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Naar school met leerlingenvervoer

30 juli: geen spoedaanvraag paspoort/ID
vervoer van uw kind in schooljaar
2019-2020, een verandering van school,
aangepaste ophaal- en brengtijden of
een adreswijziging.
Te laat
Heeft u zelf te laat een aanvraag
ingeleverd of te laat aanpassingen aan
de gemeente doorgegeven? Dan bent u
de eerste 3 weken van het nieuwe
schooljaar zelf verantwoordelijk voor het
naar school brengen van uw kind. U
krijgt hiervoor dan ook geen vergoeding.

Heeft u voor het nieuwe schooljaar een
besluit voor leerlingenvervoer ontvangen van de gemeente? Dan heeft u via
de post een brief ontvangen van
PlusOV. Daarin staat meer informatie
van PlusOV over de start van het
leerlingenvervoer in het nieuwe
schooljaar.
Heeft u geen brief ontvangen van
PlusOV, maar wel een besluit van de
gemeente? Dan raden wij u aan zo snel
mogelijk contact op te nemen met Jalu
Wardhono of Milo Kok van Team voor
Elkaar. We kunnen dan kijken of er iets
mis is gegaan met het regelen van uw
aanvraag richting PlusOV.

Aanpassingen
In de media en ook per brief hebben wij
ouders meerdere keren laten weten dat
zij aanvragen en wijzigingen op het
leerlingenvervoer uiterlijk 15 juni
moesten doorgeven. De reden is dat
PlusOV een verwerkingstijd nodig heeft.
Heeft u onverwacht nu nog aanpassingen vanaf 3 juli tot vier weken na de
start van het schooljaar? Dan kunt u die
aanpassingen natuurlijk laten weten aan
de gemeente. Na goedkeuring gaat de
aanpassing pas in vanaf de vierde week
na de start van het nieuwe schooljaar.
Houd hier rekening mee.
Voorbeelden van deze aanpassingen
zijn: een te late aanmelding voor het

Ligt de oorzaak van verkeerd vervoer bij
de gemeente? Dan gaan we met u in
overleg hoe we dit in de eerste 3 weken
van het schooljaar met u kunnen
oplossen.
Meer informatie
Op onze website www.brummen.nl/
leerlingenvervoer leest u meer. Bijvoorbeeld over het aanvragen van leerlingenvervoer, verhuizing van uw kind of andere aanpassingen. U kunt ook bellen met
Jalu Wardhono of Milo Kok. Zij zijn op
werkdagen iedere ochtend bereikbaar
via telefoonnummer 0575-568 568.
Meer informatie over PlusOV en
leerlingenvervoer vindt u op
www.plusov.nl. U kunt ook bellen met
met PlusOV 088-758 76 55 (dagelijks
van 6.30-22.00 uur).

Hoe helpt u uw puber de zomer door zonder drank en tabak?

De zomer is voor veel pubers een
prachtige tijd. Feestjes, festivals,
evenementen of samen met vrienden
op vakantie. Maar… verleidingen
liggen overal op de loer. Dat maakt het
voor veel ouders ook een spannende
tijd. Hoe gaat uw kind met drank,
drugs en tabak om als u er niet bij
bent? En wat kunt u doen om uw kind
hierbij te helpen?
Waarom is de afspraak
‘NIX 18’ zo belangrijk?
De hersenen van kinderen zijn extra
kwetsbaar voor alcohol en tabak. Hoe
jonger je begint met drinken, hoe
groter de kans dat je op latere leeftijd
verslavingsproblemen krijgt. En zowel
drinken als roken vergroten de kans op
allerlei vormen van kanker. Daarnaast
nemen door alcohol remmingen af,
waardoor jongeren sneller over hun
grenzen gaan. Ze krijgen dan eerder
met agressie, geweld of seksueel
grensoverschrijdend gedrag te maken.
Tips
•	Spreek van tevoren af dat uw kind
tijdens het feest, festival of op

vakantie geen alcohol drinkt en niet
rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit
veel helpt. Kinderen nemen meer
van u aan dan u denkt!
•	Blijf consequent en maak geen
uitzonderingen. Dat voorkomt
discussies als ‘de vorige keer mocht
het wel, waarom mag het nu dan
niet?’.
•	Beloon uw kind als het zich aan de

Gaat u begin augustus op reis naar het buitenland? Controleer dan op tijd of
uw paspoort/identiteitskaart nog geldig is!
Door de vernieuwing van onze apparatuur is het op dinsdag 30 juli niet
mogelijk om een spoedaanvraag te doen voor een paspoort of identiteitskaart.
De levertijd bij een spoedaanvraag is meestal een á twee werkdagen. Die korte
periode kunnen we niet garanderen bij een spoedaanvraag op 30 juli. Normale
aanvragen op die dag leveren geen problemen op. De levertijd bij een normale
aanvraag is 5 werkdagen.

Huis Voorstonden: blauwalg in water
Waterschap Vallei en Veluwe heeft
blauwalgen aangetroffen in het water
rondom huis Voorstonden in Brummen. Mensen wordt aangeraden om
contact met het water te vermijden en
honden niet in het water te laten
zwemmen of van het water te laten
drinken.
De blauwalgen vormen een dunne
drijflaag op het water. Blauwalgen
ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht
groeien bij hoge temperaturen in
voedselrijk water. Het is niet mogelijk
om het water te verversen, omdat het
een stilstaand water is.
Gevaar voor volksgezondheid
Mensen die in contact komen met het
water kunnen huiduitslag en maag- en
darmproblemen krijgen. Dat kan
gebeuren bij het inslikken van water of
als men via de huid of ogen in contact

komt met de blauwalgen. Voor mensen
die toch in aanraking komen met het
water is het voldoende om daarna
goed te douchen. Kleine kinderen zijn
kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief
meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken,
kunnen ernstig ziek worden of er zelfs
aan overlijden. Bij honden die ziek
worden is het verstandig om bij een
bezoek aan de dierenarts te melden dat
het dier met blauwalgen in aanraking is
geweest.
Contact met water vermijden
Mensen wordt aangeraden om contact
met het water te vermijden en honden
niet in het water te laten zwemmen of
van het water te laten drinken.
Meer informatie over blauwalg vindt u
op de website van Waterschap Vallei en
Veluwe, www.vallei-veluwe.nl/
blauwalg.

WerkFit aan de slag…

afspraak houdt.
•	Heeft uw kind toch gedronken of
gerookt? Bespreek dit dan op een
rustig moment. Geef duidelijk aan
dat u niet wilt dat uw kind alcohol
drinkt en leg ook uit waarom u deze
regel hebt.
Kijk op www.nix18.nl voor meer tips,
filmpjes en oefeningen.

Help ook mee de omgeving van kinderen
rookvrij maken!
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van tabaksrook. En
als kinderen zien dat anderen roken, is de kans groter dat ze zelf ook gaan
roken. Om kinderen te beschermen tegen tabaksrook is het belangrijk dat de
omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie ‘rookvrij kinderspel’ op
rookvrij.nl gestart.
Rookvrije plekken voor kinderen
Uit onderzoek blijkt dat ruim 8 op de 10 Nederlanders vindt dat plekken waar
kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij moeten zijn. Toch zijn er
nog honderden van dit soort plekken in de regio waar gerookt wordt waar
kinderen bij zijn. Samen kunnen we dat veranderen!
Ook jij kunt iets doen
Hoe? Geef via www.rookvrij.nl aan welke sportvelden, speelplekken en
schoolpleinen in jouw buurt rookvrij moeten worden. Hiermee geef je een
duidelijk signaal af. Hoe meer mensen tekenen, des te makkelijker het wordt om
beheerders/bestuurders te overtuigen om rookvrij te worden.
Zo gaan we met zijn allen op weg naar een Rookvrije Generatie!

Jobcoach Martin Beuwer en WerkFit-accountmanager Judith Curré
gingen vorige week op bezoek bij het
bedrijf Kwin B&O in Brummen. Tijdens
dat bezoek overhandigden Martin en
Judith namens WerkFit Brummen een
taart aan eigenaar Markwin de Zee. Dit
om een succesvolle plaatsing van een
medewerker van WerkFit Brummen te
vieren!
Al eind maart is er een nieuwe medewerker gestart bij het innovatieve
bouwbedrijf in Brummen. Na een
succesvolle proefperiode is er nu sprake
van een contract voor 32 uur. Vanaf de
eerste werkdag is de nieuwe medewerker ondersteund door jobcoach Martin
van WerkFit Brummen. Ook de

komende maanden blijft de jobcoach
nog betrokken bij deze plaatsing. Juist
deze extra ondersteuning vanuit
WerkFit Brummen word door medewerker én werkgever als waardevol ervaren.
Kennismaken
Wilt en kunt u met uw bedrijf net als
Kwin B&O mensen ook een kans bieden
op de arbeidsmarkt? De accountmanagers van WerkFit Brummen komen
graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Neem gerust contact met
hen op:
•	Judith Curré: tel. 06 - 82 13 69 77 of
mailadres j.curre@brummen.nl
•	Bas Willemse: tel. 06 - 82 13 71 26 of
mailadres b.willemse@brummen.nl
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Publicaties
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende evenementenvergunning,
Dorpsstraat 9, te Hall (24-07-2019)
• Verleende evenementenvergunning,
Knoevenoordstraat 51, te Brummen
(24-07-2019)
• Verleende terrasvergunning, Stuijvenburchstraat 38 Eerbeek (24-07-2019)

De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl
Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan “Fietspad,
Hallsepad Brummen” (22-07-2019)
• Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Drie woningen Wilhelminapark” Eerbeek (18-07-2019)

Verkeersbesluiten
• Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Rembrandtlaan 27 Brummen
(19-07-2019)
• Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sweelinckstraat
Brummen (17-07-2019)

Hitteplan van kracht: let op elkaar!

Inmiddels zijn de meeste rupsen vlinder
geworden. Maar ook doordat het
geregend heeft, worden de laatste
periode minder brandharen verspreid.
Dit bevestigt onderzoeksinstituut Nivel
ook. Zij melden dat de eikenprocessierupsjeukpiek voorbij is. Vanaf volgende
week onderneemt de gemeente alleen

Verian biedt jeugdgezondheidszorg aan in diverse gemeenten in onze regio,
waaronder in Brummen. B&W hebben dinsdag de subsidiebijdrage hiervoor
voor het jaar 2018 definitief vastgesteld op 281.474 euro. Verreweg het
grootste deel hiervan was bestemd voor het basispakket, dat wil zeggen het
aanbod aan preventieve gezondheidszorg dat elke gezin en iedere jeugdige
in ons land aangeboden moet krijgen. Een klein deel is besteed aan het
werken met het digitaal dossier JGZ. B&W constateren in hun besluit, mede
gebaseerd op het inhoudelijk jaarverslag van Verian hierover, dat de activiteiten in lijn van de gemaakte afspraken in 2018 zijn uitgevoerd.

Het college heeft 16 juli ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
Fietspad, Hallsepad Brummen. Daarmee wordt het mogelijk om het fietspad
te verleggen. Tussen Hall en Brummen ligt het fietspad ‘Hallsepad’. Een deel
van dit fietspad, vanaf de Knoevenoordstraat richting het zuiden, is 1,20
meter breed. Het biedt te weinig ruimte om in de huidige en toekomstige
fietsbehoeften te kunnen voorzien. Zo is er momenteel weinig manoeuvreerruimte op het fietspad voor het passeren en inhalen van andere gebruikers.
Om in de fietsbehoeften te kunnen voorzien en de verkeersveiligheid te
vergroten, bestaat het voornemen om een nieuw verbreed fietspad aan te
leggen. Er wordt gekozen om het nieuwe fietspad te realiseren op het
naastgelegen onderhoudspad. Op die manier kunnen we de kap van omliggende bomen voorkomen. Het oude fietspad wordt weggehaald en teruggegeven aan de natuur. Vanaf dinsdag 23 juli ligt het ontwerpbestemmingsplan
zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis en op
onze website (Bestemmingsplannen) of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Maatregelen tegen de zon en de hitte
•	Drink voldoende;
•	Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door
de zon;
• Zoek de schaduw op;
•	Smeer de huid in met zonnebrandcrème;
•	Beperk lichamelijke inspanning in de
middag;
•	Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;

Bestrijding eikenprocessierups stopt
De bestrijding van eikenprocessierupsen is een landelijk gespreksonderwerp. Nu is duidelijk dat dit jaar het
aantal nesten veel groter was dan
vorige jaren. Niet alle bomen worden
ontdaan van nesten. Bestrijding op
druk bezochte locaties heeft voorrang.
Dit gebeurt aan de hand van een
RIVM-advies. Vanaf begin juni zijn
namens de gemeente duizenden nesten
van de eikenprocessierups verwijderd.
Die (deels preventieve) bestrijding
stopt deze week. Dan worden op de
laatste locaties nog nesten verwijderd.

Subsidie jeugdgezondheidszorg

Verlegging Hallsepad

Het is deze dagen uitzonderlijk warm
met tropische waarden. Voor mensen
met een kwetsbare gezondheid kan dit
tot problemen leiden. Ook mensen in
goede gezondheid kunnen met deze
temperaturen klachten krijgen.
Daarom activeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
sinds 23 juli het Nationaal Hitteplan
voor heel Nederland.
Extra aandacht en klachten
Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit
met zich mee kan brengen. En een
oproep om extra op elkaar te letten.
Vooral voor groepen kwetsbare
mensen, zoals ouderen, baby’s,
chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en
mensen in een sociaal isolement brengt
hitte gezondheidsrisico’s met zich mee.
Deze mensen en hun verzorgers
moeten alert zijn op uitdroging en
oververhitting. Ook baby’s en hele
jonge kinderen hebben extra aandacht
nodig om koel te blijven en genoeg te
drinken.

Kort nieuws

nog actie bij extreme overlast. Situaties
van extreme overlast kunt u melden via
www.fixi.nl of de Fixi-app.
Met de bestrijding door de gemeente is
op drukbezochte locaties veel overlast
voorkomen. Maar dit betekent niet dat
alle nesten overal weggehaald zijn. U
kunt zelf ook veel doen om overlast te
voorkomen. Probeer ook in de komende periode het contact met de rupsen te
voorkomen. Blijf uit de buurt van nesten
en raak ze niet aan.
Informatie
Meer informatie en tips om overlast te
voorkomen staat op de landelijke
website www.oakie.nl. Heeft u gezondheidsklachten die te maken hebben met
de eikenprocessierups? Neem dan
contact op met uw huisarts of met de
GGD via telefoonnummer 088 - 44 33
000.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van de
gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

•	Let extra op mensen in je omgeving
die zorg nodig hebben.
Tips, advies of vragen
Voor tips en advies kun je terecht bij
jouw regionale GGD Gemeentelijke
Gezondheidsdienst, voor vragen over
uw gezondheid kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Het Rode
Kruis deelt ook adviezen via de website
en sociale media zolang de hitte
aanhoudt.

Volg ons ook op social media
via Twitter, Facebook of Instagram

Hulpmiddel bij
opsporing gestolen
goederen
Recent heeft burgemeester Alex van
Hedel een besluit genomen over een
digitaal register. Dit register moet de
politie helpen om te achterhalen of
gestolen goederen worden ingekocht
en doorverkocht. Via het besluit is het
Digitaal Opkopers Register (DOR) als
verplicht verkoopregister voor
handelaren aangewezen.
Het besluit is tot stand gekomen in
goed overleg met de politie, het
Openbaar Ministerie en de burgemeesters van de regiogemeenten Lochem,
Voorst en Zutphen. Het DOR is in alle
vier gemeenten als verplicht verkoopre-

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.
Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Gaat u mee naar het Democratiefestival?
Deze zomer vindt in Nijmegen voor
het eerst het landelijke Democratiefestival plaats! Vanuit onze gemeente
vertrekt er op zaterdag 31 augustus
een touringcar waarmee inwoners uit
de gemeente Brummen gratis dit
evenement kunnen bezoeken. Iedereen
is welkom: jong en oud.

Bekijk het programma op
www.democratiefestival.nu.

Het Democratiefestival is bedoeld om
samen onze democratie te vieren. Er
zijn in ieder geval namen aanwezig als
Hugo Borst, Annemarie van Gaal,
Maarten van Rossem, Jan Rotmans,
Boris Dittrich en Diederik Samsom.
Tegen de avond komen er optredens
van bijvoorbeeld Merol, Danny Vera,
Jonna Fraser & Band en de Tante Joke
Karaoke Band. Het evenement begint
om 10.00 en eindigt om 20.00 uur.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Heeft u interesse om mee te gaan naar
dit evenement? Laat dit ons dan weten
door een mail te sturen naar voorlichting@brummen.nl. U kunt zich
aanmelden tot en met zondag 28 juli.
Er is ruimte voor ongeveer 40 deelnemers. Wees dus op tijd met aanmelden.
De definitieve vertrektijden van de
touringcar krijgt u voor het evenement
te horen.

gister aangewezen. Voor de politie is
dit erg praktisch, omdat zij als team
(IJsselstreek) werkzaam zijn voor de
vier gemeenten.

dig om te kijken of een aangeboden
artikel als een gestolen goed staat geregistreerd.

De keus voor dit register heeft te
maken dat opkopers en handelaren in
dit register zowel de inkoop als de
verkoop van goederen kunnen
registreren. Het registeren van inkoop
van goederen moet een handelaar
doen omdat dit zo in het Wetboek van
Strafrecht is bepaald. Voordeel om met
het DOR te werken is dat deze ook
gekoppeld kan worden met het
politiesysteem. Hierdoor is het eenvou-

Registratie
De opkopers/handelaren noteren het
goed dat zij hebben ingekocht. Zij
registreren gegevens van het goed
(bijvoorbeeld serienummer) waaronder
foto’s. Daarnaast noteert de opkoper/
handelaar van wie zij het hebben
ingekocht en welk legitimatiebewijs is
getoond. Opkoper/handelaar noteert
ook aan wie hij het goed verkoopt.
Ook van de koper noteert hij welk
legitimatiebewijs is getoond.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

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

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

Bezoekerscentrum mét
informatiepunt bij VSM-station
Door goed samen te werken kun je veel bereiken. Het bewijs van deze stelling wordt geleverd
in Eerbeek. Dankzij de inzet van Stichting Visit Brummen-Eerbeek, de eigenaren van het
stationsgebouw, de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM), Koller Installatietechniek,
Welkoop, Veluwe Actief, VVV Eerbeek en Ondernemersvereniging Eerbeek (OVE) is in de
afgelopen weken het stationsgebouw omgetoverd tot een mooi toeristisch informatiepunt.
Ook de VeluweAlliantie en de gemeente Brummen dragen hieraan bij. Samen hebben zij een
bedrag van € 15.000 euro beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.
Al geruime tijd wordt intensief

Ook aan de aankleding van het stations-

en de directe omgeving aantrekkelijker

verwijderen van oude wagons, het plaatsen

samengewerkt om het Eerbeekse station
te maken voor toeristen en recreanten.
In de afgelopen periode zijn al diverse
werkzaamheden uitgevoerd om de

stationsomgeving aantrekkelijker te maken.
Denk bijvoorbeeld aan het realiseren
van een openbare toiletvoorziening,

gebied is aandacht besteed door het

van nieuwe gerestaureerde wagons en het
plaatsen van bloembakken op het perron
en bij de spoorwegovergang. Ook zijn de

spoorbomen schoongemaakt en plaatst de
VSM er binnenkort historische seinpalen.

Gastvrije ontvangst op het VSM-station dankzij samenwerking. Op de foto Ernst Jan Peters

het opnieuw asfalteren van de

Meer informatie leest u op

(Installatiebedrijf Koller), Willem Strijker (familie Strijker) en Ellen van den Broek (Welkoop Eerbeek).

van groenonderhoud.

• www.vvveerbeek.nl

(VeluweAlliantie), Jan Willem Bommeljé (VVV Eerbeek), Erica Spiegelenberg (gemeente), Berry Koller

spoorwegovergang en het verbeteren

• www.stoomtrein.org

Meer ruimte voor de fiets op de
Boshoffweg

Status van het bestemmingsplan?

De fietser heeft meer ruimte op de Boshoffweg in Eerbeek.

op 15 maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit plan is een aantal beroepschriften ingediend. Een uitspraak van de

Vorige week heeft aannemersbedrijf Dostal de inrichting van
deze weg aangepast. Er zijn nieuwe rode stroken aangelegd

die duidelijk maken dat de fietser ruim baan heeft en dat de

In juni vonden de hoorzittingen plaats bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor Eerbeek. Het bestemmingsplan is
Raad van State wordt dit najaar verwacht. Uiteraard betrekt het gemeentebestuur de uitkomst hiervan in het vervolgtraject.

auto hier rekening mee moet houden. Dit blijkt uit de smalle

Op dit moment wordt alle ingebrachte informatie verwerkt in

het college speciale aandacht en zorg voor een kwalitatief

dat deze weggebruikers rekening moeten houden met de

slag die nog gemaakt moet worden naar een voorkeursvariant

openbare ruimte aan zowel de Stuijvenburchstraat als de

grijze strook die aangeeft dat er ook auto’s mogen rijden, maar
fietser. Het werk is meteen uitgevoerd nadat de gemeenteraad
op 27 juni besloot om budget beschikbaar te stellen om de

verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. De Boshoffweg is
immers een belangrijk onderdeel van dé recreatieve verbinding
tussen de Veluwe en het centrum van Eerbeek. Recreatiepark

Landal Coldenhove en het openluchtzwembad Coldenhove zijn
aan deze weg gevestigd.

een aantal praatscenario’s. Deze praatscenario’s helpen bij de
voor het centrum en voor de beek. Het is de verwachting dat

na de zomervakantie de gemeente deze praatscenario’s gaat

presenteren. In de tussentijd blijft de gemeente volop in gesprek
met partners zoals de provincie, waterschap en industrie. Dit

vanuit de wetenschap dat voor het uitvoeren van plannen ook

geld nodig is. Haalbare plannen moeten immers ook betaalbare
plannen zijn. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota

Wasacker. De mogelijke verhuizing van de Action is in de ogen
van het college een passend marktinitiatief dat past in de
voorgenomen fasering in het centrum (doen wat nu kan).

De verdere planuitwerking vindt in de komende periode plaats
in overleg en afstemming tussen de betrokken partijen.

werd al duidelijk dat alle partijen in de gemeenteraad het

Samenwerken: Eerbeek-Loenen 2030

de begroting 2020 om samen met alle partners ook daadwerkelijk

Wat steeds duidelijker wordt is dat naast het gemeentelijke

belangrijk vinden dat de gemeente voldoende geld reserveert in
stappen te kunnen zetten.

Het kost tijd om voldoende zicht te krijgen op de financieringsmogelijkheden. Maar tegelijkertijd zijn er marktinitiatieven die
kansrijk kunnen zijn. De gemeente kiest er voor om nu zo veel
mogelijk te doen wat kan. In het dorp wordt over een aantal

deelgebieden en oplossingen in grote lijnen hetzelfde gedacht.

Daar kan worden gestart. En kunnen passende (markt)initiatieven
worden ondersteund. Na de zomervakantie wordt de fasering van

Op weg naar praatscenario’s voor beek
en centrum

hoogwaardig gevelbeeld en een goede aansluiting op de

de aanpak concreet gemaakt.

programma Ruimte voor Eerbeek, het samenwerkingsprogramma
Eerbeek-Loenen 2030 belangrijker wordt. Provincie Gelderland,
Industriekern Eerbeek-Loenen en de gemeenten Apeldoorn en
Brummen hebben onder deze vlag de handen ineengeslagen.
Het aantal projecten dat onder dit samenwerkingsinitiatief
valt neemt ook toe. Sinds kort heeft Eerbeek-Loenen 2030

niet alleen een eigen website (www.eerbeekloenen2030.nl),

maar ook een digitale nieuwsbrief. Via de website kunt u zich

hiervoor aanmelden. U krijgt dan automatisch de eerst volgende
nieuwsbrief in uw mailbox.

Plannen Action en Plus Supermarkt

De samenwerkende partijen willen het vestigingsklimaat voor

Hoe moet het vernieuwde centrum van Eerbeek er uit gaan zien?

Het college heeft een positieve grondhouding over een voorstel

vergroten in de dorpen Eerbeek en Loenen. Ook zoeken zij

Voor die twee onderwerpen is de gemeente eind 2018 een traject

wil zich doorontwikkelen en uitbreiden. De Action wil zich

En hoe maken we de Eerbeekse Beek meer zichtbaar én beleefbaar.
gestart om een concreet plan te maken. Een ‘masterplan’ dat
de basis gaat vormen voor concrete uitvoeringsplannen voor

het centrum en de Eerbeekse Beek. Eind 2018 en begin 2019 zijn
diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin iedereen werd

bijgepraat en ideeën kon aanreiken. Ook kon iedereen aangeven

over Plus Supermarkt en Action in Eerbeek. De Supermarkt
verplaatsen van het Oranje Nassauplein naar De Wasacker.

Deze ontwikkeling past in de Ruimtelijk Economische Visie. Het
versterkt de daarin genoemde halter aan De Wasacker. Zowel
als het gaat om meer winkels als het parkeren.

hoe hij of zij in het vervolgtraject betrokken zou willen worden.

Wel heeft het college voorwaarden verbonden aan de verdere

achterban georganiseerd en het resultaat hiervan aangeboden

de ontwikkelende partijen om een goede bestemming te

Daarnaast hebben de beide wijkraden een bijeenkomst met hun
aan de gemeente. Ook de ondernemersvereniging heeft haar visie
aan de gemeente aangeboden.

uitwerking. Denk daarbij aan een maximale inspanning van
vinden voor de panden die ze achterlaten. Dit in overleg en
afstemming met de daarbij betrokken partijen. Ook vraagt

de (papier)industrie verbeteren, maar ook de leefbaarheid

samen naar een duurzaam alternatief voor het gebruik van
aardgas in de industrie. Onder de vlag van Eerbeek-Loenen
2030 vallen uiteenlopende projecten die hier een forse
bijdrage aan leveren.

