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Proef met elektrisch pendelvervoer Eerbeek
Gedeputeerde Jan Markink en wethouder Annika van Klinken hebben 
deze week meegereden met een geëlektrificeerde pendeltruck in Eerbeek. 
Deze truck maakt onderdeel uit van een pilot van twee weken, waarbij het 
Eerbeeks transportbedrijf Schotpoort ervaringen opdoet met elektrisch 
vervoer. “Goed om te zien hoe deze Eerbeekse ondernemer bezig is met 
verduurzaming. Dit past volledig in de ambities die provincie, gemeente 
en industrie hebben binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030”, liet 
Jan Markink na de rit weten. 

Elektrische vrachtauto’s zijn duurza-
mer en zorgen voor minder overlast 
en CO2 uitstoot. Elektrificatie is 
daarom ook een belangrijk thema 
binnen het programma Eerbeek- 
Loenen 2030. Hiermee willen de 
samenwerkende partijen zorgen 
voor een toekomstbestendig 
Eerbeek en Loenen. De gezamenlij-

ke wens is om de leefbaarheid in 
beide dorpen te vergroten en de 
(papier)industrie in de regio te 
behouden. “De papierindustrie 
hoort bij Eerbeek”, constateert 
wethouder Van Klinken. “Ik heb de 
afgelopen periode ervaren dat de 
industrie flinke stappen zet om hun 
productieproces te verduurzamen. 
En deze proef met elektrisch 

pendelvervoer past daar helemaal 
in. Het is goed voor de fabrieken 
zelf, maar ook in het belang van ons 
dorp.” 
 
Directeur Fred Schotpoort van 
Schotpoort Logistics realiseert zich 
als vervoerder van de papierfabrie-
ken dat zijn transportbedrijf voor 
veel verkeersbewegingen binnen het 
dorp zorgt. “Met deze zero-emissie-
pilot onderzoeken we hoe we in de 
toekomst het beste kunnen 
overgaan op elektrisch vervoer. 
Uiteraard belangrijk voor de 
toekomst van ons bedrijf en de 
fabrieken maar ook voor de 
leefbaarheid in het dorp.”  

Zoektocht voor onderdak Oekraïense gezinnen
Er wordt hard gewerkt aan een zoektocht naar een nieuw onderkomen 
voor de ongeveer 60 Oekraïners die zijn ondergebracht in het ABK-huis in 
Hall. Burgemeester Alex van Hedel daarover: “Sinds april dit jaar biedt de 
stichting Nivon Natuurvrienden hen daar onderdak aan. Afgesproken was 
dat dit voor maximaal één jaar zou zijn. Nu de oorlog in Oekraine nog 
volop gaande is, zijn we druk doende om in onze gemeente een nieuw 
onderkomen voor deze gezinnen te vinden”. Voor de burgemeester is het 
een morele plicht om deze groep mensen uiterlijk in april een nieuw plek 
aan te bieden. 

Nivon en de vele vrijwilligers van het 
ABK-huis bieden deze groep 
ontheemden sinds april een prettig 
en veilig onderkomen aan. “Ik heb 
heel veel waardering hiervoor. Maar 
ik heb ook begrip dat ze vanaf april 
volgend jaar weer hun reguliere 
activiteiten gaan oppakken”, licht 
Van Hedel toe. “We zijn dus hard op 
zoek naar een nieuw onderdak voor 
deze Oekraïners. Dat is een lastige 
opgave, want er zijn geen gebou-
wen in gemeentelijke bezit die 
hiervoor geschikt zijn. En ook 
hebben we (behalve dan het 
ABK-huis) geen panden gevonden 
van particulieren die kunnen dienen 
als huisvesting voor deze groep 
mensen. We moeten dus creatief 
zijn. Omdat we niet verwachten dat 
de oorlog in Oekraine snel voorbij is, 
denken we aan het realiseren van 
tijdelijke noodhuisvestiging.”

Mede-inwoners
Voor Van Hedel is het vanzelfspre-
kend dat ook het nieuwe onderko-

men in de gemeente Brummen is. 
“Het gaat om mensen die sinds 
enkele maanden in onze gemeente 
rust en veiligheid hebben ervaren. 
Die als inwoners ingeschreven staan 
en op een warme manier zijn 
ontvangen in onze gemeenschap. En 
daardoor ook goed zijn ingeburgerd. 
Ondanks die vreselijke oorlog 
hebben ze hier toch hun draai 
gevonden.” 
Zo laat de burgemeester weten dat 
alle Oekraïense kinderen naar de 
basisschool in Hall gaan. En de wat 
oudere jeugd naar een schakelklas 
in Zutphen of Apeldoorn. “Ook de 
volwassenen dragen hun steentje 
bij en zijn inmiddels werkzaam bij 
uiteenlopende bedrijven in onze 
gemeente. En doen hun bood-
schappen in Brummen of Eerbeek.” 
Voor Van Hedel is het niet gepast 
op dit moment deze groep mensen 
naar een ander deel van Nederland 
te laten gaan, met alle stress en 
zorgen die dat met zich mee 
brengt. 

Morele plicht
Maar het probleem dat zich 
voordoet is volgens de 
burgemeester groter. “We 
hebben allemaal de schrijnen-
de beelden gezien van 
overvolle aanmeldcentra”, 
stelt hij vast. De gemeente 
Brummen is vastberaden om 
naar vermogen een bijdrage 
te leveren aan de opvang van 
vluchtelingen. “Er zijn op dit 
moment veel mensen die 
vanwege oorlog of vervol-
ging hun eigen land ont-
vluchten. Mensen die een 
veilig heenkomen zoeken, 
ook in Nederland. Zij 
verdienen een fatsoenlijke 
woonruimte. Woningen die er 
vanwege de woningcrisis maar zeer 
beperkt zijn.” Maar volgens de 
burgemeester is het een morele 
plicht om ook mensen die vluchten 
voor oorlog en geweld, te helpen. 
“Ik voel me hierin gesteund door 
een unaniem aangenomen motie 
van de gemeenteraad dit voorjaar. 
De raad vraagt het college om zo 
spoedig mogelijk een groep van 
tussen de 25 en 50 vluchtelingen 
extra te huisvesten. Bijvoorbeeld 
door tijdelijke woningen te bou-
wen.” 

Out of the box
Maar ook heeft het Brummense 

college oog voor het nijpende tekort 
aan woningen waar veel inwoners 
uit onze gemeente mee geconfron-
teerd worden. “We hebben 
ambitieuze plannen om van 2020 
tot 2030 1250 woningen te 
bouwen.” Van Hedel realiseert zich 
dat het nog vele jaren duurt voor al 
die woningen gebouwd zijn. 
“Daarom nemen we ook doelgroe-
pen die echt dringend om een 
woning verlegen zitten mee in onze 
plannen. Denk aan jongeren of 
inwoners die bijvoorbeeld vanwege 
een scheiding dringend een tijdelijke 
woning nodig hebben. Dus als we 
out of the box extra tijdelijke 
woningen kunnen realiseren, is dat 

niet alleen voor Oekraïense mensen 
die nu in het ABK-huis zitten, maar 
ook voor het huisvesten van 
statushouders en woningzoekenden 
in onze eigen gemeente.” 

Van Hedel heeft de verwachting dat 
het allemaal gaat lukken. “Er wordt 
hard gewerkt aan de plannen in het 
gemeentehuis. De gemeente 
Brummen is een gastvrije en sociale 
gemeente. Dus samen gaan we er 
voor zorgen dat de kinderen en hun 
ouders vanuit het ABK-huis in april 
een fijn nieuw onderkomen hebben. 
En dat we in aansluiting daarop ook 
nog een groep andere mensen 
kunnen helpen.”  

Wethouder Van Klinken bij de pendeltruck.

Gladheidbestrijding
Op 1 november is voor de gemeente het winterseizoen weer van start gegaan. De gemeentelijke buitendienst 
staat dan weer klaar om uit te rukken bij optredende wintergladheid. Net als de afgelopen jaren strooien we 
alleen veelgebruikte wegen, bus- en school(fiets-)routes. Is er veel sneeuwval en blijft het lang glad dan breiden 
we de gladheidbestrijding uit. Is het maar even glad, door bijvoorbeeld opvriezing in de vroege ochtend, dan 
strooien we alleen bekende snel opvriezende plekken. De wegen die wij strooien zijn ten opzichte van vorig jaar 
niet veranderd. Op onze website vindt u de plattegrond met strooiroutes www.brummen.nl/gladheid. Ook kunt u 
hier meer over de gladheidsbestrijding lezen.

Wat kunt u zelf doen?
De gemeente heeft op 52 locaties in de gemeente 
zoutbakken met strooizout geplaatst. Het zijn in de 
meeste gevallen plaatsen bij seniorenwoningen. U kunt 
dan zelf de (gemeentelijke) paden en parkeerplaatsen 
strooien op plekken waar de strooiwagens niet komen. 
Door zelf het voetpad bij uw woning sneeuwvrij te maken 
kunt u ook bijdragen aan de bereikbaarheid in de wijk. 

Gemeentehuis gesloten
Op dinsdagmiddag 13 december is het  gemeentehuis vanaf 16.00 uur 
gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. Het is dan niet mogelijk 
om een afspraak te maken bij burgerzaken of om documenten af te 
halen bij de receptie.   
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een beuk, Meengats-
traat 60, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een verlicht logo aan 
de gevel, Stuijvenburchstraat 34L, 
Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanpassen van de gevel, Van 
Houtenstraat 11, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een beuk, Zutphense-
straat 175, Brummen

• Verleende omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM), 
reguliere procedure, voor 
Mercuriusweg 31 Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Jhr. Ruys de Beeren-

brouckstraat 23, Brummen.
• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, r het tijdelijk plaatsen en 
gebruiken, voor een periode van 
16 maanden, van een woonunit, 
Loenenseweg 67, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het herindelen van de 
woning, Zutphensestraat 37, 
Brummen

• Ontwerpbesluit verleende 
omgevingsvergunning, het 
brandveilig gebruiken van het 
“Meidoornhuis”, Meidoornlaan 
18A en 18B in Brummen

 
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, voor het demonte-
ren en opslaan van autowrakken, 
Mercuriusweg 31 Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Loenenseweg 67 te Eerbeek” en 
“Omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een woning aan de 
Loenenseweg 67 te Eerbeek” 
gemeente Brummen

• Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Brummen, 
landschaps- en natuurversterking 
Pongeweg 4a Hall” gemeente 
Brummen  

Overige overheidsinformatie
• Forum Sociaal Domein op 

donderdag 01 december 2022
• Forum Bestuur en Fysieke 

Leefomgeving van de gemeente 
Brummen op donderdag 01 
december 2022

Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit aanwijzen 

gehandicaptenparkeerplaats in 
Sperwerstraat te 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

Weg door de Plas
B&W hebben besloten om bestemmingsplan Reparatieplan Weg door de 
Plas ongewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging en 
publicatie. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een vergunning te 
verlenen voor de beoogde woning.

Hazenberg – Op den berg
B&W hebben besloten om kavel 13, uitbreiding bedrijventerrein Hazen-
berg – Op den Berg, te verkopen. Het bedrijventerrein Hazenberg wordt 
met uitbreiding Hazenberg – Op den Berg vergroot. 

Convenant cultuur en onderwijs
Vanaf 2019 zijn er afspraken over cultuureducatie vastgelegd met 
schoolbesturen en SWB. Dit convenant, zo hebben B&W deze week 
besloten, wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat ook in het huidige 
schooljaar deze culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. De verlenging 
van de afspraken biedt scholen, SWB en gemeente voldoende tijd om toe 
te werken naar een nieuw meerjarig convenant met nieuwe afspraken.

Kunst in de hal 
Het gemeentehuis is niet alleen een plek waar gemeentelijke diensten 
worden verleend of belangrijke vergaderingen over maatschappelijke 
vraagstukken plaatsvinden. Het is ook een plek voor cultuur. Want al vele 
jaren is de hal van het gemeentehuis een plek voor het tonen van kunst 
uit onze eigen gemeente of regio. De getoonde kunstwerken kunt u  
tijdens onze openingstijden kosteloos bewonderen. Dit maal worden er 
kunstwerken getoond van Bert Loman en Emeke Buitelaar. Hun werken 
vormen een mooie eenheid met elkaar in de ruimte. 

Het is de werkgroep ´Kunst in de 
hal´ die deze kunstexposities in het 
gemeentehuis organiseert. Jaarlijks 
zijn er vier uiteenlopende exposities 
waarvoor kunstenaars uit de 
gemeente en regio worden  
 

uitgenodigd. Belangstellende 
kunstenaars die willen exposeren 
kunnen contact opnemen met 
Annie Elissen van de werkgroep 
´Kunst in de Hal’. Zij is bereikbaar 
via mailadres annie@elissen.com.

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

Melden vuurwerkoverlast in Fixi 
Ervaart u overlast van vuurwerk, 
bijvoorbeeld door geluid en het 
afval? Meld het via Fixi op onze 
website of via de app en selecteer 
Vuurwerk overlast. We krijgen zo 

meer inzichtelijk op welke locaties 
veel overlast wordt ervaren. 

Aanspreken op gedrag
Bij meerdere meldingen wil de 

gemeente de veroorzakers van de 
overlast aanspreken op hun gedrag. 
Aarzel niet om bij herhaalde overlast 
nog een melding te doen. Bij 
gevaar/spoed: bel de politie via 112.

Programma water en riolering
B&W hebben besloten in te stemmen met het programma water en 
riolering 2023-2027. Het programma wordt in december aan de raad 
aangeboden ter vaststelling. In het programma staan de doelen en 
ambities voor de gemeentelijke zorgplichten. Onder deze plichten vallen 
afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Daarnaast 
wordt er een koppeling gemaakt met klimaatadaptatie. Denk hierbij aan 
wateroverlast en droogte.

Het programma water en riolering is 
ook voorzien van een kostendek-
kingsplan waarin de besteding van 
de rioolheffing wordt verantwoord. 
Dit is een belangrijk onderdeel van 
het programma, omdat de gemeen-
te het geld dat binnenkomt aan 
rioolheffing rechtstreeks moet 
besteden aan de plannen in het 
programma water en riolering. Zo 
weten onze inwoners precies wat 
we er als gemeente voor doen. 

Drinkbare IJssel
Het college heeft er voor gekozen 
om de gemeenteraad een extra 
optie voor te leggen. Namelijk het 
saneren van de overstort in Empe.  
Gemeente Brummen heeft namelijk 
de ambitie om te komen tot een  

 
drinkbare IJssel in 2051. Om dit te 
realiseren is het belangrijk om zo 

min mogelijk vervuiling naar het 
oppervlaktewater te brengen. In het 
programma water en riolering is een 
aantal maatregelen opgenomen om 
die vervuiling tegen te gaan. Zoals 
het afkoppelen van regenwater en 
een bewustwordingscampagne over 
klimaatadaptatie. Het saneren van 
overstorten draagt nog meer bij aan 
de drinkbare IJssel.  

Orange the world-vlag in top
Ook de gemeente Brummen maakt 
vandaag een statement met als doel 
om geweld tegen vrouwen te 
stoppen. Dit als onderdeel van de 
wereldwijde campagne van de 
Verenigde Naties, ook wel bekend 
als ‘Orange the World’. 
Op verzoek van enkele initiatiefne-
mers uit onze gemeente, verlicht de 
gemeente Brummen enkele 
objecten en gebouwen en hangt 

vandaag de ‘Orange the Wor-
ld’-vlag in top van de vlaggenmast 
bij het gemeentehuis. “Ook het 
gemeentebestuur vindt het 
belangrijk om via dit initiatief 
aandacht te vragen voor dit 
probleem”, liet burgemeester Van 
Hedel weten. “Ik hoop dat deze 
acties een bijdrage leveren aan 
bewustwording. Geweld tegen 
vrouwen is onacceptabel.” 


