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Vanaf dinsdag 1 februari geldt op alle gemeentelijke wegen in de dorpen Brummen en Leuvenheim de maxi-
mumsnelheid van 30 km/u. Deze snelheidsverlaging gaat concreet om delen van de Zutphensestraat in Brummen 
en de Arnhemsestraat in zowel Brummen als Leuvenheim. De doorgaande weg in Leuvenheim is van de Provincie 
Gelderland. Voor deze weg blijft de maximumsnelheid van 50 km per uur gelden.

Met het verkeersbesluit speelt het 
college in op verzoeken uit de 
samenleving. Zo hebben Dorpsraad 
Brummen en bewoners van de 
Zutphensestraat zich in de afgelopen 
jaren sterk gemaakt voor de 
invoering van deze maatregel. De 
heer De Jonge van de actiegroep 
Zutphensestraat zegt hierover het 
volgende: “Het heeft heel wat tijd 
en energie gekost, maar we zijn heel 
blij met deze eerste stap om onze 
straat veiliger en leefbaarder te 
krijgen. We zien uit, en werken 
graag mee, aan de verdere toekom-
stige snelheidsremmende maatrege-
len.” Ook de wijkraad in Leuven-
heim en diverse scholen hebben zich 
hierover positief uitgesproken. Het 
college vindt dat het verlagen van 
de snelheid verschillende voordelen 
heeft. Het draagt bij aan de 
verkeersveiligheid en zorgt voor 
minder geluidsoverlast en minder 
uitstoot van uitlaatgassen. Dit heeft 
een positief effect op onze milieube-
lasting. 

Wethouder Pouwel Inberg, binnen 
het college verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte, heeft vertrouwen 
in de uitwerking van het verkeersbe-
sluit om de snelheid voor alle 
gemeentelijke wegen in de dorpen 
Brummen en Leuvenheim gelijk te 
trekken naar 30 kilometer per uur. 
“Zo’n 30 km/u zone verbetert de 
verkeersveiligheid direct. Met dit 
verkeersbesluit hebben wij een 
belangrijke eerste stap gezet waar 
het gaat om meer veiligheid in het 
verkeer. Maar daarmee zijn we er 
nog niet.”

Meerjareninvesteringsplan
Later dit jaar start in opdracht van 
het college een onderzoek. Dit 
onderzoek gaat voor de gehele 
gemeente in beeld brengen bij 
welke wegen snelheid en weginrich-
ting op elkaar aangepast moet 
worden. Dit onderzoek moet leiden 
tot een meerjareninvesteringsplan 
voor wegreconstructies in de gehele 
gemeente. “Met dit plan leggen we 
een basis om in de komende jaren 
verschillende wegen ook daadwer-
kelijk anders te kunnen inrichten. 
We kijken dan naar een verkeersvei-
lige inrichting, maar ook naar 
klimaat en een meer groene 
inrichting,” aldus Inberg. “We 
hebben dus nog genoeg werk de 
komende jaren, maar de eerste 
stappen zijn gezet!’

Eigen verantwoordelijkheid
Voor de Zutphense- en Arnhemse-
straat  geldt nu al wel een lagere 
snelheid, maar de weginrichting is 
daar nog niet op aangepast. “De 

Dorpsraad Brummen ondersteunt dit 
besluit van harte. Wel maakt de 
Dorpsraad zich zorgen over 
implementatie en de handhaving. 
De Dorpsraad pleit voor het zo snel 
mogelijk aanleggen van snelheids-
beperkende maatregelen als 
bloembakken en drempels op de 
Zutphensestraat, maar ook bijvoor-
beeld op de Engelenburgerlaan”, 
aldus Anne Margreet van der Horst, 
penningmeester van de Dorpsraad 
Brummen. Pouwel Inberg bena-
drukt: ”Het naleven van de 
maximum snelheid is een verant-
woordelijkheid van iedere wegge-
bruiker. Met name door goede 
voorlichting willen wij alle wegge-
bruikers wijzen op de maximum 
snelheid.” Naast verkeersborden zijn 
er diverse spandoeken in de 
openbare ruimte geplaatst. Ook zet 
de gemeente andere communicatie-
middelen in, zoals berichten op 
sociale media en websites. Regelma-
tig worden snelheidsmetingen 
uitgevoerd.

Vanaf nu 30 km/u in de bebouwde kom

Snelheidsverlaging in dorpskern Brummen 
en deel Leuvenheim

Speciale webpagina over verkiezingen
Op 14, 15 en bovenal 16 maart vinden in het hele land de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Dus ook in 
onze gemeente. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen dan hun stem uitbrengen voor de leden van de gemeen-
teraad. De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van onze gemeente en is dus de ‘baas’ van de gemeente 
Brummen. Op onze website is een speciale pagina te vinden met alle belangrijke informatie over de verkiezin-
gen. Deze is eenvoudig te raadplegen via de link www.brummen.nl/verkiezingen.

Vandaag is bekend geworden welke 
partijen officieel meedoen aan de 
verkiezingen in de gemeente 
Brummen. Vanochtend heeft het 
centraal stembureau tijdens een 
openbare zitting de zes ingediende 
lijsten geldig verklaard. 

Verkiezingsstrijd
Nu de lijsten en de kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
bekend zijn, gaat de strijd om de 
stemmen van start. De kandidaten 

van de verschillende partijen gaan 
hun standpunten over en ambities 
voor onze gemeente over het 
voetlicht brengen. Dit doen zij onder 
andere tijdens het lijsttrekkersdebat 
dat Dorpsraad Eerbeek-Hall op 16 
februari organiseert. Of tijdens het 
politiek debat dat op 2 maart door 
Dorpsraad Brummen in Plein Vijf 
wordt gehouden. Uiteraard zal de 
campagne deze keer ook voor een 
belangrijke deel via de media en 
online plaatsvinden. Dit omdat 

grootschalige bijeenkomsten, 
vanwege de nog geldende corona-
beperkingen, wat lastiger zijn te 
organiseren. Natuurlijk worden op 
diverse plekken in onze gemeente 
verkiezingsborden geplaatst, waar 
de deelnemende partijen zichtbaar 
hun verkiezingsposter kunnen 
ophangen. 

Nieuwe datum bijeenkomst De Wasacker
Op zaterdagmiddag 19 februari vindt alsnog de inloopbijeenkomst over 
de ontwikkelingen bij De Wasacker plaats. Vanwege de toen nog gelden-
de coronamaatregelen ging deze bijeenkomst op 15 januari niet door. Nu 
het kabinet half januari versoepelingen heeft aangekondigd, hebben gemeen-
te en initiatiefnemer Orange Capital Partners besloten de inloopbijeenkomst 
te verplaatsen naar zaterdag 19 februari. Iedereen die zich via het mailadres 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl voor de bijeenkomst had aangemeld heeft 
inmiddels ook een bericht ontvangen over deze nieuwe datum. 

Centraal bij de bijeenkomst staan de 
ontwikkeling van het winkelcom-
plex aan de Stuijvenbuchstraat en 
De Wasacker in Eerbeek en de 
herinrichting van de openbare 
ruimte bij De Wasacker. Eigenaar 
Orange Capital Partners wil het 
complex met winkels aan de 
Stuijvenburchstraat en De Wasacker 
herontwikkelen. Daarbij gaat het 
vooral om een verbouwing van de 
Plus Supermarkt en de voorgeno-
men verhuizing van de Action. De 
openbare ruimte wordt daarnaast 
door de gemeente opnieuw 
ingericht, waarbij er extra parkeer-

plaatsen bij De Wasacker komen. 

Planning
De inloopbijeenkomst heeft als doel 
om iedereen te informeren over de 
plannen, maar ook om eventuele 
ideeën of wensen in beeld te 
krijgen. Waar mogelijk worden deze 
verwerkt in de definitieve plannen, 
die naar verwachting in maart de 
basis vormen voor een te doorlopen 
bestemmingplanprocedure. Meer 
informatie over de plannen en de te 
houden bijeenkomst vindt u op de 
website www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek.

Bestemmingsplannen ter inzage
De gemeenteraad heeft op 20 januari twee bestemmingsplannen vastge-
steld. Beide plannen liggen inmiddels voor een periode van zes weken ter 
inzage. Zowel op papier in het gemeentehuis als online. Tijdens deze 
periode kan eventueel een beroepschrift worden ingediend bij de Raad 
van State. 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
voor het perceel Hallsedijk 48-50 
maakt het mogelijk om in de 
woonboerderij en de omliggende 
opstallen een groepsaccommodatie 
en een recreatiewoning te realiseren 
voor maximaal 16 personen. Het 
initiatief wordt volledig binnen de 
bestaande bebouwing gerealiseerd. 
Hiervoor vindt enkel een interne 
verbouwing plaats. Met de huidige 
bestemming “wonen” is het niet 
mogelijk de Hallsedijk 48-50 te 
gebruiken voor een groepsaccom-
modatie. Hierdoor is een herziening 
van het nu bestemmingsplan 
noodzakelijk. 

Een ander vastgesteld bestem-
mingsplan dat nu ter inzage ligt 
betreft de percelen “Elzenbosweg 
10 en Weg door de Plas 14a”. Bij 
dit plan gaat het om een gedeeltelij-
ke herziening van het bestemmings-
plan “Buitengebied 2008”. Het 
nieuwe plan gaat over een functie-
verandering op het perceel Elzen-
bosweg 10 en Weg door de Plas 
14a. Door gebruik te maken van 
het functieveranderingenbeleid 
(Rood-voor-Rood) worden agrari-
sche opstallen gesloopt en in ruil 
daarvoor wordt planologisch een 
twee-onder-een-kap woning 
toegestaan op de locatie Weg door 
de plas 14a. 

Tijdelijk eenrichting gedeelte Spankerenseweg
Op de Spankerenseweg in Leuvenheim is vanaf maandag 31 januari 2022 
eenrichtingsverkeer ingesteld voor het gedeelte tussen de Eendrachtweg 
en de Arnhemsestraat vanwege werkzaamheden aan een gasleiding.

Er is een omleiding ingesteld via de 
Eendrachtweg, Metelerkampweg en 
Arnhemsestraat (N348) tot de 
Pothof. Vanaf de Pothof worden 
vrachtwagens en bussen ook 

geadviseerd om de N348 te 
gebruiken om Leuvenheim te 
bereiken. We verwachten dat de 
omleiding duurt tot 18 februari 
2022. 

Lege stallen: Rood voor Rood

Iedereen heeft belang bij een levendig buitengebied. Lege en vervallen 
stallen doen afbreuk aan ons mooie buitengebied. Daarom hebben we in 
gemeente Brummen een functieveranderingsbeleid. 

In dit beleid zijn regels opgenomen 
waarbinnen er ruimte wordt 
geboden voor stoppende agrarische 
bedrijven om stallen te slopen. In de 
plaats daarvan mogen er woningen 
komen. Dit staat ook wel bekend als 
de Rood voor Rood regeling. 
Bent u een stoppende agrariër? 

Hierbij nodigen we u van harte uit 
om het gesprek met ons aan te gaan 
en de mogelijkheden te verkennen. 
Wij zijn bereikbaar via ons algemene 
nummer 0575-568 233 of per 
e-mail via gemeente@brummen.nl. 
Samen houden we het buitengebied 
van Brummen vitaal!

Voor veel wegen in de gemeente Brummen geldt al jaren een maximum snelheid van 30 km/u. Het nieuwe 
verkeersbesluit betekent dat vanaf afgelopen dinsdag 1 februari 30 km/h ook de maximum snelheid wordt voor 
de volgende drie wegen:
• Zutphensestraat, Brummen (vanaf rotonde Stroomdal-Vulcanusweg tot aan de Spoorstraat);
• Arnhemsestraat, Brummen (vanaf rotonde N348 tot aan de Aldi);
• Arnhemsestraat, Leuvenheim (vanaf komgrens tot basisschool Rietgors).
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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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verordening Afvalstoffenheffing 

2022
• Verordening eenmalig rioolaan-

sluitrecht 2021
• Verordening lijkbezorgingsrechten 

2021
• Verordening onroerende-zaakbe-

lastingen 2005
• Verordening rioolheffing 2009
• Verordening Toeristenbelasting 

2021

Omgevingsvergunning
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het grootonderhoud 
aan carport en berging op de loca-
tie Bachstraat 14, Eerbeek

• omgevingsvergunning
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het bouwen van een 
erker op de locatie Boerhaavelaan 
111, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het verbreden van 

een uitweg, H. Kamerlingh 
Onnesstraat 6, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, voor een periode van 
10 jaar, voor een tijdelijke 
afwijking van het Bestemmings-
plan, voor het plaatsen van 
zonnepanelen op de locatie 
Lombokweg 1, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
fietsenstalling op de locatie 
Professor Weberlaan 1, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van de 
overkapping en het dichtmaken 
van de gevels op de locatie 
Ringlaan 5, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 12 
diverse bomen, Juliana van 
Stolberglaan 4A, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
kozijn in de zijgevel van het 
Rijksmonument “Vitihof” op de 

locatie Burgemeester de Wijslaan 
6, Brummen

• Ontwerpbesluit verleende 
omgevingsvergunning, het 
brandveilig gebruiken van de St. 
Pancratiusschool, Oude Eerbeek-
seweg 5, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakopbouw, 
T.M.C. Asserstraat 12, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een erfafscheiding, 
Boerenstraat in Eerbeek, ka-
dastraal Hall, sectie E, nummers 
2476, 6546, 6547

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een carport en 
verplaatsen van de oprit, Kamp-
weg 28, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbreden van de in-/uitrit, 
Mendelssohnstraat 25, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een reclamebord met 
de vermelding van de bedrijfs-
naam, Soerense Zand Noord 4, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van een eik, Vosstraat 26, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
gebruiken van het pand als 
logeerhuis, Zutphensestraat 177J, 
Brummen

Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, Rhienderensestraat 
4 te Brummen voor het starten 
van een wijngaard

Overige overheidsinformatie
• Zitting van het Centraal Stembu-

reau over beslissing geldigheid 
ingeleverde kandidatenlijsten en 
nummering

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Elzenbosweg 10 en Weg door de 
Plas 14a” gemeente Brummen

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Hallsedijk 48-50 Empe” gemeen-
te Brummen

• Vastgesteld bestemmingsplan 
“Leuvenheim, Landgoed de 
Wildbaan” gemeente Brummen

• ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment

• Ontwerp paraplubestemmings-
plan “Landschapselementen 
Buitengebied” gemeente Brum-
men

Verkeersbesluit of -mededeling
• Opheffen gehandicaptenparkeer-

plaats - Rozenstraat 34, Eerbeek
• Reserveren parkeerplaats opladen 

elektrische voertuigen - 
 Rozenstraat 10, Eerbeek

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.

Kort nieuws

Benoeming lid MAR
B&W hebben mevrouw Wierenga uit Brummen voor een periode van 4 
jaar benoemd tot lid van de Maatschappelijke Advies Raad. Dit op 
voordracht van de adviesraad zelf. Met deze benoeming bestaat de 
MAR nu uit 9 personen. Mevrouw Wierenga neemt binnen de advies-
raad deel aan de werkgroep Jeugd. De benoeming is met terugwerken-
de kracht genomen en gaat in op 1 januari dit jaar. Meer informatie 
over de taken en werkwijze van de MAR is te vinden op de website 
www.margemeentebrummen.nl. 

Gemeenteraad vergadert 
Donderdagavond 17 februari vindt weer een besluitvormende raadsver-
gadering plaats. Over welke onderwerpen de raadsleden dan een 
besluit gaan nemen is te lezen op onze website. De vergadering is voor 
iedereen live te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep 
VoorstVeluwezoom en de gemeenteraadspagina op onze website 
brummen.nl. 

Dovenkampweg 3-5 
B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor de Doven-
kampweg 3-5 en 10 in Empe ter visie te leggen. Het ontwerpbestem-
mingsplan is gericht op het bestemmen van de neventak sloop- en 
grondverzet bij het agrarisch akkerbouwbedrijf, waarbij opslag binnen 
de bedrijfsbebouwing wordt toegestaan. De totale oppervlakte aan 
bedrijfsbebouwing bedraagt daarbij 2050 m². Daarnaast wordt, ter 
uitvoering van een rijksregeling, de bestaande woning nummer 5 onder 
de hoogspanningsleiding wegbestemd en verplaatst naar een locatie ten 
zuiden van Dovenkampweg 10. 

Bekendmakingen op overheid.nl

Slachtoffer oplichting: ‘Ik dacht, we zijn alles kwijt’
Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen maanden 
veel slachtoffers heeft gemaakt. Alleen al afgelopen jaar is er voor 
miljoenen euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van boven 
de 50 jaar. Bij Bankhelpdeskfraude doet een oplichter zich voor als 
medewerker of leidinggevende van een bank en probeert u te overtuigen 
dat er snel actie moet worden ondernomen omdat uw geld anders gevaar 
loopt.

Hoe gaat de oplichter te werk
We doen met z’n allen steeds meer 
online. Ook bankzaken doen we 
meer en meer via een telefoon of 
computer. Op slinkse wijze gaat een 
crimineel te werk om zoveel 
mogelijk slachtoffers te maken. 
Helaas vaak met succes. De laatste 
tijd ziet de politie veel slachtoffers 
waarbij ze contact denken te 
hebben gehad met de bank. Veel 
voorkomende manieren zijn:
• U wordt gebeld met een (vervalst) 

nummer dat ook daadwerkelijk 
van de bank is.

• U wordt gebeld met de medede-
ling dat uw (spaar)geld gevaar 
loopt.

• U wordt gebeld dat uw pasje niet 
meer gebruikt kan worden en 
moet worden opgehaald.

• U wordt gevraagd een app of 
programma te installeren.

Waar kunt u op letten
Oplichters weten heel goed hoe ze 
slachtoffers kunnen manipuleren. 
Wat in alle vormen opvalt, is dat er 
altijd een vorm van druk uitgeoe-
fend wordt.
• Uw bank zet u nooit onder druk 

om zo snel mogelijk te handelen. 
Uw bank neemt zelf de nodige 
maatregelen als er fraude wordt 
geconstateerd.

• Uw bank vraagt u nooit uw geld 
over te maken naar een andere 
rekening, ‘kluisrekening’ of 
‘veilige rekening’. Zulke rekenin-
gen bestaan niet, uw bank 
blokkeert zelf uw rekening als dat 
vanwege fraude nodig is.

• Het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden, uw bank zal nooit uw 
pincode vragen. Iedereen die naar 
uw pincode vraagt, wil geld 
opnemen van uw rekening.

Wat kan ik doen?
• Toch slachtoffer geworden? 

Helaas kan het iedereen overko-
men. De oplichter weet heel goed 
hoe hij/zij slachtoffers moet 
maken.

• Vertrouwt u het niet, hang direct 
op, bel zelf uw bank via een 
algemeen bekend nummer en 
wacht tot u iemand aan de lijn 
krijgt. Dan kunt u zelf controleren 
of datgene wat u is verteld wel 
klopt.

• Geef uw bankpas nooit aan 
vreemden, ook niet doorgeknipt.

• Maak geen geld over naar 
onbekende bankrekeningnum-
mers, ook niet op verzoek van uw 
bank.

• Geef geen toegang tot uw 
computer aan vreemden.

• Bel met een voor u vertrouwd 
persoon en leg het verhaal voor.

Meer weten?
Kijk voor meer info op 
www.politie.nl. 



Webinar: isoleren voor een lagere energierekening!
Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Dat is comfortabel en zorgt ervoor dat minder hoeft te 
verwarmen. Daardoor kunt u flink besparen op uw energierekening. Het isoleren van uw woning is 
makkelijker, voordeliger en leuker wanneer dat samen kan! Daarom organiseren wij met het regionaal 
energieloket deze informatieavond over isolatie. Op 16 februari 19:30 begint de webinar. Tijdens deze 
live uitzending wordt isolatie aan u uitgelegd. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Aanmelden voor 
de webinar kan via www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Afgelopen najaar startte de gemeente Brummen met 
een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Wegens 
groot succes is deze actie nu verlengd tot en met 
31 maart. De gemeente wilt hiermee duurzame 
energieopwekking stimuleren. Door de aankoop 
te bundelen kunnen inwoners zonnepanelen 
aanschaffen tegen een scherpe prijs en goede 
service van betrouwbare bedrijven.

Vraag uw gratis offerte aan
Al ruim 313 inwoners hebben zich ingeschreven 
voor een vrijblijvende offerte via de website van het 
Regionaal Energieloket, www.regionaalenergieloket.
nl. Daarvan zijn er al bij ruim 70  huishoudens 
zonnepanelen geplaatst. Zij zijn allen erg 
tevreden over deze aanpak. Het gaat snel en 
het is betrouwbaar. Wethouder Pouwel Inberg 
(Duurzaamheid en Klimaat): “Gezien de stijgende 
energieprijzen snap ik wel dat er al bij zoveel 
huishoudens zonnepanelen zijn geplaatst. Goed 
nieuws dat de regeling doorloopt, samen zorgen we 
voor duurzame energieopwekking!”

Hoe gaat het verder?
Inwoners die zich hebben ingeschreven ontvangen 
een uitnodiging voor een woningopname. Tijdens 
deze woningopname geeft de installateur advies 
over het aantal zonnepanelen en geschiktheid van 
het dak. Kort na de woningopname ontvangen 
bewoners een persoonlijke offerte. Hierna kunnen 
bewoners besluiten of ze meedoen met de actie. 
Inschrijven kan via www.regionaalenergieloket.nl. De 
actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal 
Energieloket en BrummenEnergie.

Energieconciërges 
stoppen
De energieconciërges Maarten en Henri 
hebben afgelopen maanden 370 bezoeken 
gebracht aan huurders van Veluwonen. 
Dit doen zij nog tot eind februari, daarna 
stoppen zij met het installeren van 
energiebesparende producten.

De conciërges helpen huurders met tips en 
gratis materialen om hun energieverbruik 
te verlagen. Coördinator Gemmeke Caron 
vertelt: “We krijgen veel positieve reacties, 
hoewel ook veel huurders aangeven al een 
lage energierekening te hebben en tips niet 
nodig te hebben. Toch zullen zij schrikken 
als ze een nieuw energiecontract moeten 
afsluiten. Dan blijken ze vaak het dubbele 
te moeten betalen aan hun maandelijks 
voorschot. De energieprijzen zijn sinds 
september alleen maar enorm gestegen. Alle 
tips en besparende producten ter waarde 
van €50 zoals waterbesparende douchekop, 
ledlampen of energiemonitor zou ik niet 
laten liggen. De rijkoverheid subsidieert dit in 
samenwerking met de gemeente Brummen 
en Veluwonen.”
Wethouder Pouwel Inberg is het hiermee 
eens: “De energietarieven stijgen erg 
sterk. Kleine besparingen lossen dit niet 
op, maar dragen wel een steentje bij. Met 
de energieconciërges kunnen we op korte 
termijn iets voor onze huurders betekenen.”

Meedoen?
Aanmelden kan via www.brummenenergie.
nl of bel 06 15 36 23 89. Wie al de 
cadeaubon van € 50 heeft gebruikt 
voor de energiebesparende producten 
kan geen gebruik meer maken van de 
energieconciërge. Bent u woningeigenaar? 
Maak dan een afspraak met één van onze 
energiecoaches op www.brummenenergie.
nl/energiecoach.

Wilt u energie besparen, maar weet u niet 
goed waar u moet beginnen? Een energiecoach 
is gratis en denkt met u mee. Zij helpen om 
keuzes te maken en inzicht te krijgen in uw 
energieverbruik. Denk hierbij aan maatregelen 
als isolatie, ventilatie of een warmtepomp.

Er staat veel informatie staat op het internet, maar 
daar is zoveel informatie te vinden dat je door de 
bomen het bos niet meer ziet. We horen vaak dat 
er behoefte is aan iemand met ervaring die mee 
kan sparren over de plannen. Bewoner Niels: ‘De 
energiecoaches dachten met ons mee. Ik vond dat 
heel fijn, vooral omdat ze echt onafhankelijk zijn. 
Als ik hier iemand langs laat komen voor advies 
die zelf in de zonnepanelen zit, dan beland je al 
snel in een verkoopgesprek.’

Energiebesparing en nieuwe 
verwarmingstechnieken
Energiecoach Dick van der Ploeg aan het woord: 
“In 2015 hebben we samen met onze dochter 
en schoonzoon een kangoeroewoning gebouwd 
in Leuvenheim, de insteek was hierbij om een 
energieneutraal huis te bouwen. Dit betekent 

dat je op en om het huis net zoveel energie 
opwekt als nodig is voor het verbruik. Tijdens dit 
proces heb ik me verdiept in energiebesparing en 
nieuwe verwarmingstechnieken en is mijn kennis 
van dit onderwerp verder gegroeid. Toen we in 
Leuvenheim zijn komen wonen ben ik meteen 
lid geworden van BrummenEnergie, omdat een 
energiecoöperatie waarbij de revenuen ten goede 
komen aan de burgers of aan nieuwe projecten 
een grote rol kan spelen bij de energietransitie. 
In 2020 heb ik me aangemeld voor de opleiding 
van energiecoach en sinds die tijd zijn de 
energiecoaches in gemeente Brummen actief om 
dorpsgenoten te helpen met energiebesparing en 
opwekking van energie. 

Meld u aan voor de energiecoach
Een energiecoach is een vrijwilliger met 
specialistische kennis, die meedenkt over 
energiebesparende maatregelen. De 
energiecoaches komen geheel gratis en 
vrijblijvend aan huis, ook bij huurders. 
Meer informatie en aanmelden via www.
brummenenergie.nl/energiecoach.

Ben je een 
scholier op 
het VMBO, 
HAVO of 
VWO? Heb jij een 
profielwerkstuk of projectverslag geschreven? 
En ging dit over een duurzaam en innovatief 
project? Meld je dan aan voor de ‘Cleantech 
Talent Award 2022’! De winnaar gaat naar 
huis met een cheque van 500 euro! Meedoen 
is heel eenvoudig: je hoeft alleen vóór 20 
maart het profielwerkstuk/projectverslag in 
te zenden. Kijk op www.cleantechregio.nl om 
mee te doen. 

Verlengd wegens succes: collectieve actie 
zonnepanelen

Vrijblijvendheid van energiecoaches is 
waardevol


