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Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een 
besluit genomen over de voorkeursvariant voor Folding Boxboard Eerbeek. 
Besloten is om een route langs ’t Haagje verder uit te werken. De keuze is 
het resultaat van een brede afweging. Naast de MER-resultaten zijn ook 
de mening van omwonenden, de kosten en de impact op de omgeving, 
zoals het gedwongen uitkopen van bewoners of bedrijven meegewogen.

Binnen het programma Eerbeek- 
Loenen 2030 werkt de provincie al 
een tijd aan een betere inpassing 
van Folding Boxboard Eerbeek. Op 
verzoek van omwonenden wordt 
daarbij ook gekeken naar de 
aanrijroute voor vrachtverkeer. In 
maart 2021 is daarom gestart met 
de MER-onderzoeken voor 5 
alternatieve ontsluitingsroutes voor 
vrachtverkeer. Rond de zomerva-
kantie waren de onderzoeken klaar 
en zijn de resultaten gedeeld. De 
resultaten van alle milieuthema’s 
samen laten helaas geen duidelijke 
voorkeursroute zien. Vervolgens zijn 
de 5 mogelijke routes verder 
uitgewerkt met aanvullende 
maatregelen. Ook zijn gesprekken 
gevoerd met belanghebbenden en 
zijn bestuurders langsgegaan bij 
omwonenden om hun standpunten 
te horen. Daarna zijn alle positieve 
en negatieve effecten zorgvuldig 
afgewogen.

Waarom route langs ‘t Haagje?
Veel omwonenden hebben aange-
geven dat zij in de afweging voor de 
voorkeursvariant de thema’s 
verkeersveiligheid, gezondheid en 
groen in de wijk belangrijk vinden. 
Een grote groep ziet de oplossing 
voor deze punten samenkomen in 
route B (met aanpassingen). Mede 
omdat deze route verder van de 
woonwijk af ligt. Deze route maakt 
halverwege de Coldenhovenseweg 
een oversteek richting Machinefa-

briek Eerbeek. Bij alle routes zullen 
er gehinderden blijven. Wel zien we 
tussen de onderzochte routes grote 
verschillen in benodigd particulier 
eigendom, kosten, risico’s in 
uitvoerbaarheid en ruimte om extra 
maatregelen te treffen. 

Route E (langs ’t Haagje) scoorde 
niet het beste in het milieueffecton-
derzoek. Maar dit alternatief
biedt wel ruimte om extra maatre-
gelen te nemen om overlast te 
verminderen en een verkeersveilige 
oplossing te bieden. Opgeteld gaat 
onze voorkeur daaromuit naar een 

nieuwe weg langs ’t Haagje. De 
provincie kiest daarmee voor een 
goed uitvoerbare route die veel 
oplost voor een relatief lage 
investering. Zo creëren we hier een 
toekomstbestendige oplossing en 
kunnen we met beperkte middelen 
zoveel mogelijk resultaat bereiken in 
de verschillende projecten in regio 
Eerbeek/Loenen.

Vervolgproces
GS hebben besloten om de route 
langs ’t Haagje verder uit te werken. 
Hoe de weg er uit komt te zien, 
welke aanvullende maatregelen 
getroffen worden en hoe de 
inrichting rondom de nieuwe weg er 
uit komt te zien is nog niet bepaald. 
De verdere uitwerking van de route 
gebeurt weer samen met de direct 
aanwonenden en andere geïnteres-
seerden. Dit start december dit jaar. 
De uitwerking is opgedeeld in twee 
stappen. Eerst richten we ons op de 
uitgangspunten die relevant zijn 
voor het in detail doorrekenen van 
de route, daarna volgt een gedetail-
leerdere uitwerking van het 
ontwerp. 
Op 7 december wordt een bijeen-
komst georganiseerd met als doel 
om uitganspunten te bepalen die 
belangrijk zijn voor de gedetailleerde 
MER-doorrekening van de route 
langs ’t Haagje. Het gaat dan om 
het bepalen van de ligging van de 
weg, wel of geen geluidswanden of 
aarden wal langs de route en de 
hoogte van een eventuele geluids-

wand. Het opnieuw doorrekenen 
van de route doen we om zicht te 
krijgen op de precieze effecten op 
milieu- en omgeving na het treffen 
van aanvullende maatregelen. 
Afhankelijk van de COVID-richtlij-
nen wordt dit mogelijk een digitale 
bijeenkomst. Vervolgens is er in 
januari een tweede bijeenkomst. 
Dan worden de uitgangspunten 
voor de nieuwe weg uitgewerkt tot 
een gedetailleerder ontwerp. Het 
gaat dan vooral om de inrichting 
van de groenzone, kruispunten en 
de omgeving van de weg.
Meer informatie is te vinden via 
www.eerbeekloenen2030.nl. Via 

deze website en bijhorende nieuws-
brief worden de data voor de 
bijeenkomsten bekendgemaakt en 
hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 
De direct aanwonenden van de 
groenzone langs ’t Haagje ontvan-
gen ook een brief hierover. Is er 
behoefte aan een persoonlijk 
gesprek? Dan kan. Volgende week 
dinsdag- en woensdagochtend zijn 
er vertegenwoordigers van het 
programma Eerbeek-Loenen 2030 
aanwezig in Eerbeek. Een afspraak 
maken kan met Floor van Gaasbeek 
026-359 8246 of stuur een mail naar 
eerbeek.loenen2030@gelderland.nl.

Steun, maar ook wensen
Namens het gemeentebestuur laat Ine van Burgsteden weten de 
afweging van de provincie te ondersteunen. “We vinden de gekozen 
optie voor Eerbeek toekomstvast, verkeersveilig én het best inpas-
baar”, aldus de wethouder die binnen het college verantwoordelijk is 
voor toekomstplannen voor Eerbeek.

Van Burgsteden vervolgt: “Alle mogelijke varianten zijn uitgebreid 
onderzocht en besproken. Vervolgens heeft er een brede afweging 
plaatsgevonden. Als college zijn we van mening dat het gekozen 
voorkeursalternatief de best denkbare balans oplevert. Leefbaarheid en 
verkeersveiligheid hebben in die afweging een grote rol gespeeld. Dat 
vinden we als gemeente cruciaal. En bij de gekozen aan- en afrijdroutes 
zijn er goede mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren, het 
landschappelijk goed in te passen en de visuele beleving te verbeteren. 
Maar ook biedt dit alternatief een goed toekomstperspectief voor het 
bedrijf Folding Boxboard Eerbeek. Daarmee is het een oplossingsrichting 
waar inwoners van Eerbeek ook in de toekomst het meest profijt van 
gaan hebben.” De wethouder benadrukt ook dit inpassingsplan een 
eerste concrete uitkomst is voor papierdorp Eerbeek. “Er gaan meer 
infrastructurele aanpassingen volgen vanuit verschillende projecten. 
Steeds met het doel om tot een optimale balans te komen.” 

Wensen voor verdere uitwerking
Als onderdeel van de procedure voor een provinciaal inpassingsplan 
wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld op het voorgestelde 
voorkeursalternatief te reageren. “De gemeenteraad is in de afgelopen 
periode goed meegenomen in dit proces. Als college adviseren wij de 
raad om positief te reageren op de voorliggende plannen. Maar ook om 
enkele wensen aan de provincie mee te geven. Wensen waarmee de 
provincie rekening moet houden bij de verdere uitwerking. En die 
wensen moeten ervoor zorgen dat vooral de leefbaarheid hierbij steeds 
aandacht heeft.” Als voorbeeld noemt de wethouder de bescherming 
van het groen (waaronder bomen) en een impuls voor de beek. Maar 
ook een goede ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld de geluidsreduce-
rende groene wanden, kleine parkeervoorzieningen en veilige wandel- en 
fietsroutes. 

Gemeenteraad
Het is de verwachting dat de gemeenteraad in december het college-
voorstel over het provinciaal inpassingsplan voor Folding Boxboard 
Eerbeek bespreekt tijdens het raadsforum en de besluitvormende 
vergadering. Uiteindelijk nemen provinciale staten begin 2022 een besluit 
over het inpassingsplan.

Telefonisch OV-spreekuur
Bent u 55+ en heeft u vragen over 
reizen met het OV? Maak dan 
gebruik van het telefonisch 
spreekuur en bel 038 – 303 70 10. 
OV-ambassadeurs geven er 
antwoord op uw vragen over het 
gebruik van het OV. 

De provincies Gelderland, Flevoland 
en Overijssel vinden het belangrijk 
dat iedereen met het openbaar 
vervoer veilig en gemakkelijk kan 
reizen. Daarom geven OV-ambassa-
deurs, vrijwilligers en zelf ook op 

leeftijd, uitleg over reizen met trein 
en bus. De OV-ambassadeurs 
helpen u graag op weg!
 
Het telefonisch spreekuur is iedere 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Ook kunt u 
terecht op dinsdag en donderdag 
van 13.30 tot 15.00 uur en maan-
dag en woensdag van 18.30 tot 
20.00 uur. Voor meer informatie 
kijkt u op: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur



Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 62 diverse bomen, op 
diverse locaties in de gemeente 
Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een kastanjeboom, 
Baankstraat 7B, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schutting, De 
Eendrachtweg 47, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 

realiseren van een dakkapel, 
Hoofdstraat 9, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een driestammige 
Amerikaaanse eik, Sophia van 
Württemberglaan 4, Eerbeek

• Rectificatie - Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
het kappen van 22 diverse 
bomen, Louise de Colignylaan 5, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
woning op de locatie Breestraat 1, 
Empe

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
rode beuk, Kampweg 3, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuur/garage op de locatie 
Polweg 6, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van 25 
woningen op de locatie Wethou-
der Giermanstraat nummer 9 tot 
en met 57 in Brummen

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Programmabegroting 2022-2025

Bekendmakingen op overheid.nl
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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
Kindermonitor GGD
Een groot aantal ouders in onze gemeente hebben een uitnodiging van 
de GGD ontvangen voor deelname aan de Kindermonitor. Dit is een 
groot onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen 0 
en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en 
mediagebruik. En dit jaar komt natuurlijk ook de invloed van corona op 
het welzijn van de kinderen aan bod. Ouders die de vragenlijst nog niet 
hebben ingevuld, kunnen dit nog tot uiterlijk 10 december doen. Het 
levert voor de GGD en ook voor de gemeente belangrijke inzichten op. 
Kijk voor meer informatie op onze website. 

RES 1.0 definitief
De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 kan voor besluitvorming naar 
de volksvertegenwoordigers uit de Cleantech Regio. In de RES 1.0 
beschrijft de regio wat zij bijdraagt aan het behalen van het Klimaatak-
koord. In het Klimaatakkoord werken we met 29 andere regio’s en het 
Rijk samen, voor 49% CO2 vermindering in 2030. Van de 30 RES-re-
gio’s wordt verwacht dat ze in 2030 gezamenlijk 35 TWh (Terrawattuur) 
produceren. In de periode van 15 november tot 15 december besluiten 
de gemeenteraden, de waterschappen en de provincie over de definitie-
ve RES. Daarna wordt het aangeboden aan het Nationaal Programma 
RES (NPRES). Lees meer over dit onderwerp op www.brummen.nl/res.

Deelnemersovereenkomst 2022
Het college B&W heeft besloten om de deelnemersovereenkomst 2022 
met de SVN aan te gaan. De deelnemersovereenkomst vervangt de 
oude deelnemersovereenkomst. Voor onze inwoners verandert er niets. 
De verordening ‘Toekomst bestendig wonen Gelderland gemeente 
Brummen’ blijft van kracht. Onze inwoners kunnen een lening aanvra-
gen voor het verduurzamen van hun woning, voor het langer thuis 
wonen en het saneren van asbest.

Ontwerpbestemmingsplan Akkergeelster
Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Akkergeelster heeft vanaf 
15 mei gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 
er 6 zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot aanvullend onder-
zoek en enkele aanpassingen van het bestemmingsplan. Het college 
stelt nu de gemeenteraad voor het plan vast te stellen.

Aanleg glasvezel in Oeken
Op woensdag 10 november bezocht wethouder Pouwel Inberg aannemer 
Van Gelder Telecom tijdens de graafwerkzaamheden aan ’t Looweg in 
Oeken. Na een kennismaking met het team werd het tijd voor actie: een 
rondleiding met de uitvoerder waarbij er veel werd verteld en uitgelegd 
over de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

Goede internetverbinding
Wethouder Pouwel Inberg: “Ik ben 
blij te zien dat de schop nu echt in 
de grond is. Eerder in Leuvenheim, 
nu 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 in deze 
periode van thuiswerken natuurlijk 
erg fijn. En door overal glasvezel aan 
te leggen, maken we onze gemeen-
te nog aantrekkelijker om in te 
wonen en te werken.”

Ruim 434 woningen
Gerard Kroes, Projectleider bij Van 

Gelder Telecom: “Wij zijn verant-
woordelijk voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in Voorst, Brum-
men en Zutphen. In de gemeente 
Brummen rollen wij het netwerk uit  
voor ruim 434 woningen de kleine 
kernen Empe, Oeken en Leuven-
heim. De graafwerkzaamheden in 
Oeken en Leuvenheim zijn bijna 
gereed en dan gaan we verder in 
Empe. Die werkzaamheden zullen 
ongeveer drie weken duren. In 
totaliteit hebben wij dan 11 
kilometer hoofdgeul gegraven in de 
gemeente Brummen.  Binnenkort 
gaan we ook starten met de eerste 
huisaansluitingen in de kleine kernen 
van Brummen. We streven ernaar 

om in het eerste kwartaal van 2022 
alle huisaansluitingen gereed te 
hebben. Dank aan onze opdracht-
gever DELTA Fiber Netwerk voor 
deze mooie opdracht en de ge-
meente voor de prettige samenwer-
king.’’ 

Toekomstbestendig
Mark Mohlmann, Projectmanager, 
DELTA Fiber Netwerk: ”Door de 
goede samenwerking met de 
verschillende partijen loopt de 
aanleg van het glasvezelnetwerk in 
de kernen voorspoedig. Thuiswer-
ken, digitale scholing en zorg op 
afstand maken de behoefte naar een 
goede, stabiele en snellere internet-
verbinding steeds noodzakelijker en 
is niet meer weg te denken in onze 
huidige maatschappij. We zijn 
verheugd om straks een groot deel 
van de inwoners te voorzien van een 
supersnelle internetverbinding en 
daarmee zijn alle kleine kernen van 
de gemeente Brummen helemaal 
voorbereid op de toekomst.’’

Aanmelden voor glasvezel is nog 
steeds mogelijk
Inwoners zonder glasvezelabonne-
ment kunnen zich nog steeds 
aanmelden. De huisaansluiting (de 
plaatsing van het kastje in de 
woning) is gratis. Aanmelden voor 
een glasvezelabonnement kan nog 
steeds. Kijk op www.gavoorglasve-
zel.nl voor het aanbod van de 
telecomaanbieders.

Alles over de warmtepomp
Nu al van het aardgas af? Hoe pak je dat aan? Op dinsdag 30 november 
2021 vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur kunt u deelnemen aan de online 
informatie avond. Aanmelden op www.regionaalenergieloket.nl. Klik op 
‘Verdiepende webinars voor bewoners´.

Is uw woning goed geïsoleerd en 
heeft u vloerverwarming of andere 
laagtemperatuur verwarming? Dan 
kunt u nu al zelfstandig van het 
aardgas af. Hoe weet u of uw 
woning geschikt is en wat komt er 
allemaal kijken bij de aanschaf van 
een warmtepomp? Of is een 
elektrische cv-ketel misschien de 
oplossing? In dit webinar van het 
Regionaal Energieloket gaat het 

over de warmtepomp als alternatief 
voor het aardgas.  Aan de orde 
komen verschillende typen van 
elektrisch verwarmen, de voor- en 
nadelen en veelvoorkomende 
vragen worden behandeld. Geef u 
nu alvast op en ontvang een 
herinnering een paar dagen voor 
het webinar via 
www.regionaalenergieloket.nl

Werkzaamheden Stroomdal
In opdracht van Gemeente Brummen 
voert Dostal Wegenbouw werkzaamhe-
den uit aan Het Stroomdal in Brummen. 
Er worden twee verkeerskundige 
aanpassingen aangebracht. De wegver-
smalling bij de rotonde wordt aangepast 
en voorzien van een drempel. Op de 
kruising van de Egelantier met het 
Stroomdal wordt een plateau aange-
bracht. Vanaf maandag 22 november 
2021 wordt er gewerkt in Het Stroomdal, 
op twee plekken. Het werk zal ongeveer 
twee weken in beslag nemen. Naar 
verwachting is de weg weer open op of 
rond zaterdag 4 december 2021.

Alleen nog deze maand: 
de zonnepanelenactie
Begin september startte de gemeen-
te Brummen met een zonnepanele-
nactie voor haar inwoners. Inmid-
dels zijn de eerste zonnepanelen 
geplaatst. Door de aankoop te 
bundelen kunnen inwoners 
zonnepanelen aanschaffen tegen 
een scherpe prijs en goede service. 
Tot eind november kan iedereen 
nog meedoen. 

Inschrijven voor de actie
Al ruim 300 inwoners hebben zich 

ingeschreven voor een vrijblijvende 
offerte. Na de inschrijving ontvan-
gen zij een uitnodiging voor een 
woningopname. Dan wordt er geke-
ken of het dak geschikt is en 
hoeveel zonnepanelen er op passen. 
Na de persoonlijke offerte kunt u 
besluiten of u meedoet met de 
zonnepanelen actie. Wilt u een 
offerte aanvragen of het informatie-
pakket downloaden? 
Bezoek de website: 
www.regionaalenergieloket.nl.
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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

Kap van dode of gevaarlijke bomen 
De boomveiligheidscontroleurs van de gemeente hebben in de afgelopen 
maanden de gemeentelijke laan-, straat- en parkbomen gecontroleerd. Dat 
doen we eens in de drie jaar om te bekijken of de bomen nog veilig zijn 
en om te bepalen hoe de onderhoudstoestand is. Aan de hand van de 
uitkomsten van deze controle, plant de gemeente bijvoorbeeld het 
snoeionderhoud aan de bomen in. De controle leverde ook een lijst op 
met dode bomen en bomen die in slechte toestand verkeren. Die lijst 
vormt de basis voor een lijst met te kappen bomen. Het college van B&W 
heeft ingestemd met deze lijst.

Het overzicht van de bomen die 
gekapt gaan worden, vindt u in het 
nieuwsbericht op onze website. Ook 
ziet u daar om welke boom het 
gaat, waar hij staat, wat de reden is 
dat hij gekapt wordt, of er een 
kapvergunning bij nodig is en of de 
boom onder de wet Natuurbescher-
ming valt. De bomen die gekapt 
gaan worden zijn gemarkeerd. Ze 
zijn herkenbaar aan de rood/oranje/
groene stip op de stam. De werk-
zaamheden om de bomen te 
kappen beginnen snel.  

Bomen met kapvergunning
De gemeente moet - net als 
iedereen - voor het kappen van een 
boom een kapvergunning aanvra-
gen. 
Aan de hand van de kaplijst heeft de 

gemeente voor 62 gemeentelijke 
bomen een kapvergunning 
aangevraagd. 

Bomen zonder kapvergunning 
Niet altijd is voor het kappen van 
een boom een kapvergunning 
nodig. Zo is voor bepaalde booms-
oorten in de bebouwde kom geen 
kapvergunning nodig. Die lijst met 
bomen is opgenomen in de 
algemene plaatselijke verordening 
(APV). Op de kaplijst staan 43 
bomen waarvoor de gemeente 
Brummen geen kapvergunning 
hoeft aan te vragen.

Bomen onder de wet Natuurbe-
scherming 
De bomen buiten de bebouwde 
kom vallen in de regel onder de wet 

Natuurbescherming (de voormalige 
boswet). Het gaat in onze gemeente 
om 57 bomen die gekapt moeten 
worden onder de wet Natuurbe-
scherming. Voor het kappen van 
deze bomen heeft de gemeente een 
meldingsplicht bij de Provincie 
Gelderland. De wet Natuurbescher-
ming bepaalt dat er binnen een 
termijn van 3 jaar herplant moet 
plaats vinden. Maar als er onvol-
doende ruimte is om een jonge 
boom op te laten groeien, dan hoeft  
deze boom nog niet herplant te 
worden. 

Flora en fauna check
Bomen bieden rust-, schuil-, 
broed- en foerageplaatsen voor 
onder andere vogels, eekhoorns en 
vleermuizen. Bomen mogen daarom 
niet zonder meer gekapt worden; er 
moet voldaan worden aan de wet 
Natuurbescherming. Voordat bomen 
gekapt worden, vind er een flora en 
fauna inventarisatie plaats. De 
gecertificeerde aannemer voert zelf 
voordat hij gaat zagen ook een 
check uit en houdt een logboek bij. 

De Brandweer vraagt jouw hulp!
Denk jij wel eens na over brand? 
Heb je al rookmelders in huis? De 
Brandweer hoort graag hoe jij denkt 
over brandveiligheid en wat jij zelf 
al doet! Hiervoor heeft de Brand-
weer Noord- en Oost-Gelderland 
een korte enquête gemaakt om dit 
te onderzoeken. 

Jouw informatie en kennis helpt om 
de communicatie, dienstverlening en 
voorlichtingscampagnes nog verder 
te verbeteren. Zo worden we samen 
bewust(er) van de risico’s op brand 
en helpen we elkaar bij het brand-
veiliger maken van onze leefomge-
ving! Het invullen duurt enkele 
minuten en kan geheel anoniem. Als 

je je e-mailadres achterlaat, maak je 
kans op een unieke Brandweer 
ovenwant (de gegevens worden na 
de actie verwijderd). 
Vul jij de enquête vandaag nog in? 
Scan de QR-code met je mobiel of 
ga naar
https://www.vnog.nl/brandweer/
brandveilig-leven

Strengere regels om contacten te beperken

Verbetering Hallsepad
De gemeente Brummen gaat een gedeelte van het Hallsepad verbeteren. 
Het overgrote deel van het Hallsepad is een mooi betonfietspad. Een klein 
gedeelte van het Hallsepad is echter nog erg smal. Dit gedeelte dat vanaf de 
Knoevenoordstraat richting Groot Engelenburg loopt wordt verlegd. Het 
smalle asfaltpad dat tussen de bomen ligt wordt verwijderd. Het nieuwe 
betonpad wordt in het midden van de bestaande laan aangelegd. Ten 
behoeve van de werkzaamheden wordt het Hallsepad afgesloten. We 
starten deze week. Fietsers worden omgeleid via de L.R Beijenlaan en 
Knoevenoordstraat. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de 
kerst van 2021 afgerond.

Het kabinet neemt strengere 
maatregelen om de sterke stijging 
van het aantal coronabesmettingen 
terug te dringen en verdere 
overbelasting van de zorg te 
voorkomen. Om elkaar, en vooral 
de kwetsbare mensen in onze 
samenleving, beter te beschermen 
tegen de sterk toegenomen 
aanwezigheid van het virus, komen 
er aanvullende maatregelen. 

Deze zijn erop gericht om het aantal 
contactmomenten per dag te 
verminderen. Daarbij gaat het dage-
lijks leven overdag (school, werk, 
sport et cetera) zoveel mogelijk 
door, terwijl in de avond het aantal 
contactmomenten meer wordt 
beperkt. Deze maatregelen gelden 
in ieder geval tot zaterdag 4 
december. De situatie wordt op 
vrijdag 3 december opnieuw 
beoordeeld.


