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Laag inkomen? Maak gebruik van de extra regelingen
Heeft u een uitkering van de gemeente? Of maakte u al eens gebruik van 
de regelingen voor mensen met een laag inkomen? Dan heeft u deze week 
een folder in de brievenbus gehad over meedoen in de gemeente Brum-
men. Hierin staat uitleg over verschillende regelingen van de gemeente. 
Zoals een bijdrage in de gemeentebelastingen, gratis lidmaatschap van 
een club en de bibliotheek of een fashioncheque voor de kinderen. 

Met een laag inkomen is het vaak 
lastig rondkomen. En kleine extra’s 
zitten er meestal helemaal niet in. In 
de gemeente Brummen vinden we 
dat iedereen moet kunnen mee

doen. Daarom zijn er regelingen 
voor mensen met een laag inkomen. 
Voor volwassenen en voor de 
kinderen. In de folder vindt u alle 
regelingen op een rij. U leest ook 

wat we verstaan onder een laag 
inkomen. Voor alleenstaanden (met 
of zonder kinderen) is dit ongeveer 
€ 1.450 per maand, voor samenwo-
nenden zo’n € 2.100. Met het 
formulier bij de folder kunt u de 
regelingen meteen aanvragen. 

Heeft u geen folder gehad? 
U vindt alle informatie op 
www.brummen.nl/meedoen

Verschijnt Veluwse Big Five in dorpshart Eerbeek?
Hoe mooi zou het zijn als je in de toekomst de Big Five gewoon in het 
dorpscentrum van Eerbeek kunt bewonderen? Als het aan Joep van Baast 
ligt is dat een mooie uitdaging voor het papierdorp. Joep werkt als 
stedenbouwkundig ontwerper bij Arcadis en heeft de afgelopen maanden 
meegewerkt aan een rapport over dit idee. “En als we het over de Big 5 
hebben, dan gaat het natuurlijk om vijf belangrijke dieren die in Nationaal 
Park Veluwezoom zijn te spotten: het edelhert, de Schotse hooglanders, 
de ree, de vos en het everzwijn.”, aldus Joep.

De gemeente Brummen heeft 
Arcadis gevraagd een eerste idee uit 
te werken om een herkenbare 
wandel- en fietsroute te ontwikkelen 
in het centrumgebied van Eerbeek. 
Zo’n route kan door allerlei objecten 
in de openbare ruimte herkenbaar 
zijn. Denk aan de verharding van 
voet- en fietspaden, richtingaanwij-
zers en informatieborden. Maar ook 
aan meubilair, speeltoestellen en 
hekwerken. Het rapport dat nu in 
concept af is heeft de titel Wayfin-
ding Eerbeek. “Wayfinding is een 
Engelse term. Er is niet direct één 
Nederlands woord voor. Maar 
navigeren of bewegwijzering komt 
in de buurt.” De stedenbouwkundig 
ontwerper omschrijft wayfinding als 
“het denkproces waarmee mensen 
zich door een ruimte begeven en 
een weg vinden. Dit kan door 
herkenningspunten in de openbare 
ruimte. Denk aan een kerktoren, een 
bomenlaan of een plein. Maar ook 
bewegwijzering kan een hulpmiddel 
zijn om je te laten begeleiden door 
die openbare ruimte.” 

De bezoeker verleiden
De gemeenteraad heeft eind 2021 
een visie voor het Eerbeekse 
centrum vastgesteld. Daarin is een 
logische routing en herkenbare 
beeldkwaliteit in het dorpshart als 
uitgangspunt opgenomen. “Wij 
moeten dan natuurlijk direct denken 
aan de rijke geschiedenis van 
Eerbeek en de sterke identiteit als 

papierdorp. Voor een toerist een 
aantrekkelijk dorp om te verblijven 
of richting de Veluwe of de IJsselval-
lei te gaan fietsen. De kunst is om 
deze bezoeker nog meer te verlei-
den om een bezoekje te brengen 
aan het dorpscentrum.” Van Baast 
verwijst daarbij naar de toeristen die 
in de zomer op het Elis Ligtleeplein 
aankomen met de VSM-stoomtrein. 
“Het is cruciaal om juist daar een 
aantrekkelijk ontvangstplein te 
maken. En vanuit daar een duidelijke 
routing richting het centrum. Door 
herkenbaar en verrassend vormge-
geven bestrating kun je dit bereiken. 
Dit aangevuld met de borden, 
straatmeubilair en andere objecten 
in de openbare ruimte.”

Origami
Maar wat is volgens Joep van Baast 
dan een uitdagende vormgeving die 
de aandacht trekt van toeristen en ook 
eigen Eerbekenaar? “Wij denken dat 
er kansen liggen door de identiteit van 
Eerbeek als papierdorp te combineren 
met de unieke ligging aan de rand van 
de Veluwe. Papier, en dan met name 
origami, willen we gebruiken als 
basismateriaal. Bijvoorbeeld voor 
straatmeubels, hekwerken en 
verwijsborden. Maar ook willen we 
kunstelementen toevoegen die te 
maken hebben met de Veluwe. Ons 
idee is om kunstwerken te plaatsen 
van de meest bekende dieren die op 
de Veluwe voorkomen. De Veluwse 
Big Five dus.”

Slinger in vorm van een 8tje
De route die de gemeente voor 
ogen heeft is in het centrumplan 
‘het 8tje’ genoemd. Het is een lus 
die door het centrum van Eerbeek 
gaat en openbare ruimtes en pleinen 
met elkaar verbindt. “Startpunt is 
natuurlijk het Elis Ligtleeplein. Via 
het Kerstenterrein en het plein aan 
de Stuijvenburchstraat gaat de route 
dan door naar De Wasacker en weer 
terug naar het Elis Ligtleeplein,” licht 
Joep van Baast toe. Op de vraag 
wanneer dit plan wordt uitgevoerd, 
wijst hij naar de gemeente. “Er 
vinden binnenkort gesprekken over 
dit idee plaats met de lokale 
ondernemers en met de dorps- en 
wijkraden in Eerbeek. Ook kan 
iedereen binnenkort in het Service-
punt in Eerbeek een uitwerking van 
dit plan bekijken en een reactie 
geven.” 

Stapsgewijs
Als dit plan groen licht krijgt, dan 
wordt het in de komende jaren in 
stapjes uitgevoerd. Op het moment 
dat een bepaald deel van het 
centrum wordt aangepakt, wordt de 
‘wayfinding‘ erin verwerkt. “Wij 
gaan voor de gemeente aan de slag 
met een ontwerp van de openbare 
ruimte voor de spoorzone. Zeg 
maar het gebied vanaf het Elis 
Ligtleeplein tot en met het Kersten-
terrein. Daar nemen we dit idee 
alvast in mee. Maar er zijn ook 
plannen voor de herinrichting van 
De Wasacker. Ook daar worden de 
wayfinding-principes dan toegepast. 
Zo krijgt het centrum van Eerbeek 
stap voor stap vorm en een 
uitnodigende uitstraling.” 

Meer weten? 
Bezoek dan www.brummen.nl/
ruimtevooreerbeek. 

Een eerste impressie

Reinigen en inspecteren riolering
Jaarlijks reinigen en inspecteren we de riolen van enkele wijken of straten 
in de gemeente. Dat doen we met camerabeelden van de binnenkant van 
de rioolleidingen. Van der Velden Rioleringsbeheer voert de werkzaamhe-
den uit. 

De wijken waar we reinigings- en 
inspectiewerkzaamheden gaan doen 
zijn delen van:
- Brummense Enk 
- Elzenbos

Op de Elzenbos wordt het infiltratieri-
ool (alleen regenwater) geïnspec-
teerd. Op de Brummense Enk gaan 
we de riolen inspecteren en reinigen.   
Kijk voor de locaties op www.
brummen.nl.

Planning
De werkzaamheden zijn al begon-
nen op 24 november aan de 
noordkant van de Brummense Enk 
en duren tot en met begin maart. 
Helaas loopt de planning uit. 
Vooraf aan de werkzaamheden in
uw straat ontvangt u een flyer met 
daarop het tijdstip van het reini-
gen. 

Deksel wc-pot naar beneden
Tijdens de werkzaamheden in uw 
straat adviseren we u de deksel van 
de toiletpot naar beneden te houden.

Rommelige geluiden
Tijdens de uitvoering van de 
reinigingswerkzaamheden hoort u 
soms “rommelige” geluiden vanuit 
de riolering. Dit komt onder andere 
door luchtinsluitingen in het 
rioolstelsel. In een enkel geval is het 
mogelijk dat de druk uit het 
rioolstelsel ontsnapt via een 
aansluiting van een woning. Dit kan 
via de aansluiting van het toilet zijn. 
Er kan enige verkeershinder ontstaan 
doordat voertuigen soms op een 
kruising of in een smalle weg staan. 
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de afdeling Fysieke 
Leefomgeving via telefoonnummer 
0575-568 233. 

Harry Matser nieuwe secretaris  

De heer Harry Matser wordt per 1 april 2023 de nieuwe gemeentesecreta-
ris. Dit hebben B&W dinsdag besloten. De gemeentesecretaris is de 
eerste adviseur van het college en tevens directeur van de ambtelijke 
organisatie. Matser (61) heeft op dit moment een eigen loopbaanbureau 
en heeft in het verleden vele uiteenlopende leidinggevende en bestuurlij-
ke functies vervuld. In Brummen is Harry Matser de opvolger van Nic 
Dusink, die deze functie van 1 juni 2021 tot 1 februari 2023 vervulde.

Burgemeester Van Hedel is blij met 
de aanstelling van Harry Matser: 
“Wij halen met hem een gedreven, 
deskundig en prettig persoon in 
huis. Iemand met brede ervaring op 
het gebied van beleid en strategie, 
maar ook als het gaat om het 
runnen van een (overheids)bedrijf 
en het begeleiden van verandertra-
jecten.” De in Zutphen woonachtige 
Matser heeft ook ervaring als 
wethouder en is actief geweest bij 
onder andere organisaties in de 
rechtspraak, gezondheidszorg, 
onderwijs en openbaar bestuur.  

 
”Wij vertrouwen erop een stevige 
adviseur voor ons college en goede 
leider voor onze organisatie te 
hebben benoemd.” 
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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)

Team voor Elkaar houdt op dinsdag 
en donderdag spreekuur in Eerbeek 
(Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 2a) 
en op woensdag in Brummen (Plein 5). 

Afspraak spreekuur
Bel naar 0575-568 568 voor het 
maken van een afspraak.

Colofon

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van 2 dakkapellen, 
Brummen, sectie I, nummer 2406, 
kavels 3 en 44, Elzenbos fase 2

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een draadhekwerk, 
Alant 2, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 1 fijnspar en 1 
Amerikaanse eik, Charlotte van 
Bourbonlaan 22, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden van de werkplaats, 
Eerbeekseweg 21, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vernieuwen/verplaatsen van een 

schuur met overkapping, Klooster-
straat 87, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een dakopbouw, 
Lijsterbesstraat 3, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een aanbouw, 
Rozenstraat 20, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een berging met 
overkapping en een poort, 
Wheemekamp 1, Hall

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, Wolverlei 
16, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een acacia, Zwarte-

weg 50, Hall
• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, het verbouwen en 
verduurzamen van de woning, 
Hallseweg 77, Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het aanleggen van een 
paardenbak met drainage, houten 
omheining en 2 lichtmasten, 
IJsselstraat 7, Empe.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 
zonnepanelen, Windheuvelstraat 
5, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, de noodkap van een 
acacia, Zwarteweg 50, Hall.

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2020 Brummen

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.

Veilig Buitengebied in Brummen 
Goed zicht op alles dat speelt in het buitengebied is belangrijk. Want het 
buitengebied  is voor de georganiseerde criminaliteit een prachtige plek 
voor activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. Reden genoeg om 
hier steeds aandacht voor te houden. Bewoners en ondernemers die er 
wonen ontvangen daarom een uitnodiging om deel te nemen aan een 
(digitale) enquête. Dit is een onderdeel van het traject Veilig Buitengebied.

In het buitengebied is weinig 
toezicht. Criminelen zoeken 
mogelijkheden om de wet te 
kunnen ontwijken. Een lege schuur, 
waar van de een op de andere dag 
regelmatig onbekende auto’s af en 
aan rijden. Mensen die plotseling 
zonder aantoonbaar inkomen 
opeens in een dure auto rondrijden. 
Zo maar een paar voorbeelden van 
situaties die bewoners en onderne-
mers alert zouden moeten maken 
dat dingen spelen die niet pluis zijn. 

Politie, Brandweer, Waterschap, 
gemeente, Openbaar Ministerie en 
organisaties uit de private sector 
werken in Brummen samen aan het 
traject Veilig Buitengebied. Belang-
rijkste doel is het buitengebied 
leefbaar en veilig te krijgen en te 
houden.

KIEK UUT
Inwoners ontvangen niet alleen de 
enquête. Ook krijgen zij de folder 
KIEK UUT. Hierin staat hoe je 
signalen van ondermijnende 
criminaliteit kunt herkennen.
Burgemeester Alex van Hedel over 
het doel van de folder en deze 
enquête: “Veilig Buitengebied is een 
proces dat steeds aandacht vraagt. 
We hebben als gemeente Brummen 
alle oren en ogen nodig om een beter 
beeld te krijgen van wat zich allemaal 
in het buitengebied afspeelt. Alleen 
met elkaar kunnen we criminaliteit in 
dit gebied zoveel mogelijk tegenhou-
den en voorkomen. Alleen samen 
zorgen we ervoor dat Brummen veilig 
en leefbaar is en blijft. Ik hoop 
daarom dat zoveel mogelijk inwoners 
van het buitengebied de enquête 
invullen.”Eensgezindheid troef bij eerste raadsvergadering 2023 

Vorige week donderdagavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd 
met alle negen raadsvoorstellen die op de vergadertafel lagen. Met vijf 
ervan werd zonder bespreking ingestemd, over vier voorstellen vond nog 
wel een uitwisseling van argumenten plaats. Maar het debat leverde 
steeds eensgezindheid op en daarmee breed gedragen besluiten. De 
besluitenlijst van deze raadsvergadering is te lezen op onze website. Daar 
is ook het audioverslag te vinden.  

Bij de vijf raadsvoorstellen waarover 
zonder debat werd besloten ging het 
onder andere om twee bestemmings-
plannen. Zo was er unanieme steun 
voor de ontwikkeling op het perceel 
Loenenseweg 2 in Eerbeek, maar ook 
voor het reparatieplan voor het 
perceel aan de Weg door de Plas. 
Ook het voorstel om de coördinatie-
regeling toe te passen voor inpandige 
woningbouw op het perceel Le-
liestraat 2 in Brummen kreeg de steun 
van alle raadsleden. Verder stelde de 
raad een verordening vast voor de 
komst van een Adviescommissie 
omgevingskwaliteit. Ook de aanpas-
sing van de bestaande verordening 
‘Toekomstbestendig Wonen Gelder-
land’ werd vastgesteld. 

Politiek debat
Over het bestemmingsplan om 24 
woningen mogelijk te maken op de 
locatie van een voormalig tuincen-
trum aan de Soerense Zand Zuid/
Eerbeekseweg werd wel gedebat-
teerd. Bijzonder aan dit plan is dat 
het gelegen is op zowel het 
grondgebied van de gemeente 
Brummen als van buurgemeente 

Rheden. Na een uitwisseling van 
argumenten schaarden alle raadsle-
den zich achter het voorstel. 
Hetzelfde gebeurde bij de wijziging 
van de Algemene Plaatselijke 
Verordening. In december hield de 
raad dit voorstel aan vanwege 
onduidelijkheid over een verschil van 
afstand van groenaanplant tot de 
erfgrens. Maar met een toelichting 
van uit het college kon de raad nu 
het voorstel wel unaniem steunen.

Begroting regio
De gemeenteraad heeft kennisgeno-
men van de gewijzigde begroting 
over dit jaar van het samenwer-
kingsverband Regio Stedendriehoek. 
Echter de raad besloot wel via een 
tekstwijziging de regio te vragen 
snel met een verbetering van de 
opbouw van de organisatie te 
komen. De raad geeft ook aan later 
dit jaar de begroting 2024 pas in 
behandeling te nemen als de raad 
op de hoogte is gebracht van de 
stappen die de regio heeft onderno-
men om de uit te voeren taken op 
een goede concrete manier uit te 
voeren. 

Nadeelcompensatie
Het laatste agendapunt nam de 
meeste tijd in beslag. De nieuwe 
Omgevingswet, die vermoedelijk op 
1 januari 2024 in werking treedt, 
vereist een verordening nadeelcom-
pensatie. Deze regeling biedt 
inwoners zekerheid wanneer ze 
nadeel ondervinden van rechtmatig 
overheidshandelen. Deze spelregels 
komen in de plaats van de huidige 
regels over planschade. Het debat in 
de raad ging vooral over de hoogte 
van het drempelbedrag. Dit is een 
administratief bedrag dat een 
aanvrager van nadeelcompensatie 
vooraf moet betalen. Doel is om te 
voorkomen dat er te makkelijk 
verzoeken worden ingediend. De 
raad besloot echter om het in de 
verordening voorgestelde bedrag te 
verlagen van 500 naar 100 euro. 
Overigens krijgt de aanvrager dit 
bedrag weer terug mocht het 
verzoek om nadeelcompensatie 
slagen. 

Meer biodiversiteit in buitengebied
Meer bomen, struiken en heggen zorgen voor meer biodiversiteit in het 
buitengebied. Het paraplubestemmingsplan ‘Landschapselementen 
Buitengebied’ maakt het makkelijker om deze aan te planten. Ook op 
grond met een agrarische bestemming. Nieuwe landschapselementen 
moeten wel passen bij de verschillende typen landschappen in de 
gemeente Brummen. Van Veluwe, Veluweflank en ontginningen tot 
landgoederen, oeverwal en uiterwaarden.

Op het paraplubestemmingsplan 
zijn drie zienswijzen binnengeko-
men. Deze gingen onder andere 
over de hoogspanningsleidingen 
onder en boven de grond. En over 
aanvulling van enkele soorten 
planten die in het plan staan. Een 

welkome toevoeging! De zienswij-
zen zijn verwerkt in het plan. 
Burgemeester en wethouders 
vragen de gemeenteraad nu om dit 
gewijzigde paraplubestemmingsplan 
vast te stellen.



De zonnepanelenactie van de gemeente Brummen vorig jaar was een groot succes. Meer dan 400 
inwoners schreven zich in voor een offerte. De actie krijgt dit jaar dan ook een vervolg.

Steeds meer Brummenaren kiezen ervoor om zelf energie op te wekken met zonnepanelen. Zonne-energie is 
goed voor het milieu én u bespaart ermee op uw energierekening. Om de aanschaf van zonnepanelen 
makkelijker te maken, organiseert de gemeente Brummen een gezamenlijke inkoopactie. Heeft u een eigen 
woning? Dan krijgt u eind februari een brief met meer informatie. Op dinsdag 7 maart is er een online 
bijeenkomst waar u vragen kunt stellen aan de installateur. Ook hierover leest u meer in de brief.

Zeker niet alles was vroeger beter. Vooruitgang brengt 
veel goede dingen. Maar op sommige terreinen kan 
het geen kwaad om een stapje terug te zetten. Zo was 
er in de jaren ’60 en ’70 veel minder afval dan nu. Het 
was ook ander soort afval. Mensen waren zuinig op 
hun spullen. Huishoudelijke apparaten zoals een 
wasmachine gingen tientallen jaren mee. Als er iets 
kapot ging, kon je het (laten) repareren. Was de zool 
van je schoenen versleten? Dan bracht je ze naar de 
schoenmaker. Zat er een gat in je broek? Dan naaide je 
er een lapje op.

Nu lijkt dat niet meer te kunnen. We leven in een 
wegwerpmaatschappij. Producenten spelen daar op in 
met steeds weer nieuwe producten. Als consument 
doen wij daar aan mee. We gooien veel dingen in de 
grijze afvalcontainer die nog prima bruikbaar zijn. Of 
herbruikbaar zijn. Al die spullen zijn betaald door de 
consument – door onszelf dus. We gooien dus letterlijk 
en figuurlijk veel waarde weg. Dat is zonde.

Hoe kunnen we dat veranderen? Duurzaam omgaan 
met onze spullen is vooral een mindset. Wees je 
bewust van wat je weggooit. Kies vaker voor 

natuurlijke materialen, zoals houten speelgoed en 
meubels die lang meegaan. Denk na over het gebruik 
van verpakkingen – er zijn genoeg winkels waar je 
boodschappen onverpakt kunt kopen. En moet je toch 
iets weg doen? Kijk dan of het een nieuwe bestemming 
kan krijgen. Desnoods door te recyclen naar nieuwe 
grondstoffen. Alleen als we allemaal stappen zetten 
– overheid, industrie én consument – kunnen we onze 
plastic maatschappij veranderen. Duurzaam klinkt 
misschien wat ouderwets, maar het heeft de toekomst!

Steven van de Graaf
Wethouder van o.a. afval en circulariteit

Van afval naar grondstof

Samen zonnepanelen 
inkopen: dubbel voordeel!

Spreekuur 
energiecoaches

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 2,3 miljoen euro 
extra. Met deze investering moeten de 
gebouwen voor gemiddeld 94% energie
neutraal worden. Ze wekken dan bijna 
evenveel energie op als ze verbruiken.

Het versneld verduurzamen heeft alles te 
maken met de sterk verhoogde energie-
prijzen. “Met duurzame gebouwen besparen 
we energie en vermindert de CO2-uitstoot”, 
zegt wethouder duurzaamheid Pouwel 
Inberg. “Daarnaast maakt het ons minder 
afhankelijk van de energiemarkt. Zo is de 
gemeente minder gevoelig voor schommelin-
gen in de marktprijzen.” 

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 energie-
prijzen is het vaak goedkoper om te 
investeren in verduurzaming dan de hoge 
prijzen 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.

Benieuwd wat u kunt doen om uw huis te isoleren? 
Of hoe u kunt besparen op bijvoorbeeld verlichting en 
verwarming? Dan bent u van harte welkom op het 
wekelijkse spreekuur van de energiecoaches van 
BrummenEnergie.

De energiecoaches zijn elke donderdagmiddag tussen 
14:00 en 15:00 uur te vinden in de bibliotheek in 
Brummen aan het Graaf van Limburg Stirumplein 10. 
In Eerbeek kunt u elke vrijdagochtend tussen 11:00 en 
12:00 uur terecht in het Tjark Riks Centrum aan de 
Derickxkamp. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon 
binnenlopen voor gratis advies en tips. Over kleine 
dingen die niets of weinig kosten. Maar het kan ook 
gaan om grotere maatregelen, zoals de aanschaf van 
een (hybride) warmtepomp of de isolatie van vloer of 
muren.

Meer info: www.brummenenergie.nl/energiecoach

Steeds meer Nederlanders besparen energie. 
Thuis, maar ook op het werk. Op de website 
www.zetookdeknopom.nl geeft de rijksoverheid 
tips en informatie. Ondernemers kunnen terecht op 
www.zetookdeknopom.nl/bedrijven. 

Op deze website leest u hoe u met kleine of grote 
investeringen uw bedrijf of instelling direct 
energiezuiniger kan maken. En vindt u inspiratie voor 
energiebesparende maatregelen in uw sector. Hoe u 
dat moet betalen?  Er zijn veel subsidies mogelijk. 
Zoals  de investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) en de subsidie-regeling verduurzaming MKB. 
Op www.rvo.nl vindt u meer informatie.

Duurzaam isoleren
In januari heeft de gemeente de tussenvloer 
van de gemeentewerf laten isoleren. Vaak 
gebeurt dit met isoparels. Dat zijn een soort 
plastic bolletjes. Met aannemer Warmteplan 
kozen we een duurzamer isolatiemateriaal: 
cellulose. Dit is gemaakt van papierafval. Een 
mooie vorm van hergebruik!

Bespaar-
tips voor bedrijven


