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Nieuwe afspraken selecteren aannemers
Het college heeft besloten de Groslijstsystematiek 2018 gemeente Brummen 
en Zutphen vast te stellen en met ingang van 1 maart 2019 in werking te 
laten treden. De voorgaande versie uit 2015 wordt ingetrokken. 

Met de groslijstsystematiek worden aannemers geselecteerd op het gebied van 
civieltechnische werken. Hiermee kan de gemeente op een objectieve en 
transparante manier aannemers selecteren en beoordelen. Groslijsten zijn lijsten 
waarop aannemers en dienstverleners staan, die hun kwaliteit hebben bewezen 
en daardoor in aanmerking komen voor een uitnodiging voor meervoudige en 
enkelvoudige onderhandse aanbestedingen. Aanvullend effect dat we willen 
bereiken is dat we lokaal / regionaal werken waar mogelijk en gewenst.

jubileum bij het korps. De korpsavond 
vond zaterdag 17 november plaats in de 
Bronckhorst Hoeve in Brummen.

Wencke Peppelman (teamleider 
incidentbestrijding IJsselstreek) 
verwelkomde deze feestelijke avond 
maar liefst 9 nieuwe brandweerlieden; 
5 voor de post Eerbeek en 4 in 
Brummen. Zij gaf aan dat ze erg blij is 
dat deze nieuwe groep zich wil 
inzetten voor een veilige samenleving.

De jubilarissen Peter Rasenberg en 
Arianne Grootherder werden toege-
sproken door hun postcommandanten. 
Zij bedankten Peter en Arianne voor 
hun geweldige inzet de afgelopen 
jaren. Burgemeester Van Hedel speldde 
de jubilarissen daarna hun medaille op 
en overhandigde een mooie bos 
bloemen.

“Cultuureducatie op scholen? Dat is 
een kwestie van doen. Immers, op 
onze school gebeurt het!” Met die 
woorden hield cultuurwethouder 
Margriet Wartena woensdagmiddag 
een warm pleidooi om gezamenlijk 
volgend jaar de basis te leggen voor 
goed inhoudelijk en ook blijvend 
cultuuronderwijs op de basisscholen. 
Zij opende op ludieke wijze de 
startbijeenkomst hiervoor. Met haar 
hoofd door een ‘schilderij-omlijsting’ 
citeerde zij uit een interview met 
haarzelf dat onderdeel uitmaakt van 
een portrettenreeks van de Cultuur-
maatschappij Oost. 

Aanleiding voor de startbijeenkomst is 
het landelijke programma Cultuuredu-
catie Met Kwaliteit (CMK). Hieraan 
doen in onze gemeente meerdere 
basisscholen mee. “Deze scholen 
tonen hiermee aan dat zij de ambitie 
hebben om cultuureducatie op hun 
school een vaste plek te geven,” geeft 
Wartena aan. Voor de startbijeen-
komst waren naast vertegenwoordi-
gers van de scholen (van directeuren 
tot schoolbestuurders en vakleer-
krachten) ook ervaringsdeskundigen 

van de culturele stichting, muziekver-
enigingen, gemeente en SWB 
aanwezig. Een actieve rol bij de 
bijeenkomst was er, naast wethouder 
Wartena, ook voor combinatiefunctio-
naris cultuur Edith Gloerich, beleids-
ambtenaar Marian Pietersz en 
adviseur van Cultuur Mij Oost 
Marieke van de Geyn. Deze laatste 
heeft als taak het komende jaar alle 
partijen te begeleiden naar een 
convenant over cultuureducatie. 

Convenant
Zowel provincie als rijk subsidiëren het 
landelijke programma ‘Cultuureduca-
tie Met Kwaliteit’ in de periode van 
2017 tot en met 2020. Belangrijk doel 
hierbij is dat cultuureducatie op 
scholen naar de toekomst ook 
daadwerkelijk stevig verankerd moet 
worden. Dit moet onder meer vorm 
gegeven worden door een convenant 

af te sluiten. Hierin worden afspraken 
gemaakt over de waarde van kunst en 
cultuur in het onderwijs en hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat dit een 
vaste plek kan krijgen zodat ieder kind 
hiermee in aanraking komt. Met de 
startbijeenkomst heeft het gemeente-
bestuur het initiatief genomen om 
hiermee een begin te maken. 

Belangrijk onderdeel van de bijeen-
komst was samen brainstormen over 
een aantal belangrijke vragen, 
bijvoorbeeld wat scholen nodig 
hebben van anderen om cultuuredu-
catie daadwerkelijk goed vorm te 
geven. Dit gebeurde nadat er een 
presentatie was gegeven over de rol 
en inzet van de gemeente als het gaat 
om cultuur en een kijkje in het werk 
wat de cultuur-combinatiefunctionaris 
in de afgelopen jaren al heeft verricht. 
Marieke van de Geyn liet een filmpje 
zien over de totstandkoming van 
convenanten over cultuureducatie in 
andere gemeenten in onze provincie. 

Aan de slag: werkgroep
De aanwezigen hebben de middag als 
nuttig en leerzaam ervaren. Er werd 
waardering uitgesproken over de inzet 
en de coördinatie van de combinatie-
functionaris. De wens werd geuit om 
het kunst en kidz-programma te 
behouden. Afgesproken werd dat 
deze bijeenkomst in het nieuwe jaar 
een vervolg krijgt in de vorm van een 
werkgroep die de geopperde ideeën 
verder gaat uitwerken. Een klus die 
uiteindelijk in de loop van 2019 moet 
leiden tot heldere afspraken over 
cultuureducatie met de deelnemende 
scholen in onze gemeente. 

Brandweerlieden in het zonnetje gezet 

Op naar duurzaam cultuuronderwijs

Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweerkorpsen Eerbeek en Brummen zijn 
Peter Rasenberg (korps Eerbeek) en Arianne Grootherder (korps Brummen) in het 
zonnetje gezet. Zij ontvingen een brandweeronderscheiding vanwege hun 20-jarig 

Iets gevonden of verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken

Als bezoeker van de Kiboe in Eerbeek 
of de dierenweide in park ’t Goor  is het 
u vast niet ontgaan dat er de laatste tijd 
wat veranderingen gaande zijn. 

In Brummen hebben de beheerders 
Zwieb en Annie Prins afgelopen 
augustus afscheid genomen en 
hebben ‘nieuwe’ vrijwilligers de 
verzorging van de dieren op zich 
genomen. Er is een nieuwe stichting 
opgericht die de zorg voor de 
dierenweide in Brummen op zich wil 
gaan nemen. In Eerbeek is de 
kinderboerderij sinds de zomer 
gesloten voor publiek. Een aantal 
vrijwilligers verzorgt de aanwezige 
dieren nog wel. Een werkgroep van 
betrokken inwoners wil de kinder-
boerderij weer snel openstellen voor 
publiek. Enkele aanpassingen aan de 
weide zijn daarvoor wel noodzakelijk. 

Zowel de Kiboe als de Stichting 
dierenpark ’t Goor hebben de gemeen-
te om een bijdrage gevraagd in 

voer- en herinrichtingskosten. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders heeft afgelopen dinsdag besloten 
de stichtingen en de dieren niet in de 
kou te laten staan en een bijdrage te 
geven voor de voerkosten voor een 
overbruggingsperiode. Voor de 
gevraagde investeringen heeft het 
college beide besturen gevraagd nog 
eens kritisch naar de noodzaak van de 
werkzaamheden te kijken en te 
bekijken of één en ander met inzet van 
vrijwilligers te realiseren is. Voor 
investeringen in de dierenweides is 
toestemming van de gemeenteraad 
nodig. Als de beide stichtingen hun 
huiswerk hebben gedaan is het dan dus 
nog even wachten op groen licht 
vanuit het gemeentehuis. De dieren 
hoeven ondertussen niet met een lege 
maag rond te lopen. Wilt u de dieren-
weides (financieel) ondersteunen bij 
hun werk dan kunt u meer informatie 
vinden op hun sites:  
www.dierenparkhetgoor.nl en  
www.kiboe.nl. 

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het 
onafhankelijke meldpunt waar je 
anoniem informatie kunt geven over 
criminaliteit en misdaad. Jouw anonimi-
teit staat hierbij altijd centraal. Je meldt 
bij M. over bijvoorbeeld moord, 
mishandeling, overvallen, drugs, 
brandstichting, wapen- of mensenhan-
del. Zo lever je een bijdrage aan de 
veiligheid in jouw eigen omgeving. 
•  M. is onafhankelijk en is geen politie
•  M. ziet je telefoonnummer en 

IP-adres niet
• M. slaat je gegevens niet op
•  M. stuurt je melding naar de politie. 

Die start hiermee een onderzoek en 
lost dagelijkse zaken op.

Meld misdaad anoniem via  
www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 
0800-7000. Op de website staat ook 
meer informatie.

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook? 
Meld Misdaad Anoniem

Onderzoek doorstart dierenweides
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Statuten stichting Archipel
B&W hebben kennisgenomen van de nieuwe (concept) statuten van 
Stichting Archipel. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het openbaar 
onderwijs in onze gemeente. De wijziging is het gevolg van gewijzigde 
omstandigheden door nauwere samenwerking met de kinderopvang 
Stichting Educatief Centrum. B&W hebben de nieuwe statuten voor 
besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. Ook stellen B&W de raad 
daarbij voor om vijf personen uit het werkgebied van Stichting Archipel te 
benoemen als lid van de raad van toezicht. Het is de verwachting dat de 
raad in december dit voorstel behandeld.

Programmabegroting
Gisteravond stond voor de derde maal deze maand de programmabegro-

ting voor het komend jaar op de agenda. Op onze website www.brummen.

nl leest u hoe de besluitvorming is verlopen. 

Gemeenteraad besloot
De gemeenteraad heeft op donderdag 22 november weer een aantal 
besluiten genomen. Een verslag van deze besluitvormende vergadering leest 
u op onze website.

Raadsfora in december
De laatste besluitvormende raadsvergadering van dit kalenderjaar is op 
donderdag 20 december. Deze raadsvergadering wordt voorbereid tijdens 
de forumbijeenkomsten op donderdagavond 6 december. Op onze website 
leest u al welke onderwerpen tijdens deze fora aan bod komen. Bij uitstek 
biedt een raadsforum gelegenheid om mee te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda 
staan. U kunt dit vooraf bij de raadsgriffie melden.

Kort nieuws

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),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een aanbouw, De 
Hilde 32 in Brummen (21-11-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Vosstraat 5 in Brummen (21-11-
2018)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een schutting op de 
locatie perceel naast Enkweg 21 in 
Eerbeek (Hall E 4517 ged.) (21-11-
2018)

• Verleende vergunning voor een 
verkoopactie, te Brummen (21-11-
2018)

• Verleende vergunning voor een 
verkoopactie, te Brummen (21-11-
2018)

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop kerstbomen, De zicht 
8 te Brummen (21-11-2018)

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop kerstbomen, Eerbeek-
seweg 33 te Hall (21-11-2018)

• Verleende standplaatsvergunning 
voor verkoop kerstbomen, Zutp-
hensestraat 212 te Brummen 
(21-11-2018)

• Verleende evenementenvergunning, 
Händelstraat 49, te Eerbeek 
(21-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 1x es 
(A), 2x beuk (C, G), 2x linde (D, E), 

3x Amerikaanse eik (L, M, X) op de 
locatie Dorpsstraat 37 in Hall 
(21-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
beuk op de locatie Heimeriete 10 in 
Hall (21-11-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van een 
beuk op de locatie Lageweg 42 in 
Eerbeek (21-11-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren 
asbesthoudende toepassingen uit 
woning en schuren, Harderwijker-
weg 4 te Eerbeek (21-11-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
diverse asbesthoudende toepassin-
gen, Oude Zutphenseweg 4 te Hall 
(21-11-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Samen inhoud geven aan het project 
WaardeVOL Brummen?! Dat kan! Op 
26, 27 en 28 november worden 
hiervoor drie bewonersavonden 
georganiseerd. Elke avond kent 
hetzelfde programma. Deze bijeen-
komsten zijn bedoeld om met elkaar 
de ideeën, wensen en kansen in het 
projectgebied van WaardeVOL 
Brummen te bespreken. Er is veel 
belangstelling, want de bijeenkomsten 
op 26 en 27 november zijn al volge-
boekt. Voor de derde bijeenkomst op 
28 november is de locatie gewijzigd!

Het leefgebied met de kleine kernen 
Hall en Voorstonden is bijzonder voor 
mensen, dieren en planten. Om de 
gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen, de leefomgeving te verbete-
ren en de natuur te versterken, zoeken 
de gemeente Brummen, provincie 
Gelderland en waterschap Vallei en 
Veluwe samen met inwoners en 
bedrijven naar oplossingen in het 
project WaardeVOL Brummen. Zodat 
inwoners kunnen genieten van het 
landschap, agrariërs kunnen blijven 
ondernemen en de natuur kan bloeien. 
Tijdens de bewonersavonden wordt u 
gevraagd om mee te denken en te 
praten over de toekomst van Waarde-
VOL Brummen.

Programma 
De bijeenkomsten op 26 en 27 
november worden gehouden in De 
Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, 
Brummen. En op 28 november in de 
Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 
1/3, 6971 JJ Brummen in plaats van 
Concordia.

19.15 uur: inloop 
19.30 uur:  opening door projectmana-

ger Albert Slijkhuis
19.40 uur:  korte toelichting op de 

procesaanpak WaardeVOL 
Brummen door Paul 
Opdam namens de 
Regiegroep

19.50 uur:  4 pitches over klimaatver-
andering, watersysteem, 
biodiversiteit en landschap

20.50 uur:  in deelgroepen bespreken 
wat van belang is om op in 
te spelen 

21.50 uur: terugkoppeling en afsluiting
22.00 uur: einde 

Aanmelden
Per avond is er ruimte voor maximaal 
50 personen. Aanmelden voor (alleen 
nog) de derde avond kan via  www.
vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen. 
Hier vindt u ook achtergrondinformatie 
over WaardeVOL Brummen.

3e Bewonersbijeenkomst WaardeVOL Brummen 
in de Bronckhorst Hoeve

“Wij vinden het belangrijk dat we 
met elkaar ervoor zorgen dat onze 
jongeren een goede toekomst 
tegemoet gaan”, dat is de missie die 
verantwoordelijk wethouder Jolanda 
Pierik voor ogen heeft met een vorige 
week vastgesteld uitvoeringsprogram-
ma. Dit programma heeft tot doel het 
gebruik van middelen en daarmee de 
kans op verslaving onder jongeren te 
voorkomen. ”We kijken daarbij niet 
alleen naar middelen zoals alcohol en 
drugs, maar ook naar bijvoorbeeld het 
problematisch gebruik van games, 
sociale media en internet.”

Het uitvoeringsplan ‘preventie 
middelengebruik en verslaving’ richt 
zich dus niet alleen op jongeren die al 
problemen ondervinden van alcohol, 
drugs en mediagebruik. Het richt zich 
zeker ook op jongeren die risico 
lopen. Een van de speerpunten is om 
goede voorlichting te geven. “We 
gebruiken hiervoor de bekende 
gemeentelijke kanalen zoals onze 
website, GemeenteThuis, brieven en 
sociale media. We maken hierbij 
natuurlijk gebruik van de landelijke 
campagnes. Denk aan NIX onder 18 
campagne, de IkPas-campagne en 
Hoe pak jij dat aan?”, aldus wethou-
der Pierik.

Bundelen krachten
Samenwerken en kennisdelen op dit 
gebied is overigens cruciaal volgens 
Pierik. “Er zijn verschillende partners 

actief die erg deskundig zijn op het 
gebied van verslavingszorg en preven-
tie. Denk aan Tactus, Stichting Welzijn 
Brummen, de politie, GGD, HALT en 
ook sportverenigingen. Zij doen nu al 
uitstekend werk. Ons uitvoeringsplan 
is daardoor echt aanvullend op wat er 
al wordt uitgevoerd door deze 
organisaties.” 

Korte lijnen
In het uitvoeringsplan staat nog een 
aantal andere concrete acties die de 
gemeente onderneemt. Wethouder 
Pierik noemt er een aantal op. “Zo 
gaan we ouders én leerlingen uit 
groep 8 informeren over dit onder-
werp. Dit met het oog op de over-
gang van leerlingen naar het voortge-
zet onderwijs. Maar ook bieden we 
ieder jaar een preventieprogramma 
aan de basisscholen aan. Dit program-
ma heeft de passende benaming “Op 
Tijd Voorbereid.”  Wat de wethouder 
ook erg belangrijk vindt zijn de korte 

lijnen en een nauwe afstemming 
tussen professionals. “Graag zetten 
we de bestaande overleggen zoals het 
zorgoverleg risicojongeren met onze 
partners voort.”

Een laatste voorbeeld waar de 
gemeente werk van gaat maken heeft 
te maken met de lokale horeca en 
detailhandel. “Ons Handhavingsbe-
leid en de uitvoering van Drank- en 
Horecawet wordt volgend jaar 
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 
Hierbij gaan we zeker fors rekening 
houden met preventieve maatregelen 
om zoveel mogelijk problemen van 
jongeren met alcohol, drugs en media 
te voorkomen. Dat varieert van meer 
toezicht op hokken en keten, meer 
controle op winkeliers als het gaat om 
leeftijdseis bij aankoop van alcohol en 
rookwaren, het handhaven van 
sluitingstijden bij evenementen en de 
inzet van passende straffen bij 
overtreding via HALT.” 

Brede insteek om verslaving onder jongeren te voorkomen

Naast alcohol en drugs ook aandacht voor problematisch gebruik van media



Sterre, 11 jaar, 
Slachtoffer

“Gisteravond stelde mijn 
moeder voor om samen TV 
te kijken. ‘Alleen met mama 
film kijken,dat gaat vast weer 
fout’, dacht ik. Mijn moeder 
was in het begin nog heel vro-
lijk. Halverwege de film werd 
ze heel stil en toen ineens 
kreeg ze het weer. Zoals dat 
heel vaak gebeurt. Ze sleurde 
mij van de bank en sloeg me 
bont en blauw. Ze riep dat ik 
egoïstisch was, omdat ik de 
bak met nootjes had leegge-
geten. Ik rukte me uiteindelijk 
los en rende naar mijn kamer. 
Ik moest denken aan de infor-
matie die wij op school had-
den gekregen over de Kinder-
telefoon. Ik vond het best eng, 
maar de volgende dag heb ik 
toch met de kindertelefoon 
gechat. Ik was heel blij dat ik 
na zoveel jaar eindelijk met 
iemand kon praten over mijn 
geheim.”

Kindertelefoon

Kinderen die willen praten 
over problemen die ze thuis 
hebben, kunnen bellen of 
chatten met de Kindertele-
foon. Het telefoonnummer is: 
0800- 0432 (gratis). Op de 
website van de Kindertele-
foon staat meer informatie: 
www.kindertelefoon.nl 

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling kan fysiek of psychisch 
geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoor-
beeld ouders die schreeuwen tegen hun kind 
of vaak negatieve dingen over hun kind tegen 
hem of haar zeggen. Vaak doen ouders dit uit 
onmacht of omdat ze problemen hebben die 
ze afreageren op hun kinderen. Maar soms zijn 
kinderen op een andere manier slachtoffer. Bij-
voorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik, of zien dat hun ouders elkaar slaan 
of bedreigen. 

Wat kunt u doen?
Heeft u een vermoeden van kindermishande-
ling in uw omgeving? Of heeft u er zelf mee te 
maken? Kom dan zo snel mogelijk in actie. U 
kunt het volgende doen:
• Sta open voor signalen van kindermis-

handeling. Als u het gevoel heeft dat er 
iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U 
bent waarschijnlijk niet de enige die iets 
ziet, maar misschien wel de eerste die het 
bespreekbaar maakt en actie onderneemt.

• Praat met het kind zelf of met de ouders. 
Besef dat kindermishandeling vaak het 
gevolg is van onmacht. U kunt al helpen 
door het bespreekbaar te maken en het 
gesprek aan te gaan. Of door het kind een 
luisterend oor te bieden. Laat gezinnen 
weten dat ze er niet alleen voor staan, u 
kunt een grote steun voor ze zijn.

• Vraag advies bij Veilig Thuis. Dit is een 
organisatie waar mensen terecht kunnen 
voor advies, hulp en ondersteuning rond 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bel-
len en uw zorgen delen als het gaat om 
vermoedens van kindermishandeling. Een 
medewerker van Veilig Thuis bespreekt de 
situatie met u en bepaalt in samenspraak 
met u wat de volgende stappen zijn. Als 
het nodig is kunt u vervolgens een melding 
doen van kindermishandeling. Veilig Thuis 
onderneemt dan actie om het geweld te 
stoppen. 

Maak het verschil!
Kom in actie tegen huiselijk geweld en 
kindermishandeling

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in een onveilige gezinssitua-
tie. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind 
zit dat hiermee te maken heeft. Iedereen kan het verschil maken wanneer een 
kind wordt mishandeld. Een vriend met een luisterend oor, een oplettende 
buurvrouw, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die zich zorgen maakt 
om een leerling of een kinderleidster die ziet dat het kind zich steeds meer 
teruggetrokken gedraagt. Weet u hoe ù het verschil kunt maken?

0800 – 2000

(gratis en dag en nacht 

bereikbaar)



WeeK tegen Kinder-
miShandeling en WeeK 
Zonder geWeld

Tijdens de Week tegen 
Kindermishandeling – die 
plaatsvindt van 19 tot en met 
25 november – wordt extra 
aandacht gevraagd voor dit 
onderwerp. Van  
24 tot 30 november vindt 
ook de Week Zonder Geweld 
plaats. Moviera en Veilig 
Thuis, organisaties die zich 
in de provincie Gelderland 
inzetten om huiselijk geweld 
en kindermishandeling te 
stoppen, sluiten hierbij aan 
met hun campagne ‘Maak het 
verschil’. Het doel? Samen 
het verschil maken in de strijd 
tegen kindermishandeling en 
huiselijk geweld. 
Meer over de campagne leest 
u op www.zomaakikhetver-
schil.nl.

vooreenveiligthuis.nl

!
Op de website www.samengoedvoorelkaar.nl 
is heel veel informatie te vinden over zorg, 
ondersteuning, welzijn, jeugdhulp, werk en 
participatie in onze gemeente.
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Volgende week vinden er twee informatie-
bijeenkomsten plaats over het programma 
Ruimte voor Eerbeek. Iedereen kan zich bij laten 
praten over hoe het nu staat met de ontwikke-
lingen in het dorp. Maar ook is er gelegenheid 
om wensen en ideeën kenbaar te maken als het 
gaat om het centrumgebied voor Eerbeek en het 
meer zichtbaar en beleefbaar maken van de 
Eerbeekse beek. Want voor deze twee opgaven 
uit het programma Ruimte voor Eerbeek start nu 
een traject dat moet leiden tot een concreet 
uitwerkingsplan. 

De beide bijeenkomsten vinden plaats in De 
Korenmolen in Eerbeek. Vanaf 19.30 uur bent u 
welkom. Om 20.00 uur wordt gestart met een 
korte centrale presentatie waarin het plan van 
aanpak voor beide opgaven en de stand van 
zaken wordt toegelicht. Vervolgens kunnen de 
aanwezigen bij zes informatiekraampjes gerichte 

vragen stellen of wensen en ideeën kenbaar 
maken. 

Aanmelden kan nog! 
Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid 
te stellen nu al mee te praten, worden er twee 
identieke bijeenkomsten georganiseerd. Om er 
voor te zorgen dat de bijeenkomsten goed 
verlopen vragen wij u om vooraf aan te geven 
dat u komt. Aanmelden doet u via het mailadres 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl of telefoon-
nummer (0575) 56 82 33. Naast naam en 
contactgegevens is het belangrijk aan te geven 
welke avond u wenst te bezoeken. 

Informeren en ophalen 
Het doel van de bijeenkomsten is om iedereen 
weer bij te praten over de actuele stand van 
zaken als het gaat om het dorp Eerbeek. Maar 
ook om te polsen welke wensen en ideeën er op 
dit moment leven. Voor zowel het centrumge-
bied van Eerbeek als de Eerbeekse beek wordt in 
2019 een interactief traject gevolgd. Samen met 
inwoners, ondernemers en andere belangheb-
benden gaan we aan de ontwerptafel bespreken 
voor welke ontwikkelingen het meeste draagvlak 
is. Het is nu van belang om aan te geven aan 
organisaties en inwoners welke rol zij hierbij 

zouden willen spelen. Op basis van de wensen 
en signalen die het gemeentebestuur nu krijgt, 
wordt het proces om te komen tot de uitwer-
kingsplannen ingericht. Het resultaat van dit 
samenwerkingstraject zijn twee uitwerkingsplan-
nen (ook wel masterplannen genoemd) voor 
zowel het centrum als de beek. 

Het is de bedoeling deze plannen zo concreet 
mogelijk te maken, met een breed draagvlak en 
een realistische financiële onderbouwing. 
Vervolgens kunnen de plannen gefaseerd 
worden uitgevoerd. Er is dan groen licht om 
daadwerkelijk een eerste schop in de grond te 
zetten! 

Samen werken aan 
uitwerkingsplan voor 
centrum én beek 

Binnen welke kaders aan de slag? 

Eerbeekse beek Centrumgebied

Participatie 

Bijeenkomst: informatie én gesprek 

Bij het nadenken en schetsen van mogelijke ontwikkelingen (scenario’s) voor het centrumgebied 
en de beek is wel een aantal randvoorwaarden van toepassing. Vanzelfsprekend is het in maart 
vastgestelde bestemmingsplan (inclusief PlanMER) leidend. Maar binnen de keuzes die zijn 
gemaakt in dit plan, is er volop ruimte om met elkaar af te stemmen hoe we het concreet zouden 
willen invullen. Overigens houden we ook rekening met andere belangrijke vastgestelde docu-
menten zoals de Ruimtelijke Economische Visie en de Structuurvisie uit 2009. En niet te vergeten 
betrekken we bij het vervolgproces ook diverse (soms nog te houden) onderzoeken, bijvoorbeeld 
als het gaat om verkeer en parkeren. 

Een tweede voorwaarde is draagvlak. Daarom ook nodigen we iedereen uit om mee te doen aan 
de verdere ideevorming over het centrum en de beek. Een derde belangrijk kader voor het 
vervolgtraject is de financiële haalbaarheid. Dit heeft ook te maken de waarde van de grond (de 
zogenaamde grondexploitatie). Het motto dat geldt: haalbaar is betaalbaar. 

Bij de Eerbeekse Beek (de naamgever van het dorp) 
is de opgave vooral om de beek zichtbaar en 
beleefbaar te maken in het dorp zelf. Daar waar de 
beek nu nog stroomt onder de fabrieks- 
terreinen van Veco, DS Smith en Mayr Melnhof, 
moet deze zo mogelijk bovengronds komen en waar 

mogelijk ook verlegd. Maar ook moet er verder 
geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de beek, 
zodat deze voldoende en een constantere hoeveel-
heid water vervoerd. Onder andere de unieke 
historische Oliemolen van Eerbeek heeft hiervan 
profijt. Uiteraard biedt de beek ook vanuit toeristisch 
en recreatief oogpunt grote kansen.

Iedereen wil graag een leefbaar en vitaal 
centrumgebied in Eerbeek. Er liggen volop 
kansen en er zijn veel (soms ook complexe) 
vraagstukken. Voor het gemeentebestuur is het 
cruciaal om alle belangen en ambities in beeld te 
hebben en deze in samenhang af te kunnen 
wegen. Het bestemmingsplan wordt in het 
komende jaar verder uitgewerkt en de kansrijke 
ontwikkelingen worden in het masterplan 
vastgelegd. Denk hierbij aan ontwikkellocaties 
zoals de Stationsomgeving, Coldenhovenseweg, 
Kerstenterrein en Loenenseweg. Natuurlijk wordt 

hierbij ook uitdrukkelijk gekeken naar verkeer-
stromen en het parkeren. 

Op deze kaart is het gebied aangegeven waar-
voor we in 2019 een uitwerkingsplan gaan 
maken. Bijvoorbeeld het beoogde logistiek 
centrum op het ‘Burgersterrein’ valt hier niet 
onder. Dit is een apart project dat samen met 
provincie en industrie wordt opgepakt. Wel 
kijken we nu alvast hoe het centrumgebied en de 
herontwikkeling van het Burgersterrein zo goed 
mogelijk op elkaar aan kunnen gaan sluiten.

Eén van de doelen van de uitwerkingsplannen is 
om te komen tot concrete voorstellen die kunnen 
rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak in de 
Eerbeekse samenleving. Belangrijk is daarom nu 
al een beeld te krijgen welke wensen en ideeën er 

leven en wie in het participatieproces een actieve 
bijdrage wil leveren. Op basis hiervan kan een 
participatieplan worden opgesteld en aangedra-
gen inhoudelijke ideeën en wensen kunnen 
worden meegenomen bij de latere ontwerpsessies 
als we verder gaan met het concreet maken van 
plannen.

Iedereen is dus van harte welkom op de bijeenkom-
sten op 27 of 28 november bij te wonen. Uiteraard 
zijn ook vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de 
twee wijk- en dorpsraden en organisaties zoals de 
ondernemersvereniging aanwezig. Wijkraad Eerbeek 
Zuid en Dorpsraad Eerbeek-Hall organiseren begin 
2019, in samenwerking met de gemeente, een of 

meerdere vervolgbijeenkomsten voor de inwoners. 
Dit met als doel de inwoners niet alleen goed inzicht 
te geven in de verdere uitwerking van de plannen. 
Maar ook en vooral om wensen en ideeën over het 
centrumgebied en de beek van inwonersop te halen 
en te horen wie er actief mee wil denken in het 
verdere traject.


