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Appartementen bij Concordia 
Dorpslokaal Concordia is sinds vorig jaar open. Maar de eigenaren 
hebben nog meer plannen. Ze willen o ok appartementen bouwen. De 
bestemmingsplanprocedure is gestart. In april bespreken burgemeester en 
wethouders het ontwerpbestemmingsplan. 

Een nieuw Grand Café op het Marktplein, een plan voor 
het Graaf van Limburg Stirumplein en nieuwe woningen 
op de voormalige schoollocaties aan de Troelstralaan en 
Sperwerstraat. Het centrum van Brummen is duidelijk in 
ontwikkeling! Tijd voor een update. Kijk voor meer 
informatie ook op www.brummen.nl/centrumplanbrummen

Veel belangstelling voor plan 
Graaf van Limburg Stirumplein
Woensdag 22 februari was het 
druk in de bibliotheek. Meer dan 
75 belangstellenden kwamen het 
plan bekijken voor de herontwik-
keling van het Graaf van Limburg 
Stirumplein. 

Het plan gaat uit van twee gebouwen 
met 59 appartementen, van goed-
koop tot middenduur en duur. Daar-
naast is er ruimte voor uitbreiding van 
Plein 5 voor de bibliotheek en het 
Harmonie Orkest Brummen (HOB). 

Bureau LOS Stadomland maakte een 
maquette van het plan. Zo kregen 
belangstellenden een driedimensio-
naal beeld en konden ze met de 
gemeente in gesprek. Er waren veel 
positieve geluiden te horen. 

Deze maand beslissen burgemeester 
en wethouders of het plan in 
procedure gaat. Tijdens de 
bestemmingsplanprocedure hebben 
belangstellenden nog alle ruimte 
om opmerkingen te maken.

Audrey’s geopend op het Marktplein
Restaurant Kromhout is van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar heeft het de afgelopen maanden 
omgevormd naar Grand Café Audrey’s. Audrey’s draait nu een maand en het is er gezellig druk. 
Wij wensen de ondernemer veel succes met deze welkome horeca op het Marktplein!
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Woningen op voormalige 
schoollocaties 
De meeste woningen op de voormalige schoollocatie aan de 
Troelstralaan zijn klaar en al bewoond. De bouw van twee 
vrijstaande woningen is gestart. 

Ook de bouw van de woningen aan de Sperwerstraat is in volle gang. 
Eind maart worden de eerste huurwoningen al opgeleverd!


