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Nieuwsbrief van Bestuur en Fractie Brummen, 30 maart 2013 

 

      Beste lezers, 

U heeft de laatste tijd van de fractie wat minder nieuwsbrieven ontvangen. Misschien was dat u al 

opgevallen, of heeft u ons zelfs een beetje gemist. We hebben echter geenszins stil gezeten. De 

laatste maanden hebben er weinig onderwerpen op de raadsagenda gestaan welke het vermelden 

waard waren. Desondanks zijn er binnen de gemeenteraad veel irritaties geweest, waardoor de 

gemoederen soms hoog opliepen. Dat was voor ons aanleiding om regelmatig persberichten te 

verspreiden om onze mening toe te lichten, niet alleen voor onze achterban, maar voor de gehele 

samenleving.. U heeft het kunnen volgen via onze website en de regionale pers. 

Afgelopen donderdag 28 maart was er weer een besluitvormende raadsvergadering waarover we 

in het kort verslag doen. 

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’: 

Op dit bestemmingsplan waren ruim 30 zienswijzen ingediend. Vele daarvan hadden betrekking op 

de voorzien wegverlegging (N348) in Leuvenheim. De hele N348 tussen Dieren en Zutphen wordt 

binnenkort onderhanden genomen door de Provincie. Het betreft een lang gekoesterde wens van 

Leuvenheim om de weg veiliger te maken. Bij de komingangen worden ‘slingers’ aangebracht om 

de automobilisten te dwingen hun snelheid te matigen tot 50 km per uur. De inwoners zijn er 

echter nog niet gerust op dat die maatregelen gaan werken. Die twijfel leverde in totaal 17 

zienswijzen op. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er na het gereedkomen van de weg 

opnieuw snelheidsmetingen gedaan moeten worden Mocht blijken dat er toch nog te hard wordt 

gereden, dan moeten flitskasten geplaatst worden.. Een motie van die strekking werd met 

algemene stemmen aangenomen.                                                                                                                  

Ook werden unaniem twee amendementen aangenomen om tegemoet te komen aan particuliere 

belangen. In beide gevallen vond de raad de gewenste aanpassingen op zijn plaats. 

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat inwoners zelf alert zijn zodra er een nieuw bestemmingsplan 

ter inzage wordt gelegd. Dat wordt steeds duidelijk aangekondigd via Gemeente Thuis. Men heeft 

dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.  

Fractielid Ronald Boerefijn hield een warm pleidooi voor de inwoners van Hall. Al meer dan 20 jaar 

pleit men voor de bouw van een aantal starterswoningen om de leefbaarheid in het dorp in stand 

te houden. Helaas heeft dat tot op heden nog niet tot resultaat geleid. Het college was niet te 

porren voor toezeggingen en een CDA motie om zaken in beweging te krijgen werd door de 

wethouder afgeraden. De gemeenteraad dacht daar echter anders over en er is nu in elk geval 

beloofd dat er op korte termijn een gesprek komt met een vertegenwoordiging van de Dorpsraad 



om in beeld te brengen of er met gezamenlijke inspanning  niet toch mogelijkheden gecreëerd 

kunnen worden.  

 

Haalbaarheid multifunctionele voorziening centrum Eerbeek: 

Dit betrof een ter kennisname stuk, dat ter bespreking op de raadsagenda was opgevoerd.          

Alle fracties gaven te kennen het vooral jammer te vinden dat er geen multifunctioneel  centrum in 

Eerbeek gebouwd zal worden. De PvdA sprak bij monde van Geert van Klinken over ‘een gemiste 

kans’. Alleen een voorziening voor huisartsen en apotheek is slechts een heel dun doekje voor het 

bloeden. Dit kan niet functioneren als een ‘trekker’ voor het centrumplan van Eerbeek. Het college 

is er niet in geslaagd om niet gesubsidieerde instellingen er bij te betrekken. Dit betekent dat het 

zo gewenste ‘kulturhus’ of multifunctionele centrum er niet komt. Kortom een grote teleurstelling 

voor verenigingen, culturele instellingen en alle inwoners van Eerbeek! 

 

Vlaggen van de kerktorens in Brummen en Hall: 

Deze kwestie speelt al sinds eind januari. We schreven er eerder over in de nieuwsbrief en via 

persberichten. Koos Paauw had een ‘vlaggenmemo’ van het college ter bespreking op de agenda 

laten zetten. Er was tot op heden alleen binnenskamers toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Dit 

was voor het CDA niet voldoende, omdat college en coalitie van IPV en VVD zich in het openbaar in 

januari zeer denigrerend hadden uitgelaten over het vlaggen. Tijdens de raadsvergadering heeft 

wethouder Elbers nu duidelijk uitgesproken dat er ‘niet voldoende rekening is gehouden met de 

gevoeligheid’. Hij had zich bij het samenstellen van de bezuinigingen niet gerealiseerd dat dit ‘zo 

gevoelig zou liggen bij een groep in de samenleving’. Het had volgens hem ‘beter , eleganter en 

meer sensibel voor gevoelens gekund’.   

Wat onze fractie betreft is deze kwestie hiermee uit de wereld. Er hebben zich inmiddels 

voldoende vrijwilligers gemeld om het vlaggen te verzorgen. Met dank aan alle aanmelders kan de 

vlag  uit op 30 april! 

 

In de hoop dat onze webmaster vandaag nog even tijd kan vinden om deze nieuwsbrief rond te 

sturen, wensen we u allen 

                                                  Goede Paasdagen 
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