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De prioriteit Eerbeek 

Als er in de afgelopen jaren een ding duidelijk is geworden dan is dat het centrum van Eerbeek 

alleen ontwikkeld kan worden als we hele dorp een plek geven in onze plannen. En als we zeggen 

het hele dorp, dan bedoelen we het hele dorp. In een programma. In een regie. In het programma 

Eerbeek. 

 

Alleen met een programma gaan we een nieuwe balans vinden tussen alle grote belangen die in dat 

fantastische dorp bij elkaar komen. Pas dan kunnen we echt bouwen aan een nieuw centrum. 

Pas dan kunnen we ons echt inzetten voor het behoud van de industrie, voor nieuwe kansen op het 

gebied van recreatie en toerisme, voor het onderwijs en al die andere doelen. 

Pas dan vinden we binnen de wettelijke kaders van milieuwetgeving en ruimtelijke ordening 

nieuwe ruimte om nieuwe dingen mogelijk te maken.  

 

Het tripartite overleg met Industrie, Provincie en gemeente, maar ook met de ontwikkelaar, de 

woningstichting of het onderwijs, maakt duidelijk dat in Eerbeek veel, heel veel, met elkaar 

samenhangt en dat oplossingen alleen samen en in samenhang gevonden kunnen.  

 

De opdracht die daarom op tafel ligt is: Ruimte voor Eerbeek 

Dat betekent concreet: 

Ruimte voor de industrie 

Ruimte voor het centrum 

Ruimte voor detailhandel en lokaal ondernemen 

Ruimte voor recreatie 

Ruimte voor huisvesting  

Ruimte voor onderwijs 

Ruimte voor logistiek 

 

Het programma 

De opgave in Eerbeek is complex. Het zijn een groot aantal, op het eerste oog, zelfstandige 

projecten, maar die goed beschouwd allemaal met elkaar verband houden. Het ene project kan niet 

opgepakt of afgerond kan worden zonder voorwaarden of effecten van een of meer andere projecten 

of ontwikkelingen. Kijk naar bijvoorbeeld naar de bouw van het tweede scholencluster.  

Het is dus een programma van projecten. Ontwikkeling en sturing kan alleen binnen het integrale 

kader van programmamanagement. Dat kader moeten we vervolgens vertalen naar betrokken 

partijen en partners. Zowel binnen als buiten de gemeentelijk organisatie. 

Binnen. De projecten vragen in dit huis om betrokkenheid vanuit meerdere beleidsvelden. 

Onderwijs, verkeer, recreatie, beheer, wonen, milieu en planologie, etc., etc.  

Maar ook voor de buiten wereld gaat het om een multidisciplinaire aanpak. Papierfabrieken, 

Ikel, Rotij, OVE, Wijkraad, OVIJ, Sprengenland, Onderwijs, Provincie, etc., etc. 

  

Opbouw van het programma 

Het programma bestaat uit een aantal projecten die, zoals gezegd, direct of indirect verbonden 

zijn met de actuele discussie in het tripartite overleg en de uitkomsten daarvan. Projectdefinities en 

randvoorwaarden, inclusief de verschillende budgetten worden geformuleerd en gecalculeerd. 

Een voorbeeld: de geluidcontour van de industrie, die voorwaardelijk is voor (nieuwe) functies in 

bestemmingsplannen, kan maatregelen noodzakelijk maken. Dat geldt voor de industrie zelf in de 

vorm van bronmaatregelen, maar ook voor aanpassingen in de bouw van de schoollocatie of de 

herstructurering van de Eerbeekse Enk. Zo kunnen er een aantal gelieerde projecten worden 

gedefinieerd in het programmamanagement een plek krijgen. Inclusief het proces waarbinnen 

projecten volgordelijk gerealiseerd moeten worden. 



 

De urgentie van een strategische alliantie 

Geen geld, geen Zwitsers. De ambities van het programma Eerbeek zijn hoog en de middelen zijn 

schaars. Tegelijkertijd is er provinciaal beleid bijvoorbeeld vanuit economische zaken of de 

Woon Impuls, dat lokaal van betekenis ook zijn. Ook in Eerbeek. Om een beroep te kunnen doen op 

die middelen is het eerste en vooral noodzakelijk om bij alle partijen, politiek en maatschappelijk, 

lokaal, regionaal en provinciaal de hoogste graad van urgentie te bereiken.  

Industrie, Rotij, lokale ondernemers, lokale en provinciale fracties, VSM, Ikel, woningstichting 

Sprengenland, Industriewater, wijkraad, VNO NCW, schoolbesturen, recreatienetwerk, EBEM, het 

zijn allemaal partijen die verbonden zijn aan Eerbeek en die groepeert rond een of meerdere 

projecten zich in moeten zetten voor ‘Ruimte voor Eerbeek’. Een strategische alliantie met het doel 

om projecten daadwerkelijk mogelijk te maken. Dat betekent dat we als partner nieuwe partners 

nodig hebben. Dat we ons hecht met de samenleving moeten verbinden om doelen wel mogelijk te 

maken. Dat vraagt om initiële investeringen in ons eigen gemeentelijk organiserend vermogen. Met 

de overtuiging dat het zich dubbel en dwars terugverdiend. Kortom, laten we volgens goed 

Eerbeekse traditie, de mouwen opstropen en aan de slag gaan!!! 
 


