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Visie op het centrum van 
Eerbeek en de Eerbeekse beek

“We willen graag aan de slag in het centrum van Eerbeek”, 
zegt wethouder Ine van Burgsteden. “Juist in deze onzekere 
tijden. Gelukkig zijn er ondernemers die willen investeren 
in winkels, horeca en woningen in het centrumgebied. Wij 
als overheid investeren op onze beurt in de openbare ruim-
te. Daarom brengen we de visie nu verder. Zo dragen we bij 
aan de vitaliteit van het centrumgebied.” 

De Eerbeekse beek speelt een belangrijke rol in de vi-
sie. Wethouder Van Burgsteden: “De beek staat aan de 
oorsprong van Eerbeek. Ze vormt een belangrijke schakel 
tussen de Veluwe en het centrumgebied. Wij zien kansen 
voor een aantrekkelijke wandel- en fietsroute voor toeris-
ten, maar ook voor inwoners. Samen met het Waterschap 
Vallei en Veluwe werken we aan een zichtbare, levende 
beek. Een beek die prominent in beeld is in het centrum!”

Van ontwerp naar definitieve visie
De voorbereiding van de visie is eind 2018 gestart. 
Veel inwoners, ondernemers en anderen hebben hun 
ideeën en wensen laten horen. Hiermee is de 
gemeente aan de slag gegaan. We hebben onderzoek 
gedaan en met partners en belanghebbenden gezocht 
naar goede oplossingen voor het centrum en de beek. 
Er is dus al veel huiswerk gedaan. Het resultaat ziet u 
in de ontwerpvisie. 

Meedenken
In de ontwerpvisie leest u ook wat we met alle wensen 
en ideeën hebben gedaan. Wij zijn benieuwd naar de 
reacties! Iedereen kan meedenken over en reageren op 
de ontwerpvisie. Zo zetten we de laatste de stap naar 

een definitieve visie. Door de coronamaatregelen gaat 
het meedenken en -praten nu vooral digitaal. Maar 
zodra het kan, komen er ook weer ‘live’ bijeenkomsten.

De ontwerpvisie ligt vanaf 22 mei tot en met 16 juli 
ter inzage. Acht weken dus, zodat u alle tijd heeft om 
mee te denken en te reageren. U vindt de ontwerpvisie 
op www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. Hier leest 
u ook hoe u kunt reageren. Dit kan onder andere 
via een digitaal ‘participatieportaal’. Ook komen er 
online klankbordbijeenkomsten. Voor inwoners, maar 
ook speciaal voor ondernemers en pandeigenaren. 
Daarnaast kunt u een formele zienswijze indienen. 
Dit is vooral als u een persoonlijke reactie wilt van 

de gemeente. Of als u het echt niets eens bent 
met de visie. Uw zienswijze kunt u sturen naar 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl

Planning
In de zomerperiode verwerken we de reacties op de 
ontwerpvisie. Dit najaar laten we zien hoe we dat 
hebben gedaan. Daarna neemt de gemeenteraad een 
besluit over de visie. En dan kunnen we aan de slag 
met de uitwerking en uitvoering!

Kijk voor meer informatie en data van de 
bijeenkomsten op www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek. 

Compact en gezellig 
• Compact centrum rondom Stuijvenburchplein, met 

horeca, terrassen en winkels 
• Aan weerszijden de supermarkten als publiektrekkers
• ‘Papier’ en de bosrijke omgeving van de Veluwe als 

toeristische trekkers 

• Fietsroute langs de Eerbeekse beek van de Veluwe 
naar het centrum

• Stationsomgeving als recreatief plein (VSM spoorlijn, 
station en bezoekerscentrum Veluwe)

• Versterken van historisch en cultuurhistorisch 
erfgoed 

Beleefbaar groen en water 
• Versterken laanstructuur Stuijvenburchstraat-

Loenenseweg
• Bestaande boomgroepen versterken
• Eerbeekse beek zo veel mogelijk zichtbaar
• Verbeteren doorstroming, ecologie en biodiversiteit 

van de beek 

Duurzaam bouwen en inrichten 
• Voorkomen van hittestress door verkoelend groen en 

de Eerbeekse beek 
• Klimaatadaptief inrichten, met voldoende (groei)

ruimte voor bomen en zo min mogelijk verharding 
• Zonne-energie op grote, platte daken 
• Energieneutraal bouwen 
• Hergebruik van materialen 
• Gebruik van circulaire materialen 

Goed bereikbaar en veilig 
• Goed bereikbaar en veilig toegankelijk voor auto, fietser, 

voetganger, mindervaliden en slechtzienden
• Duurzaam veilige inrichting, duidelijk voor iedereen
• Tweerichtingsverkeer op de Stuijvenburchstraat 
• Parkeren vooral bij de supermarkten. ‘Klein’ parkeren 

verspreid over Stuijvenburchplein, Kerstenterrein, 
Coldenhovenseweg en aanloopstraten). 

Ruimte voor wonen
• Nieuwe woningen in en om het centrum, op gepaste 

afstand van de papierindustrie
• Mogelijkheden onderzoeken samen met papierindustrie 

en provincie Gelderland
• Heroverwegen woningbouw op Kerstenterrein
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Gezellig, veilig en duurzaam centrum met wonen, groen en water

Structuurkaart Totaal

N

Meer weten?
Kijk op www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek 
voor meer informatie. Hier vindt u ook een 
flyer met een samenvatting van de visie. Een 
papieren exemplaar van deze flyer ligt bij de 
supermarkten in Eerbeek. U kunt ‘m ook afhalen in 
het gemeentehuis. We houden u op de hoogte via 
GemeenteThuis, de website en sociale media.Schets van 

de plannen

De ontwerpvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek is klaar. 
Een belangrijke nieuwe stap voor de toekomst van het dorp.

De visie laat zien wat we de komende jaren voor ogen hebben met Eerbeek. Samen gaan we voor een 
vitaal en aantrekkelijk centrum. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het 
centrum. We zetten de belangrijkste punten op een rij.


