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Noodfonds biedt steun bij geldzorgen door energieprijzen

Door de gestegen energieprijzen kunnen mensen in financiële problemen 
komen. Om dit te voorkomen, is er een Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit is 
opgericht door energieleveranciers en maatschappelijke organisaties. Het 
Noodfonds betaalt een deel van de energierekening van oktober 2022 tot 
en met maart 2023. Het kijkt hierbij hoe hoog de energierekening is in 
verhouding tot het gezamenlijk inkomen in een huishouden.

Wie kan steun krijgen? 
• Het Noodfonds geeft steun aan 

huishoudens met een bruto-inko-
men van maximaal 200% van het 
sociaal minimum. Voor alleen-
staanden is dat minder dan € 
2.980. Voor samenwonenden is 
dat minder dan € 3.794. Deze 
bedragen zijn inclusief 8% 
vakantiegeld. 

• Voorwaarde is dat u zelf een 
contract heeft voor gas, stroom 
en/of stadswarmte. Het maakt 
niet uit bij welke energieleveran-
cier. En uw energierekening is 

 hoger dan 10 tot 13% van het 
gezamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun kunt u krijgen?
• Is het gezamenlijk bruto-inkomen 

lager dan 160% van het sociaal 
minimum? Dan betaalt het 
Noodfonds het deel van de 
energierekening dat uitkomt 
boven 10% van het bruto-inko-
men.

• Ligt het gezamenlijk bruto-inko-
men tussen 160 en 200% van het 
sociaal minimum? Dan betaalt het 
Noodfonds het deel van de 

energierekening dat uitkomt 
boven 13% van het bruto-inko-
men.

Noodfonds-check
U kunt online controleren of u in 
aanmerking komt voor een bijdrage 
uit het Noodfonds. Als u de check 
heeft gedaan, kunt u meteen online 
een aanvraag doen. Kijk op www.
noodfondsenergie.nl.

Hulp nodig?
Op de website van het Noodfonds 
Energie vindt u uitleg over hoe u 
een aanvraag doet. En wat u nodig 
heeft bij het aanvragen. Kijk 
hiervoor op www.noodfondsener-
gie.nl/how. Heeft u hulp nodig bij 
de aanvraag? Bel dan gratis met 
GeldFit via 0800-1550. 

Lukt het echt niet om zelf een 
aanvraag te doen? Zelfs niet met 
hulp van GeldFit? Dan kunt u 
terecht op het inloopspreekuur van 
het Steunpunt Geld & Administratie 
van Stichting Welzijn Brummen. Dit 
is tussen 09.00 en 12.00 uur op 
dinsdag in het Tjark Riks Centrum 
Eerbeek of op woensdag in Plein 5 
Brummen. 
Of bel Team Voor Elkaar op 
0575-568 568 (elke werkdag van 
9.00 tot 12.00 uur). Mailen kan ook: 
info@teamvoorelkaar.nl

Vragen over uw belastingaanslag? 
Het aanslagbiljet gemeentebelastingen is naar u onderweg of u heeft deze 
al ontvangen. Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van 
uw woning of bedrijfspand? Neem dan contact op met Tribuut belasting-
centrum. Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde klopt. Daarom kijkt een 
taxateur graag met u mee om de WOZ-waarde, mocht het nodig zijn, aan 
te passen. Dit kost u niets. 

Belafspraak met een taxateur over 
WOZ-waarde 
Wilt u graag samen met de 
taxateur naar uw WOZ-waarde 
kijken? Bel dan naar Tribuut 
belastingcentrum. Een van de 
medewerkers plant een belafspraak 
in met een taxateur. Is uw WOZ- 
waarde niet juist? Dan wordt dit 
kosteloos, snel en eenvoudig 
aangepast. Het indienen van een 
bezwaar is hierdoor niet nodig. 

Let op: u kunt tot vijf weken ná 
dagtekening van uw aanslagbiljet 

een belafspraak maken. De datum 
van de dagtekening vindt u aan de 
rechterzijde van aanslagbiljet. 

Contact 
Meer informatie over gemeentebe-
lasting vindt u op www.tribuut.nl. 
U kunt Tribuut bereiken van 
maandag tot en met donderdag van 
08.30-17.00 uur en op vrijdag van 
08.30-12.30 uur via 055 580 22 22.

Drie raadsfora op donderdag 9 maart 
De raadsfora voor de maand maart zijn op donderdagavond 9 maart. Tien 
inhoudelijke onderwerpen komen dan aan bod, verdeeld over drie fora. 
De vergaderstukken vindt u op de website brummen.nl/gemeenteraad. De 
bijeenkomsten zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom in het 
gemeentehuis in Brummen. 

Om 19.00 uur start in de raadszaal 
het forum Bestuur. Aansluitend in 
deze vergaderzaal start om 20.00 
uur het forum Sociaal Domein. Deze 
beide bijeenkomsten worden live 
uitgezonden via het televisiekanaal 
van de lokale omroep VoorstVelu-
wezoom/RTV 794. Om 20.00 uur 
start in zaal Leuvenheim het forum 
Fysieke Leefomgeving. Vertrouwd 
onderdeel bij de fora is het inspreek-
recht van inwoners. Dit kan gaan 
over een onderwerp op de agenda. 
Maar ook over een kwestie die niet 
op agenda staat. Wilt u hier gebruik 
van maken? Neem dan contact op 
met de griffie. 

Uiteenlopende onderwerpen
Het forum Bestuur bespreekt 3 
concrete raadsvoorstellen over 
financiële onderwerpen, namelijk de 
nota’s ‘weerstandvermogen en 
risicobeheersing’, ‘investeringen en 
afschrijvingen’ en ‘reserves en 
voorzieningen’. Het forum Sociaal  

Domein bevat 3 meer informatieve 
onderwerpen. Zo wordt het 
evaluatierapport over het gemeen-
telijk minimabeleid besproken. Ook 
gaan college en raad in gesprek over 
de betekenis van algemene 
voorzieningen in het sociale domein. 
Tot slot komt de raadsinformatie-
brief over het Team voor Elkaar aan 
bod. 

Vier raadsvoorstellen staan op de 
agenda van het forum Fysieke 
Leefomgeving. In 2 voorstellen gaat 
het erom om een stuk grond te 
onttrekken aan de openbaarheid. 
Het gaat om een perceel in Hall en 
aan de Empermolen in Empe. Ook 
bespreken de leden van dit forum 
het concept voor het bestemmings-
plan ‘landschapselementen buiten-
gebied’. Het vierde onderwerp dat 
aan bod komt is het voorstel voor 
zonneparking op het parkeerterrein 
naast het gemeentehuis in Brum-
men. 

Nieuwe namen voor wegen en tunnels
In het buitengebied van de gemeente Brummen ligt de nieuwe rondweg om De Hoven. De rondweg krijgt de 
naam Musersweerdseweg. Daarnaast zijn er enkele nieuwe wegen en tunnels aangelegd die een naam krijgen.

De naam Musersweerdseweg 
verwijst naar het gebied waar de 
rondweg doorheen loopt. Dit heet 
van oudsher Musersweerd. De 
gemeente Zutphen heeft voorge-
steld de rondweg, die ook op 
Zutphens grondgebied ligt, hiernaar 
te vernoemen.
De nieuwe parallelweg en enkele 
tunnels die rondom de rondweg zijn 
aangelegd, liggen in de gemeente 
Brummen. Ook hier zijn oude 
veldnamen de inspiratiebron 
geweest.

Burgemeester en wethouders 
hebben deze de volgende namen 
gegeven:
• Ikingsland: de parallelweg is 

vernoemd naar het weiland waar 
de weg doorheen loopt.

• Obelisk: de naam voor de 
fietstunnel is een verwijzing naar 

 de zonnewijzer op de rotonde 

boven de tunnel. Obelisken zijn 
de oudste vorm van zonnewijzers.

• Hogeschier: de spooronderdoor-
gang is vernoemd naar het 
weiland waar het spoor doorheen 

loopt.
• Venemansblick: dit is de naam van 

de tunnel onder de Baankstraat. 
Het weiland waar de tunnel in ligt, 
heet ook zo.

Wethouder Inberg tijdens de opening van de rondweg afgelopen december.

Enquête Veilig Buitengebied in Brummen 
Woont u in het buitengebied? Dan heeft u een uitnodiging ontvangen 
om deel te nemen aan de (digitale) enquête over veilig buitengebied. 
Heeft u ‘m nog niet ingevuld? Het kan nog tot en met 5 maart. Heeft u 
de enquete nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 0575- 
568 233.

De enquête is een onderdeel van 
het traject Veilig Buitengebied. 
Goed zicht op alles dat speelt in het 

buitengebied is belangrijk. Want het 
buitengebied is voor de georgani-
seerde criminaliteit een prachtige 

plek voor activiteiten die het 
daglicht niet kunnen verdragen. 
Reden genoeg om hier steeds 
aandacht voor te houden. Bij de 
brief zit ook de folder KIEK UUT. 
Hierin staat hoe u signalen van 
ondermijnende criminaliteit kunt 
herkennen.

Als inwoner van de gemeente Brummen krijgt u elk jaar een aanslag voor 
de gemeentelijke belastingen. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een 
bijdrage krijgen in de kosten. 

U betaalt de gemeente voor de 
inzameling en verwerking van uw 
afval (Diftar). Als u een laag 
inkomen heeft, kunt u hiervoor een 
bijdrage krijgen. We gaan dan uit 
van de kosten voor het aanbieden 
van een gemiddelde hoeveelheid 
afval. Deze vergoeding voor de 

Diftar wordt meteen verrekend met 
uw aanslag. Daarnaast betaalt u elk 
jaar een heffing voor het gebruik 
van het riool. Ook hiervoor kunt u 
een tegemoetkoming krijgen. Dit 
geld komt op uw eigen rekening.
Kijk voor meer informatie op www.
brummen.nl/meedoen

Bijdrage bij laag inkomen
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Kort nieuws

Van agrarisch naar wonen
De eigenaren van een perceel aan de Stobbeweg in Tonden willen stoppen 
met hun agrarische activiteiten. De bedrijfsgebouwen willen ze slopen en 
in plaats daarvan een extra woning bouwen. Dit vraagt om een wijziging 
van de agrarische bestemming naar wonen. Burgemeester en wethouders 
stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan. Dit ligt vervolgens zes 
weken ter visie. Iedereen kan dan nog een zienswijze indienen bij het 
college. Hoe dit moet, staat in de officiële bekendmaking op www.
overheid.nl.

Afsluiting kruispunt Kampweg/Fazantstraat
In opdracht van de gemeente voert Pannekoek GWW op dinsdag 28 
februari werkzaamheden uit aan de rioolput in het kruispunt Kampweg/
Fazantstraat in Brummen. Het werkvak wordt afgesloten voor verkeer. Dat 
betekent dat er verkeersmaatregelen worden neergezet waardoor het 
kruispunt richting de Fazantstraat wordt afgesloten. Daardoor blijft er op 
de Kampweg 1 rijstrook beschikbaar. We verwachten dat de werkzaamhe-
den die dag rond 16.00 uur klaar zijn. Dan worden ook de verkeersmaat-
regelen weer weggehaald.  

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van een Hollandse linde, 
Arnhemsestraat, Leuvenheim kad. 
Brummen, sectie H, nummer 2985

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een verkoopunit, 
Bronkhorsterweg, BRUMMEN, 
sectie I, nummer 134

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een loods, Doven-
kampweg 3, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van de huidige serre 
door een moderne woonserre, 
Hoevesteeg 29, Tonden

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, de 
gewijzigde beglazing en construc-
tie liftput, Spankerenseweg 16, 
Leuvenheim

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het starten 
van een personal training studio, 
P. Zeemanstraat 24, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren van een 
dakopbouw, Lijsterbesstraat 3, 
Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het bouwen van een 
jongveestal, ‘t Zaaibroek 1A, Hall.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van 2 
dakkapellen, Brummen, sectie I, 
nummer 2406, kavels 3 en 44, 

Elzenbos fase 2.

Omgevingsmelding
• Melding besluit lozen buiten 

inrichtingen, voor 10 gesloten 
bodemenergiesystemen, ka-
dastraal perceel gemeente 
Brummen, sectie I, nummers 2406 
en 2396

Ander besluit van algemene 
strekking
• Vestigen Wet voorkeursrecht 

gemeenten

Overige overheidsinformatie
• Forum Fysieke Leefomgeving op 

donderdag 09 maart 2023
• Forum Bestuur en Sociaal Domein 

op donderdag 09 maart 2023

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.

Raad voor eenduidige snelheid omgeving Eerbeek
Vorige week besprak de gemeenteraad de verkeerssituatie in Eerbeek en Loenen. Onder regie van de provincie en 
het samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030 zijn hierover enkele notities gemaakt. De raad besloot hierop 
een inhoudelijke reactie te geven. Rode draad hierbij is dat de raad voorstander is van een eenduidige snelheid. 
Dit zowel vanwege leefbaarheid als verkeersveiligheid. In een unaniem aangenomen motie pleit de raad voor een 
maximum snelheid van 60 kilometer per uur voor de Dierenseweg, (deel) Harderwijkerweg, Lageweg en Brum-
menseweg.

In totaal kwamen tijdens de 
raadsvergadering 6 inhoudelijke 
voorstellen aan bod. Daarvan 
stonden er 4 op de agenda, maar 2 
werden er bij aanvang van de 
vergadering aan toegevoegd. Dit in 
de vorm van een zogenoemde 
‘motie vreemd aan de orde van de 
dag’. De eerste daarvan werd 
unaniem aangenomen en ging over 
het besluit van de Raad van Bestuur 
van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen 
om twee afdelingen te sluiten. Het 
college maakt in opdracht van de 
raad aan het bestuur van het zieken-
huis kenbaar dat de gemeente 
Brummen dit besluit afkeurt. 
De andere motie werd eveneens 
door alle 19 raadsleden aangeno-
men. Deze motie zorgt er voor dat 
de wensen en aandachtspunten die 
de raad op 10 november 2022 heeft 

aangenomen over het ontwerpin-
passing voor het Logistiek Centrum 
in Eerbeek, als zienswijzen worden 
ingediend. Dit met als doel dat de 
raad hiermee ook een formele 
betrokkenheid houdt bij het verdere 
proces. Zonder debat werd er over 2 
andere voorstellen besloten. Zo 
werd het bestemmingsplan voor het 
perceel Loenenseweg 67 ongewij-
zigd vastgesteld. Ook besloot de 
raad investeringen die ouder zijn 
dan drie jaar ook voor 2023 te 
behouden. 

Politiek debat
Ook de 2 onderwerpen die als 
bespreekstuk op de agenda stonden 
werden na een levendig debat tot 
besluit verheven. Over de ‘Koersno-
ta wegennet Eerbeek’, waarbij de 
verkeerssituatie in en rondom 
Eerbeek centraal staat, werden 2 
amendementen ingediend. Het 
voorstel van Lokaal Belang om 
alvast mogelijkheden te onderzoe-
ken om vrachtverkeer naar en van 
bedrijven op industrieterrein 
Eerbeek-Zuid verder te verduurza-
men, werd ingetrokken. Dit nadat 

verantwoordelijk wethouder Van de 
Graaf had toegezegd dit pleidooi in 
de regionale stuurgroep in te 
brengen. Het amendement van 
VVD en PvdA voor meer eenduidig-
heid in de snelheid kreeg unanieme 
raadssteun. 

Bijzondere pilot
Er was ook een zeer ruime meerder-
heid voor het voorstel om het 
bestemmingsplan voor het woon-
landgoed ‘de 4 eiken’ in Empe vast 
te stellen. De raad ziet dit ook als 
een pilot voor functieverandering. 
Bij dit initiatief is sprake van 
innovatieve en hoogwaardige 
woningbouw. Centraal staat het 
bestaande bouwmateriaal (rood 
voor rood), landschapsontwikkeling, 
circulariteit, klimaatadaptatie en 
zelfvoorzienendheid. 
De raad nam een tekstwijziging aan 
waarbij bevestigd werd dat wordt 
afgeweken van de regels zoals die 
zijn opgenomen in de beleidsregels 
voor functieverandering in het 
buitengebied. Door deze raadsuit-
spraak is de weg vrij om de pilot 
ook daadwerkelijk uit te voeren.

SWB bezoekt weer 80-jarigen 
Deze week hebben 89 oudere inwoners een brief van de gemeente ontvangen. Het gaat om mensen die tussen 
1 januari en 30 juni 80 jaar worden. Met deze brief worden zij uitgenodigd voor een huisbezoek door één van de 
vrijwilligers van Stichting Welzijn Brummen. Stelt de inwoner dit bezoek op prijs? Dan kan hij of zij de ant-
woordkaart invullen en terugsturen naar de SWB. Daarna neemt één van de vrijwilligers van de SWB contact op 
voor het maken van een afspraak.

Tijdens het huisbezoek gaat de 
vrijwilliger met de inwoner in 
gesprek over voorzieningen en 
mogelijkheden in de buurt. Diverse 
onderwerpen komen tijdens zo’n 
gesprek aan bod. Zoals bijvoorbeeld 

hoe iemand hulp kan krijgen bij 
vragen op het gebied van wonen, 
welzijn, gezondheid en zorg. De 
eerste groep 80-jarigen is dus deze 
week benaderd. Na de zomervakan-
tie volgt de tweede groep 80-jari-
gen. De gemeente voert in samen-

werking met de SWB dit project uit. 
Onder deskundige begeleiding van 
een professional van de welzijnsor-
ganisatie zijn het de vrijwilligers die 
de huisbezoeken uitvoeren. 
Belangrijk om te weten: zij kunnen 
zij zich hierbij legitimeren.

Geslaagde avond IJsselmarke
Hoe zorg je er voor dat lokale voedselproducten makkelijk bij de lokale 
consument terecht komen? Dat is een vraagstuk waar het voedselnetwerk 
IJsselmarke oplossingen voor verzint. En dat doen ze met steun van de 
gemeente Brummen. “Want wat is er mooier om als inwoner van deze 
gemeente te kiezen voor gezond en eerlijk voedsel uit onze eigen 
bijzondere landschap”, laat wethouder Pouwel Inberg enthousiast weten. 

Gisteravond vond in het buurthuis in 
Leuvenheim een speciale informatie-
avond plaats voor inwoners. Voor 
de consument van het lokaal 
geproduceerde voedsel. “Ik had die 
avond graag geopend, maar kon er 
op het laatste moment helaas niet 
bij zijn,” vertelt Inberg. “Maar Paul 
Opdam, voorzitter van Landschaps-
netwerk Brummen heeft die taak 
uitstekend waargenomen.” Het 
landschapsnetwerk is de initiatiefne-
mer van de oprichting van het voed-
selnetwerk. Ook de gemeente 
draagt bij aan dit initiatief, onder 
andere door dit project financieel te 
ondersteunen. “Het pas immers 
naadloos in onze visie over korte 
voedselketens en natuurinclusieve 
landbouw.” 

Lokaal en natuurinclusief
Doel van het voedselnetwerk is om 
natuurinclusieve boeren te helpen 
hun producten lokaal te verkopen. 
Zo wordt er gewerkt aan een 
netwerk van verkooppunten met 
lokale producten. IJsselmarke 
producten die gegarandeerd 
natuurinclusief zijn geteeld. Er wordt 
gewerkt aan een website, een label 

 
en de verkooppunten worden ook 
herkenbaar gemaakt. 

Samenwerking
Inberg: “Mooi vind ik dat IJsselmarke 
staat voorondernemers die in ons 
bijzondere landschap werken aan 
bijzondere producten. Daar mogen we 
trots op zijn.” Ook staat dit initiatief 
voor een betere prijs voor de boer. “En 
voor lokale consumenten die gezond 
en eerlijk voedsel verdienen. Maar ook 
een gezonder landschap,” vervolgt de 
wethouder. Tevreden constateert 
Inberg dat het voedselnetwerk er in 
slaagt om producten en consumenten 
samen te laten werken. “Het 
allerbelangrijkste van de samenwer-
king binnen IJsselmarke is dat er een 
band ontstaat. Je kent de boer, weet 
waar je eten vandaar komt. De boeren 
zijn verzekerd van afzet van hun 
producten. Ze zijn dan niet overgele-
verd aan grote supermarktketens die 
steeds op zoek zijn naar de laagste 
prijs. Ze verdienen dan een eerlelijke 
boterham.

Meer weten? Bezoek dan de 
website ijsselmarke.nl of landschaps-
netwerkbrummen.nl. 
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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

Voorkom een CO-vergiftiging: Controleer – Ventileer – Alarmeer
Elk jaar vallen er gewonden en doden door een koolmonoxide(CO)
vergiftiging. De symptomen lijken erg op een griepje en worden daardoor 
vaak te laat herkend. Weet wat u moet doen om een CO-vergiftiging te 
voorkomen én hoe u de symptomen herkent.

Herkent u een CO-vergiftiging?
Bekende symptomen van een 
CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, 
duizeligheid, misselijkheid, overge-
ven en wazig zien. Een zeer ernstige 
vergiftiging kan leiden tot een 
hartstilstand of zelfs coma. Herkent 
u symptomen, maar twijfelt u of het 
een CO-vergiftiging is? 

Dan kunnen twee simpele vragen 
helpen: worden de klachten minder 
als ik buiten ben? Waar in huis kreeg 
ik de klachten als eerst? Als de 
klachten minder worden als u buiten 
bent én u de klachten binnen een 
specifieke ruimte in huis kreeg, dan 
is er waarschijnlijk sprake van een 
CO-vergiftiging.

Wat doet u bij een mogelijke 
CO-vergiftiging?
Vermoed u dat er koolmonoxide in 
een ruimte is?
Neem dan de volgende stappen:
1. Waarschuw direct anderen in huis.
2. Ga zo snel mogelijk naar buiten. 

Het is belangrijk dat u zo snel 
mogelijk frisse lucht kunt inade-
men. Zorg ook dat de anderen in 
huis naar buiten gaan.

3. Bel 1-1-2. Ook als u denkt dat bij 
iemand anders koolmonoxide 
vrijkomt. Ga nooit zelf naar binnen.

Voorkom een CO-vergiftiging – 
plaats een CO-melder
Een CO-melder kan uw leven 
redden. Bij het vrijkomen van CO 

geeft de melder een waarschuwing, 
zodat u actie kunt ondernemen. Kijk 
op de verpakking van de CO-melder 
waar u deze moet ophangen.

Een CO-vergiftiging kan door 
verschillende oorzaken ontstaan:
• Een slecht onderhouden, defect of 

verkeerd gemonteerd verwar-
mingstoestel.

• Verkeerde manier van stoken.
• Verbranding van gas, olie of hout 

in een afgesloten ruimte.
• Onvolledige verbranding in een 

pelletkachel.
• Beschadigde of verkeerd geïnstal-

leerde afvoer of schoorsteenka-
naal.

• Kleine, slecht geventileerde ruimte.

Meer informatie
Lees meer over koolmonoxide en 
hoe u een CO-vergiftiging kunt 
voorkomen op brandweer.nl. 

STOP COVERGIFTIGING

VENTILEER  CONTROLEER  ALARMEER
Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat in huis kan 
vrijkomen bij het stoken. Je ruikt en proeft het gas niet, 
dus het is lastig te herkennen. 

Zo voorkom je een CO-vergiftiging:

• Ventileer goed: Zet bijvoorbeeld luchtroosters of kiepramen 
gedeeltelijk dag en nacht open.

••  Controleer regelmatig: Laat het verwarmingstoestel, 
zoals cv-ketel of kachel, minimaal één keer per jaar controleren 
door een gecertiiceerd vakman.

• Alarmeer op tijd: Hang een CO-melder in de ruimte waarin 
je stookt. Deze waarschuwt je als er koolmonoxide 
in je huis vrijkomt.

M eer  t ips  over  
het  voorkomen van een 

CO -vergif t iging

Verhuiscoach helpt senioren aan passende woning
De woningmarkt zit muurvast. Bij sociale huurwoningen kijkt al niemand 
meer op van een wachttijd van tien jaar. De woningnood voor inwoners 
van Gelderland neemt hierdoor alsmaar toe. Een verhuiscoach moet hier 
verandering in brengen. 

Passende woningen
Op woensdag 22 februari zetten de 
provincie Gelderland, de gemeente 
Brummen en Zutphen en de 
woningcorporaties Ieder1, Ons Huis 
en Veluwonen hun handtekening 
onder een samenwerkingsconve-
nant. Dit moet ervoor zorgen dat 
meer huurders een woning krijgen 
die past bij hun persoonlijke wens en 
situatie. Tot 2025 willen partijen 
zoveel mogelijk senioren begeleiden 
naar een woning die beter bij ze 
past. De doorstroming van deze 
55-plussers moet een verhuisbewe-
ging in gang zetten.

De verhuiscoach helpt
Samen met de bewoners kijkt de 

verhuiscoach wat op termijn een 
passend nieuw thuis kan zijn. En wat 
daarvoor nodig is. Verhuiscoach Ma-
rien Schrijner: “Ik merk in de praktijk 
dat veel ouderen graag willen 
verhuizen. De kinderen zijn uitgevlo-
gen en de gezinswoning voelt 
ineens wel erg groot aan. Maar bij 
verhuizen hoort ook gedoe. Daar 
zien veel mensen tegenop. Er moet 
veel geregeld worden. Dat is waar ik 
als verhuiscoach om de hoek kom 
kijken. En als ik dan uiteindelijk zie 
hoe blij mensen kunnen zijn, dan 
geeft me dat zo veel voldoening.”

Ontzorgen én doorstroming
Wethouder Ingrid Timmer is blij met 
de verhuiscoach. “In de praktijk 

blijkt vaak dat een persoonlijk 
gesprek ouderen helpt bij de stap 
om te verhuizen. De verhuiscoach 
ondersteunt bij de zoektocht naar 
een nieuwe woning die past bij de 
(toekomstige) woonwensen. 
Ook kan de verhuiscoach helpen bij 
het aanvragen van een verhuisver-
goeding en is er soms huurkorting 
mogelijk. Zo sluit een verhuizing 
niet alleen aan bij de woonwensen, 
maar kan ook voordelig uitpakken 
voor het inkomen. De verhuiscoach 
ontzorgt dus de oudere inwoners. 
En geeft tegelijk de doorstroming 
op de woningmarkt een duwtje in 
de rug.”

Meer informatie
Huurders van Veluwonen kunnen 
gratis gebruik maken van de 
verhuiscoach. 
Kijk op veluwonen.nl of bel (0313) 
65 90 23

15 maart: stem voor provincie en waterschap
Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten 
Gelderland én voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Uiterlijk deze week 
heeft u uw stempassen in de brievenbus gekregen. Hiermee kunt u 15 
maart uw stem uitbrengen in een van de 15 stemlokalen in de gemeente 
Brummen. De stemlokalen zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Provinciale Staten 
Provinciale Staten bepalen het 
beleid in Gelderland over bijvoor-
beeld verkeer, openbaar vervoer, 
nieuwe banen, sport, milieu en 
cultuur. En ze kijken of gemeenten 
en waterschappen hun werk goed 
doen. Verder kiezen de Provinciale 
Staten de leden van de Eerste 
Kamer, die de regering controleert 
en nieuwe wetten aanneemt. Door 
te stemmen heeft u daar invloed op. 

Waterschap Vallei en Veluwe
Bij de waterschapsverkiezingen 
stemt u voor het algemeen bestuur 
van Waterschap Vallei en Veluwe. 
Het waterschap zorgt voor schoon 
water in onze beken, sloten en 
rivieren. Het beheert het (grond)
waterpeil, dijken en sluizen en 

zuivert rioolwater. Zodat u veilig 
kunt wonen, ondernemen en 
recreëren. Provinciale Staten en het 
waterschap doen belangrijk werk. 
Laat uw stem dus niet verloren 
gaan! Kijk voor meer informatie op 
www.gelderland.nl/kiest en www.
vallei-veluwe.nl/waterschapsverkie-
zingen.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld 
uw stempassen en wat u mee moet 
nemen om te stemmen? Kijk dan op 
www.brummen.nl/verkiezingen.

Onderhoudswerkzaamheden riool 
De komende periode worden 
plaatselijke reparaties uitgevoerd 
aan rioolbuizen. Ook wordt 
wortel-ingroei in de rioolbuizen 
weggehaald. Er hoeft niet gegraven 
te worden. Alles gebeurt vanuit een 
rioolput. Daarom kan er enige tijd 
een voertuig bij een rioolput staan. 
Dat kan hinder voor het verkeer 
betekenen. Als het nodig is, wordt 

een deel van de straat tijdelijk 
afgesloten. 

Planning
In deze periodes wordt gewerkt in 
de kernen Empe, Eerbeek en 
Brummen:
• Empe: 27 en 28 februari
• Eerbeek:  1 t/m 14 maart
• Brummen: 15 t/m 28 maartDe ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst. Vierde van links Wethouder Timmer. 


