heeft niet de 
instemming van het CDA. De 
begroting werd op één inhoudelijk 
punt aangepast, namelijk het 
hernoemen van de Ligt op Groen/
duurzaamheidsreserve en het 
instellen van een reserve Klimaat en 
Duurzaamheid. Dit door D66 
ingediende amendement draagt bij 
aan het meer inzichtelijk maken van 
welke keuzes er gemaakt worden en 
vanuit welke reserve dit bekostigd  

wordt. Ook voor inwoners die 
specifiek hier middelen in storten.

Overige amendementen
Drie tekstwijzigingen haalden de 
eindstreep niet. Het ging om twee 
amendementen van de VVD fractie 
die tot doel hadden de lasten te 
verlagen via de rioolheffing en de 
OZB. Ook het voorstel van de 
CDA-fractie om het nieuwe beleid 
te schrappen en de gemeentebegro-
ting eerst volgens plan robuust te 
maken, werd verworpen. De drie 
amendementen werden niet 
gesteund door Lokaal Belang, 
GroenLinks, PvdA en D66 en 
daarmee verworpen met 6 stemmen 
voor en 13 stemmen tegen. Een 
motie van GroenLinks om de 
monitor voor de uitvoering van het 
bestuurskrachtonderzoek onderdeel 
te maken van de behandeling van 
de perspectiefnota in het voorjaar, 
werd ingetrokken. Het college liet 
namelijk weten dit voorstel over te 
nemen en in de praktijk te brengen. 

Geslaagde oproepen
Van de 7 moties die onderwerp van 

debat waren werden er 4 uiteindelijk 
in stemming gebracht. Ze werden 
alle 4 aangenomen. Unaniem riep 
de raad het college op om met 
aanwonenden van de Dierenseweg 
4, 8, 8a, 10 en 12 in gesprek te 
gaan. Dit over het realiseren van 
tijdelijke maatregelen die bijdragen 
aan het verbeteren van de bereik-
baarheid van hun woningen. Ook 
de PvdA-motie waarin het college 
gevraagd wordt onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid van een 
noodfonds om ook middeninko-
mens te ondersteunen als zij in acute 
problemen komen door de hoge 
inflatie en energielasten kreeg ruime 
steun. Naar aanleiding van een 
aangenomen motie van GroenLinks 
gaat het college in toekomstige 
rapportages het vastgestelde beleid 
concreter omschrijven. De formule-
ring wordt specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebon-
den, SMART dus. De auditcommis-
sie uit de raad gaat hiermee met de 
wethouder Financiën en de betrok-
ken financieel medewerkers aan de 
slag. Tot slot kregen B&W de 
opdracht om te kijken of in de 
berekening van de afvalstoffenhef-
fing een zodanige mix van vaste en 
variabele kosten kan worden 
gevonden waardoor het kan leiden 
tot een lastenverlichting voor 
inwoners, maar ook een prikkel om 
afval te verminderen. Deze 
VVD-motie kreeg steun van 11 
raadsleden. 

Participatie
Twee moties die te maken hadden 
met participatie uit de samenleving 
met groene projecten werden 
ingetrokken. Dit omdat het college 
daarover toezeggingen deed. Zo is 
het voornemen om aan de hand van 
een nieuw groenstructuurplan meer 
bomen te planten in de gemeente. 
Het college gaat een voorstel doen 
om inwoners hierbij actief te 
betrekken. Dit geldt eveneens als 
het gaat om de groene projecten die 
mogelijk gemaakt kunnen worden 
vanuit het fonds Ligt op Groen. De 
motie van GroenLinks en D66 om 
natuur inclusief bouwen vorm en 

inhoud te geven in de routekaart 
wonen die nu wordt opgesteld, 
werd ook voor stemming al 
ingetrokken. Wethouder Timmer gaf 
aan dat uiterlijk in het raadsforum 
van april 2023 een werkwijze met 
een bijhorend puntensysteem voor 
initiatiefnemers voor natuur inclusief 
bouwen wordt gepresenteerd.

Verslaglegging
De besluitenlijst van deze begro-
tingsvergadering is  te vinden op 
deze webpagina van de gemeente-
raad. De vergadering is ook terug te 
kijken via het YouTube-kanaal van 
de lokale omroep.

Brummense Landschapsgesprek: 
herstel kleinschalig landschap 
Voor inwoners van Brummen is de kleinschaligheid in hun landschap één 
van de belangrijkste waarden. Ze hebben zorgen over het verdwijnen van 
houtwallen, het opdrogen van beken en het verdwijnen van andere mooie 
landschapselementen. Daarom organiseert Landschapsnetwerk Brummen 
de 7e editie van het Brummense Landschapsgesprek.

Het bijzondere, kleinschalige 
landschap van onze regio kunnen 
we met groenblauwe dooradering 
terugbrengen! Op het volgende 
Brummens Landschapsgesprek 
hoort u hoe dit kan. Kom op 
maandag 14 november om 20:00 
uur naar het Tjark Riks Centrum in 

Eerbeek. U luistert naar interessante 
sprekers en doet mee met het 
unieke experiment. Ontdek hoe 
groenblauwe dooradering werkt en 
hoe het herstel voordelen oplevert. 
Geef u op door een mail aan info@
landschapsnetwerkbrummen.nl te 
sturen en ontvang het programma.



Invulling van de brandlocatie

Reuring op het Marktplein
De reuring op het Marktplein komt weer terug. De bakker is na de brand 
weer terug op zijn oude stek, de Blokker is heropend en ook de gesprek-
ken met de weekmarkt verlopen goed.  

Voor de oude locatie van de Blokker heeft het college onlangs een 
principebesluit genomen. De eigenaar/initiatiefnemer heeft een plan ingediend 
voor het bouwen van een winkel en een zevental appartementen. Het college 
ziet dit als een welkome ontwikkeling. Op korte termijn zal de initiatiefnemer 
het bestemmingsplan hiervoor indienen.

Centrum Brummen 
in ontwikkeling

Beleefdheidsverzoek parkeren

Parkeren aan het Marktplein 
en de Ambachtstraat
Bij de bewoners en ondernemers van het Marktplein en de 
Ambachtstraat is dit voorjaar een beleefdheidsverzoek op de 
mat gevallen. Een moreel appèl op hen om de parkeerplekken 
aan het Marktplein en Ambachtstraat vrij te houden voor het 
korte parkeren van bezoekers.

Momenteel ondervinden we dat veel van deze parkeerplekken 
overdag worden bezet door langparkeerders. Voor de 
klantvriendelijkheid van onze winkelstraten is het fijn als bezoekers 
hier kunnen parkeren. Met de brief is ook een kaartje toegezonden 
waar het langparkeren wel mogelijk is. Het beleefdheidsverzoek is 
opgesteld in overleg met de Dorpsraad, OVB en de marktcommissie. 

Tijdens de opbouw van de weekmarkt wordt overlast ondervonden 
van geparkeerde auto’s. Daarom worden er borden geplaatst op 
het Marktplein met een parkeerverbod van maandag 20.00 uur tot 
dinsdag 14.00 uur. Er geldt een wegsleepregeling voor dit moment. 

Bouw woningen gestart

Woningen op voormalige schoollocaties 

Appartementen hoek Ambachtstraat/
Leliestraat

Toevoeging 5 appartementen 
hoek Ambachtstraat/Leliestraat  

De woningen op het voormalige schoollocatie aan de Troelstralaan 
worden, op de drie vrijstaande woningen na, al bewoond. Voor twee van 
deze vrijstaande woningen zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Ook 
aan de Sperwerstraat is het bouwrijp maken van de locatie klaar, zodat 
de woningen gebouwd kunnen worden.

De grond aan de Sperwerstraat wordt op korte termijn overgedragen aan 
Veluwonen. Hierna zullen zij de voorbereiding van de bouw gaan opstarten.

Onlangs is het pand op de hoek Ambachtstraat/Leliestraat, waar 
onder andere de Discus in is gevestigd, van eigenaar gewisseld. 
De nieuwe eigenaar heeft het plan om appartementen realiseren 
op de bovenverdieping van het pand.

Het huidige bestemmingsplan staat hier op dit moment 4 
appartementen toe, waar al 1 appartement bestaand is. De nieuwe 
eigenaar wil er nog 2 extra realiseren, waarvoor een kleine wijziging van 
het bestemmingsplan moet worden doorlopen. Op dit moment is de 
eigenaar gestart met het realiseren van de 3 appartementen die nu al 
zijn toegestaan.



Brandlocatie Ambachtstraat

Nieuwbouw 24 woonstudio’s
Sinds de brand in 2013 heeft de brandlocatie aan de 
Ambachtstraat braak gelegen. In oktober heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld voor de 
bouw van 24 woonstudio’s van 30 m² op deze locatie.

Nederwoon neemt de exploitatie van de woonstudio’s op zich. 
Potentiële huurders kunnen zich daar melden. De bouw van de 
studio’s zal naar verwachting in december starten.

Wij houden u graag op de hoogte van het project ´Centrumplan Brummen´. Middels deze pagina, maar ook via onze website: 
www.brummen.nl/centrumplanbrummen. Voor vragen neem contact met ons op via 0575-568 233 of gemeente@brummen.nl.

Met het Plan van Aanpak voor het centrum van Brummen wordt richting 
gegeven aan de ontwikkelingen in het centrum. Als eerste zijn we aan 
de slag gegaan met de opzet voor de herontwikkeling van het Graaf van 
Limburg Stirumplein. Vanwege corona konden de bewonersbijeen-
komsten niet fysiek plaatsvinden, maar zijn er twee digitale avonden 
georganiseerd voor omwonenden, ondernemers en belangstellenden. 
Deze beide avonden zijn goed bezocht. Het derde buurtgesprek zou in 
oktober gepland worden, maar is tot op heden nog niet doorgegaan.

Met alle opmerkingen is bureau LOS Stadomland achter de tekentafel gaan 
zitten om een concept-ontwerp te schetsen voor het plein. Dit concept-
ontwerp was klaar, waarna het is doorgerekend. Dit leverde helaas een zeer 
negatief resultaat op, waardoor het concept-ontwerp niet uitvoerbaar is. LOS 
is daarom verder gaan tekenen, met alle kaders en opmerkingen vanuit de 
belangstellenden. 

Op korte termijn zullen we een derde buurtgesprek organiseren en het 
aangepaste concept-ontwerp toelichten. Hiervoor ontvangen omwonenden 
uiteraard een uitnodiging.

Herontwikkeling Graaf van Limburg Stirumplein

Vertraging in presentatie modellen

Start sloop Meidoornlaan

Woonzorgappartementen 
aan de Meidoornlaan 
Het gebouw aan de Meidoornlaan waar voorheen het HOB en onder 
andere Onze DROOM zat gehuisvest is overgedragen aan Dagelijks Leven. 
Zij gaan hier een gebouw realiseren met 20 woonzorgappartementen voor 
dementerende ouderen die uit Brummen en omgeving komen.

Het bestemmingsplanprocedure en de benodigde vergunningen zijn eind 
augustus van kracht geworden. Dagelijks Leven is gestart met de sloopwerk-
zaamheden van het huidige pand.

Transformatie horeca naar woningen

Appartementen in ‘t Zwientje 
Vorig jaar is ’t Zwientje overgedragen aan een nieuwe eigenaar. 
Deze nieuwe eigenaar heeft in het voorjaar een plan ingediend 
voor de toekomst van het pand. Het college heeft een principebe-
sluit genomen over de voorgenomen wijziging van café/restaurant 
naar een tiental appartementen voor middeldure huur, waarbij de 
voorkant van het gebouw blijft staan. 

Het bestemmingsplanprocedure moet hiervoor worden opgestart. We 
verwachten dat de eigenaar hiermee op korte termijn komt. 


