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Investeren in verduurzamen van gemeentegebouwen
Burgemeester en wethouders willen negen gemeentelijke gebouwen 
versneld duurzamer maken. Denk aan isolatiemaatregelen en het plaatsen 
van zonnepanelen. Ze vragen de gemeenteraad hiervoor om een extra 
investeringsbudget van 2,3 miljoen euro. Met deze investering moeten de 
gebouwen voor gemiddeld 94% energieneutraal worden. Ze wekken dan 
bijna evenveel energie op als ze verbruiken.

Het versneld verduurzamen heeft 
alles te maken met de sterk ver-
hoogde energieprijzen. “We kunnen 
dit extra geld beter besteden aan 
het snel verduurzamen van onze 
gebouwen, dan aan hoge energie-
kosten”, zegt wethouder duurzaam-
heid Pouwel Inberg. “Met duurzame 
gebouwen besparen we energie en 
vermindert de CO2-uitstoot. 
Daarnaast maakt het ons minder 
afhankelijk van de energiemarkt. Zo 
is de gemeente minder gevoelig 

voor schommelingen in de markt-
prijzen”.

Negen gemeentelijke gebouwen
De gemeenteraad heeft al eerder 
geld beschikbaar gesteld voor het 
verduurzamen van gemeentelijk 
vastgoed. Zoals sporthal de Bhoele 
in Eerbeek. Ook werkt de gemeente 
al aan duurzame maatregelen in het 
zwembad in Brummen en bij de 
werkplaats van de gemeente. De 
extra investering is bedoeld om snel 

verdere stappen te zetten in het 
verduurzamen van negen gebou-
wen. Het gaat in Eerbeek om het 
WerkFit centrum, het Servicepunt en 
de brandweerkazerne. En in 
Brummen om zwembad en sporthal 
Rhienderoord, de brandweerkazer-
ne, het gemeentehuis, de werk-
plaats, de wagenloods en het 
Koetshuis.

Energiekosten fors omlaag
“Dankzij deze extra investering gaan 
we aanzienlijk minder geld uitgeven 
aan energie”, geeft Pouwel Inberg 
aan. “De rekensom valt zelfs zó uit, 
dat de afschrijvingskosten van de 
investering ruim wegvallen tegen de 
lagere energielasten.” Hij tipt 
inwoners en bedrijven daarom om 

ook aan de slag te gaan met 
verduurzamen. “Met de huidige 
energieprijzen is het vaak goedkoper 
om te  investeren in verduurzaming 
dan de verhoogde energieprijzen te 
moeten betalen.” 

Na akkoord van de raad wil het 
college direct starten met de extra 
werkzaamheden. Een groot deel van 
de verduurzaming moet dan nog dit 
jaar klaar zijn. De rest volgt in  2024.

Adviesraad MAR presenteert logo en website 
Met gepaste trots presenteerden de leden van de MAR afgelopen 
maandag het nieuwe logo en de bijhorende vernieuwde website. MAR is 
de afkorting van Maatschappelijke Advies Raad (MAR), het officiële 
adviesorgaan van de gemeente als het gaat om het sociale domein. Met 
de komst van een nieuwe gemeenteraad afgelopen jaar, werd de kennis-
making met raadsleden door de negen MAR-leden gebruikt om hun 
nieuwe beeldmerk te presenteren.

Voorzitter van de MAR, Barend van 
Beusekom, liet weten dat de MAR 
zich inzet om de belangen van alle 
inwoners in onze gemeente te 
vertegenwoordigen, die op de een 
of andere manier aangewezen zijn 
op de voorzieningen en regelingen 
binnen het sociale domein. Daarbij 
hebben de negen leden zich 
verdeeld over drie thema’s. Het gaat 
daarbij om zaken die vallen onder 
de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo), de Participatiewet 
(werk en inkomen) en Jeugdzorg. 
Een breed terrein dus. Over deze 
onderwerpen adviseert de MAR het 
college van burgemeester en 
wethouders. Vaak gevraagd, maar 
ook in toenemende mate op eigen 
initiatief (dus ongevraagd). 

Onafhankelijk advies
De MAR is een onafhankelijk 
adviesorgaan dat bestaat uit een 

voorzitter, acht leden en een secretari-
ele ondersteuner. De heer Van 
Beusekom liet weten dat in de 
afgelopen jaren veel energie is 
gestoken in het contact met de 
betrokken beleidsambtenaren. Dit 
heeft z’n vruchten afgeworpen. En 
ook met allerlei organisaties, hulpver-
leners en cliënten wordt steeds 
intensiever contacten onderhouden. 
Zo heeft de MAR in de afgelopen 3 
jaar 12 gevraagde en 8 ongevraagde 
adviezen uitgebracht. Maar ook 
buiten deze officiële adviezen om zijn 
er waardevolle contacten geweest 
met gemeente en organisaties. 

Nieuwe website 
Een van de speerpunten van de 
adviesraad dit jaar is om het werk 
van de MAR beter en breder over 
het voetlicht te brengen. Een nieuw 
fris beeldmerk is hiervoor ontwor-
pen. En via de vernieuwde website 
www.margemeentebrummen.nl 
kan iedereen de activiteiten en ook 
de uitgebrachte adviezen van de 
MAR lezen. Ook via persberichten 
hoopt de MAR haar bekendheid te 
vergroten. Inwoners die een vraag 
hebben voor de MAR, kunnen dit 
eenvoudig doen via de website of 
het mailadres info@margemeente-
brummen.nl. De MAR is immers als 
adviesorgaan erg benieuwd wat 
ervaringen van cliënten, hulpverle-
ners en organisaties zijn in het 
sociaal domein. Met die informatie 
kan de raad immers nog beter haar 
waardevolle werk doen. 

De MAR presenteerde het nieuwe beeldmerk tijdens de bijeenkomst met 
de raad.

Raadsvergadering op 26 januari
De eerste besluitvormende raadsvergadering in het nieuwe jaar staat 
gepland voor donderdagavond 26 januari. Er staan 9 inhoudelijke voor-
stellen op de agenda, waarvan 5 als hamerstuk en 4 als bespreekstuk. De 
agenda en bijhorende stukken vindt u op brummen.nl. Ook kunt u de 
stukken inzien en afhalen bij het gemeentehuis of het Servicepunt. De 
raadsvergadering begint om 20.00 uur. De bijeenkomst is zoals altijd 
openbaar en voor belangstellenden bij te wonen in de raadszaal. Ook kunt 
u de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale 
omroep.

Tijdens de raadsfora van 12 januari 
bleek dat raadsleden het over 5 
concrete voorstellen eens zijn. Ze 
staan daarom als hamerstuk op de 
agenda. Dit betekent dat er geen 
debat over plaats zal vinden. Het 
gaat om twee bestemmingsplannen, 
namelijk voor een ontwikkeling op 
het perceel Loenenseweg 2 in 
Eerbeek en het reparatieplan voor 
een ontwikkeling op een perceel aan 
de Weg door de Plas. Ook het 
voorstel om de coördinatieregeling 
toe te passen voor inpandige 
woningbouw op het perceel 
Leliestraat 2 in Brummen is geen 
aanleiding voor de 6 raadsfracties hier 
op 26 januari over te debatteren. 

De laatste twee voorstellen die als 
hamerstuk op de agenda staan zijn 
verordeningen. Zo stelt de raad een 
verordening vast voor de komst van 
een Adviescommissie omgevings-
kwaliteit. Deze adviescommissie 
vloeit voort uit de eisen van de 
nieuwe Omgevingswet en adviseert 
de gemeente over monumenten en 
ruimtelijke kwaliteit van gebouwen. 
De andere verordening is een 
aanpassing van de bestaande 
verordening ‘Toekomstbestendig 
Wonen Gelderland’. De aanpassing 
maakt vooral een verruiming van de 
mogelijkheid om woongebouwen te 
verduurzamen. Ook stimuleert het 
plaatsing van laadpalen. Ook de lijst 
van ingekomen stukken staat onder 
het kopje ‘hamerstukken’ op de 
agenda. 

Politiek debat
Volgens de agenda gaat de raad 

over 4 raadsvoorstellen wel eerst 
debatteren, voordat stemming 
plaatsvindt. Het gaat om zeer 
uiteenlopende én belangrijke 
onderwerpen. Zo bespreekt de raad 
het bestemmingsplan om 24 
woningen mogelijk te maken op de 
locatie van een voormalig tuincen-
trum aan de Soerense Zand Zuid/
Eerbeekseweg nabij Laag Soeren. 
Ook buigt de raad zich over het 
voorstel om enkele wijzigingen aan 
te brengen in de lokale spelregels, 
de Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning (APV). Een derde voorstel dat 
als bespreekstuk aan bod komt, is de 
gewijzigde begroting voor 2023 van 
de Regio Stedendriehoek. Op 26 
januari neemt de raad een besluit 
over de gemeentelijke reactie 
(zienswijze) op deze gewijzigde 
begroting. 
Tot slot bespreekt de raad een ander 
voorstel dat voortkomt uit de 
nieuwe Omgevingswet. Het gaat 
om de ‘Verordening nadeelcompen-
satie Brummen 2023’. Deze regeling 
biedt inwoners zekerheid wanneer 
ze nadeel ondervinden van rechtma-
tig overheidshandelen. Deze 
spelregels komen in de plaats van de 
huidige regels over planschade. 

Inloopbijeenkomst tijdelijke woningen Veldkant
Op dinsdagavond 31 januari organiseert de gemeente weer en inloop-
avond over de bouw van tijdelijke woningen op een perceel naast 
sportpark De Veldkant in Eerbeek. Direct aanwonenden zijn weer via een 
(nieuws)brief hiervoor uitgenodigd en ook andere belangstellenden zijn 
van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Bosque aan de 
Harderwijkerweg. Inlopen is mogelijk tussen 19.00 en 20.30 uur.

De bijeenkomst is bedoeld om 
iedereen bij te praten over de 
stappen die gezet worden om 
uiteindelijk maximaal 48 tijdelijke 
woningen te bouwen. Er wordt een 

nieuwe inrichtingsplan gepresen
teerd, waarbij zoveel mogelijk 
rekening is gehouden met de 
opmerkingen die tijdens de eerdere 
bijeenkomst op 6 december zijn 

meegegeven. Ook wordt er 
informatie gegeven over de 
verleende omgevingsvergunning 
voor het verwijderen van een aantal 
bomen en struiken en de aanplant 
van groen op dit perceel. En ook 
wordt uitgelegd wat de vervolgstap-
pen zijn, waaronder het verzoek om 
een tijdelijke ontheffing van het 
bestemmingsplan. Alle beschikbare 
informatie over dit plan vindt u op 
www.brummen.nl/wonendeveldkant.

Waar gaan we strooien? 
Kijk voor de routes op 
www.brummen.nl/gladheid
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Kort nieuws

Ontwikkeling buitenplaats Reuversweerd
De eigenaar van buitenplaats Reuversweerd in Brummen wil het landgoed 
herstellen en transformeren in een bezinningscentrum. Burgemeester en 
wethouders werken in principe mee aan dit initiatief. Het plan is om de 
agrarische bebouwing te slopen en onder andere zeven gastenverblijven te 
bouwen. Het landhuis, de boerderij en de tuinmanswoning blijven 
woonverblijven. Om het plan mogelijk te maken, is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. De initiatiefnemer betrekt omwonenden bij het 
uitwerken van de plannen.

Inpassingsplannen Eerbeek
De provincie heeft twee inpassingsplannen gepresenteerd voor ontwikke-
lingen in Eerbeek. Het gaat om de ontwerp-inpassingsplannen voor 
papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE) en het Logis-tiek Centrum 
Eerbeek (LCE). Beide plannen liggen van 12 januari tot en met 22 februari 
2023 ter inzage. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. 
Hoe dat moet leest u op de website eerbeekloenen2030.nl. Alle relevante 
stukken zijn overigens ook in te zien in het provinciehuis in Arnhem, in het 
gemeentehuis in Brummen en in de bibliotheek in Eerbeek. 

Aanplant landschapselementen
Wethouder Pouwel Inberg is op woensdag 25 januari één van de sprekers 
tijdens een bewoners-avond in ’t Oortveld in Empe. Hij geeft dan namens 
de gemeente een toelichting over de aanplant van nieuwe elementen in 
ons landschap. Waar is hierover advies te krijgen en welke subsidiemo-
ge-lijkheden zijn er? Ook gaat hij in op de kansen voor agrariërs om zich 
aan te sluiten bij een leernet-werk voor natuurinclusieve landbouw. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Werkzaamheden website
Op dinsdagmorgen 24 januari werken we aan onze website. Dat betekent 
dat de website die ochtend een korte periode niet bereikbaar is. We 
verwachten dat alle werkzaamheden rond de middag klaar zijn.

GemeenteThuis is een uitgave van 
de gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Team voor Elkaar houdt op dinsdag 
en donderdag spreekuur in Eerbeek 
(Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 
2a) en op woensdag in Brummen 

(Plein 5). Bel naar 0575-568 568 
voor het maken van een afspraak.

Colofon

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een acacia, Het 
Hungeling 2, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een loods, IJsselstraat 
9A, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, L.R. 
Beijnenlaan 13, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een vlonderterras en 
opzetzwembad, Pongeweg 8, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tijdelijke 
noodwoning, Spankerenseweg 
57, Leuvenheim

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Voorsterweg 124, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Voorsterweg 155, Tonden

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het constructief wijzigen 
van de woning, Buizerdstraat 77, 

Brummen
• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, het renoveren en 
uitbreiden van de woning, 
Cortenoeverseweg 95, Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een 
dakkapel in het voordakvlak van 
de woning, Heemskerkstraat 9, 
Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen voor een 
schuilstal voor paarden , Den 
Texweg 4, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een dak 
op de garage/carport, Offen-
bachstraat 68, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
productie- en opslagruimte en 
aanleggen van een uitweg, Op 
den Berg 2, Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
toegangspoort, Prof. Weberlaan 
4, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het intern verbouwen 
van de woning en het wijzigen 
van een kozijn in de achtergevel 
van het Rijksmonument “Koets-
huis” , Voorsterweg 161A, Empe.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van 21 
woningen, Het Veengat 33, 35 en 
25, 27, 29, 31. Zwanenbloem 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 
Meengatstraat 27A en 27B, 
Kortezand 2 en 4 in Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
kunststof kozijnen en voordeur, 
Thorbeckestraat 37, Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Stuijvenburchstraat - Wasacker”, 
en “Ontwerp Omgevingsvergun-
ning 2022 – 1249” gemeente 
Brummen

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 26 januari 2023

Verkeersbesluit of -mededeling
• Reserveren parkeerplaats ten 

behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen - Patrijs-
straat 31, Brummen

• Reserveren parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen - Schaaps-
kooi 1 te Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl

Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. Kijk voor de 
volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Inzameling kerstbomen
De jaarlijkse kerstboominzameling 
op woensdag 11 januari heeft 1.967 
kerstbomen opgeleverd. Dat is bijna 
400 minder dan vorig jaar. Zou de 
kunstboom de echte boom aan het 
verdringen zijn? In Eerbeek aan de 
Veldkantweg werd een partij van 
165 bomen gebracht. De inzame-
laars waren gelukkig bereid om dit 
rechtstreeks naar Ebola BV in Hall te 
brengen. In Brummen hadden 3 jon-

gens 150 bomen verzameld. Zij 
konden € 75,-- verdelen want elke 
boom leverde 50 cent op. Aan het 
eind van de middag werden enkele 
bomen met een goede kluit 
opgehaald door Kerstboomgaard.nl 
uit Vierakker. Zij herplanten bomen 
die een goede kans maken om 
komende kerst weer te gebruiken. 
Alle inzamelaars, bedankt en tot 
volgend jaar.

Geldzorgen? Bezoek hetmeldpunt! 

Verhuiscoaches in de woningmarkt 
Gemeente Brummen, woningcorporatie Veluwonen en provincie Gelder-
land gaan samenwerken om oudere inwoners te helpen als zij willen 
verhuizen. 

We zetten hiervoor verhuiscoaches 
in. Deze ondersteunen mensen in 
hun zoektocht naar een andere 
woning. En helpen bij het aanvragen 
van de verhuisvergoeding die de 
provincie biedt. De inzet van 

verhuiscoaches heeft twee doelen. 
Aan de ene kant het helpen van 
ouderen die graag willen verhuizen 
naar een woning die beter bij hen 
past, maar dit niet kunnen overzien. 
Anderzijds kan het de doorstroming 

op de Brummense woningmarkt 
verbeteren. Want als oudere 
inwoners verhuizen naar een 
kleinere woning, kunnen andere 
mensen terecht in hun eengezins-
woning. Op dit moment wordt er 
hard gewerkt om de samenwerking 
vorm te geven. Zodra de verhuis-
coach beschikbaar is voor inwoners, 
hoort u meer.

“‘Ik kom net uit de ziektewet en heb 
allerlei betaalachterstanden. Ik was alle 
overzicht kwijt. Geldfit bracht me in 
contact met het buurtteam om me te 
helpen met de administratie. Ik krijg nu 
hulp bij het invullen van ingewikkelde 
formulieren. Wat een opluchting!’’ Wilt u, 
net als Maaike, ook grip op uw geld? 
Ontdek op geldfit.nl binnen 2 minuten 
wat u kunt doen.

Meer weten? 
Kijk op brummen.nl/meldpunt of ga 
naar geldfit.nl.


