
Afwegingen locatiekeuze flexwoningen 
  
ABK-huis: geschikte locatie, maar voor beperkte periode 
In het voorjaar van 2022 is door de gemeente een opvanglocatie voor ontheemde Oekraïners 
geopend in het ABK-huis in Hall en op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad het college van 
B&W opgeroepen om locatie(s) aan te wijzen voor tijdelijke huisvesting. Bij de zoektocht die 
leidde tot het ABK-huis moest al geconstateerd worden dat er binnen onze gemeente nagenoeg 
geen bestaande panden zijn met voldoende capaciteit en met een passend bestemming. Het 
ABK-huis was een positieve uitzondering, maar helaas is deze locatie voor een beperkte peri-
ode (tot medio april 2023) beschikbaar. 
  
Nagenoeg geen geschikte bestaande panden (minimale capaciteit: 50 personen) of geen be-
reidheid tot verhuur-verkoop 
Voor de opvang van ontheemde Oekraïners zijn er (naast de gemeentelijke opvang in het ABK-
huis) wel kleinschalige particuliere initiatieven opgestart, maar daarnaast zijn er vanuit de sa-
menleving geen passende oplossingen beschikbaar gekomen voor een alternatieve gemeente-
lijke opvanglocatie (ter vervanging van het ABK-huis). In de afgelopen periode is actief gezocht 
naar panden met voldoende capaciteit, maar de mogelijkheden zijn minimaal of eigenaren heb-
ben niet de bereidheid tot verhuur/verkoop over te gaan. 
  
Semi-permanente huisvesting op onbebouwde locatie: voorkeur voor gemeentelijk eigendom 
EN geen belemmering voor reguliere woningbouw 
Vervolgens is gekeken naar het alternatief om semi-permanente huisvesting te realiseren op 
een onbebouwde locatie en bij voorkeur in gemeentelijk eigendom (vanwege de gewenste snel-
heid om tot realisatie te komen). Er zijn diverse locaties in eigendom bij de gemeente en op dit 
moment nog onbebouwd, maar op veel locaties wordt binnen afzienbare tijd een herontwikke-
ling opgestart of is deze reeds in realisatie, zoals bijvoorbeeld Lombok (volop in aanbouw, in 
loop van 2023 alle kavels in verkoop), Elzenbos (volop in aanbouw, kavelverkoop loopt en bin-
nen 3-5 jaar alle kavels in verkoop), Kersten-terrein (complexiteit ivm geur/geluid, maakt onder-
deel uit van centrumontwikkeling) en Burgers-terrein (complexiteit ivm geur/geluid, in loop van 
2023 start planontwikkeling). 
  
In de periode 2020-2030 moet de gemeente Brummen 1.250 woningen realiseren, juist om die 
reden moet extra tijdelijke huisvesting de reguliere woningbouw niet frustreren en is er gekeken 
naar locaties waar geen reguliere woningbouw is voorzien. 
  
Braakliggend speelveld De Veldkant 
Op basis van deze constateringen en afwegingen heeft de zoektocht van het college van B&W 
geleid tot het voormalige speelveld op sportpark De Veldkant in Eerbeek. Het terrein voldoet 
aan de voorwaarden en heeft voldoende omvang (ca. 10.000 m2). Verder is op basis van een 
1e haalbaarheidsanalyse geconcludeerd dat er een goede ontsluiting is te realiseren, de ligging 
nabij een bestaande woonwijk en de (sport)voorzieningen goed is en de afstand tot de meest 
nabijgelegen woningen (Harderwijkerweg) vanuit ruimtelijke oogpunt goed zijn. 
  
Op dit moment is het college van B&W gestart met het realiseren van flexwoningen in Eerbeek 
en ligt het in de verwachting dat er ook een samenwerking komt met Veluwonen, maar het is 
zeer goed denkbaar dat ook in de kern Brummen eenzelfde project opgestart kan worden. Op 
dit moment is daar nog geen locatie voor beschikbaar, maar wellicht kunnen daar in de loop van 
2023 meer concrete stappen in worden gezet. 


