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Nu ook groene stroom van zonnepanelen 
De Bhoele: volledige gebouw verduurzaamd!
Donderdagochtend 24 februari zijn de zonnepanelen op het dak van 
sporthal de Bhoele in Eerbeek in werking gesteld. Dit gebeurde door 
wethouder Inberg. Met het aanzetten van de zonnepanelen, is de verduur-
zaming van de Bhoele bijna volledig afgerond. Alleen de zolder wordt nog 
geïsoleerd. Dit is naar verwachting in mei 2022 klaar.

In de voorraadopslag achter in het 
gebouw is een hele muur opgeofferd 
voor alle elektra voor de zonnepane-
len en de warmtepompen. Wethou-
der Inberg zette de knop om waarna 

er allerlei lichtjes gingen branden. 
Sinds dat moment wekken de 
zonnepanelen stroom op! Door de 
vlotte samenwerking van Brummen 
Energie, Venema Elektrotechniek BV 

en de gemeente is binnen een jaar tijd 
de hele sporthal verduurzaamd.

Wat is er aangepast?
Het aanzetten van de zonnepanelen 
was de op een na laatste stap in de 
verduurzaming van de Bhoele. Er 
zijn veel verschillende maatregelen 
genomen. Vorig jaar werden de 
gevelplaten vervangen voor beter 
geïsoleerde platen. Ook is er in de 
zomer van 2021 een laagtempera-
tuur vloerverwarming aangebracht. 
Door het vervangen van de TL 
verlichting voor LED lampen is een 
energiebesparing van 60% moge-
lijk. Met de geplaatste warmtepom-
pen wordt het klimaat beheerst. 
Daarnaast wordt de nieuwe 
ventilatie nu aangestuurd door een 
CO2 meter. De laatste te nemen 
stap is het isoleren van de zolder 
van de sporthal. Dit wordt in de 
komende twee vakanties gedaan en 
wordt in mei 2022 opgeleverd. Dit 
kan alleen in de vakanties worden 
gedaan, aangezien de hal dan 
minder bezet is.

Tender zonnevelden: stand van zaken
Er zijn de afgelopen weken diverse informatiebijeenkomsten voor omwo-
nenden georganiseerd door verschillende ontwikkelaars van zonnevelden. 
Tijdens de inwonersbijeenkomsten waren er veel vragen. Niet alleen aan de 
ontwikkelaars over het zonneveld, maar ook aan de gemeente over het 
beleid en de procedures. In dit artikel en op www.brummen.nl/tenderzon 
geven we meer informatie over de tender en hoe dit in zijn werk gaat.

Inwonersbijeenkomsten
De inwonerbijeenkomsten zijn een 
verplichte stap voor ontwikkelaars 
om te kunnen meedoen in de 
tender. We willen namelijk dat 
omwonenden op de hoogte zijn van 
de plannen die in hun buurt worden 
ontwikkeld. Dit is een eerste stap in 
een interactief proces waarbij 
zonnevelden die door de tender 
heen komen verder worden 
uitgedacht naar een definitief plan. 
Een plan in samenspraak met 
omwonenden.

Spelregels voor zonnevelden
We hebben tijdens de informatie-
bijeenkomsten gemerkt dat niet alles 
in deze tender altijd even duidelijk is 
bij iedereen. Als gemeente hebben 
we de spelregels vastgesteld voor de 
tender, net als de eisen waaraan 
voorstellen voor een zonneveld 
moeten voldoen. Deze kunt u lezen 
in het Uitnodigingskader Zon en 
Wind. De initiatiefnemers die 
meedoen aan de tender passen de 
regels toe. Wij als gemeente 
controleren of dit juist gebeurt. Die 
spelregels bepalen ook:
• welke omvang de zonnevelden 

gezamenlijk maximaal kunnen 
hebben (afhankelijk van de plek)

• hoe en door wie de initiatieven 
worden beoordeeld op kwaliteit 
(omgevingsadviesraad)

• hoe omwonenden kunnen 
meepraten en meedoen (partici-
patie)

Uitnodigingskader Zon en Wind
Sinds 10 januari dit jaar loopt er een 
tender voor zonnevelden. Deze is 
gestart nadat de gemeenteraad in 
november 2021 het Uitnodigingska-
der Zon en Wind vast heeft gesteld. 
De tender bestaat uit twee tranches. 
De eerste is gestart en loopt tot mei. 
Later zal er nog een tweede tranche 

plaatsvinden. De eerste tranche is 
geopend op 10 januari 2022. Vanaf 
die datum konden ontwikkelaars van 
zonnevelden zich melden met hun 
plannen. Ook konden zij hun deel- 
name aan de tender voorbereiden. 

Hoe gaat het nu verder?
Er zijn op dit moment negen 
initiatieven. Deze hebben samen 
een totaal aan opgeteld netto 
oppervlakte dat ruim groter is dan 
de 35 hectare in de eerste tranche. 
De initiatiefnemers hebben allemaal 
een startgesprek gehad met de 
gemeente. Dit zoals afgesproken in 
het uitnodigingskader. De ontwikke-
laars hebben tot 4 april de kans om 
hun voorstel voor deelname aan de 
tender in te dienen. Daarna worden 
de plannen getoetst door de 
gemeente. De voorstellen worden 
ook beoordeeld door de omgevings-
adviesraad: die bestaat uit een paar 
experts en uit 3 tot 5 omwonenden 
van elk voorgesteld zonneveld. 
Uiteindelijk neemt het college van 
burgemeester en wethouders een 
besluit over de uitkomst van de 
tender. We streven ernaar dat dit de 
eerste helft van mei gebeurt.

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informa-
tie, bij voorbeeld over de planning 
of over de mogelijkheden van 
inwoners om zienswijzen in te 
dienen of bezwaren te maken? Op 
www.brummen.nl/tenderzon leest u 
meer over de lopende tender. Daar 
vindt u ook een tijdlijn over het 
proces van de eerste tranche. 
Bovendien hebben we daar alle 
vragen tot nu toe verzameld en 
beantwoord. Voor vragen over het 
proces kunt u contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 
0575-568 233 of via 
gemeente@brummen.nl.

Provincie versnelt woningbouw Brummen
De woningnood in Gelderland is hoog, ook in onze gemeente. Er is een 
groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters en doorstromers. 
Met de subsidieregeling Betaalbaar Wonen versnelt provincie Gelderland 
de bouw van 400 woningen in Arnhem, Wageningen, Aalten, Brummen 
en West-Betuwe. De helft van de woningen zijn sociale huurwoningen. 
Hiervoor zet de provincie 1,3 miljoen euro in.

Woningbouw versnellen
Woningbouw is duur. Bij de bouw 
moet rekening worden gehouden 
met zaken als bereikbaarheid, 
duurzaamheid en klimaatadaptatie. 

Er zijn extra investeringen nodig om 
deze woningen te kunnen bouwen. 
Met de subsidieregeling betaalbaar 
wonen neemt provincie Gelderland 
een deel van deze publieke kosten 
voor zijn rekening om de woning-
bouw te versnellen en betaalbaar te 
maken.

Winnaar Betaalbaar Wonen
De tender betaalbaar wonen is voor 
woningbouwprojecten tot 500 
woningen. De subsidieaanvragen 
zijn beoordeeld op effectiviteit 
(aantal sociale huurwoningen} en 
kwaliteit (woningdifferentiatie en 

Gemeentebestuur: zorgen over situatie in Oekraïne
Eerder deze week heeft het gemeentebestuur van Brummen zijn afschuw 
en afkeuring uitgesproken over de militaire inval van Rusland in Oekraïne. 
Zo heeft burgemeester Van Hedel vorige week al zijn verontwaardiging 
hierover laten doorschemeren via een persoonlijke weblog-bijdrage op de 
gemeentelijke website. En veroordeelde hij zaterdagmiddag – mede 
namens de zes politieke partijen die mee doen aan de komende gemeen-
teraadsverkiezingen – deze brute inval door Rusland. Het gemeentebe-
stuur van Brummen leeft mee met alle mensen die getroffen worden door 
dit oorlogsgeweld: in Oekraïne, in Europa, in Nederland, in Brummen.

Het gemeentebestuur van Brummen 
maakt zich zorgen over de situatie in 
de Oekraïne. College en gemeente-
raad zijn eensgezind in hun visie dat 
er steun moet zijn aan hen die in 
deze oorlog beland zijn en met de 
verschrikkelijke gevolgen geconfron-
teerd worden. Zij realiseren zich dat 
er sprake is van een ingewikkeld en 
mondiaal vraagstuk. Maar er is bij 
het Brummense gemeentebestuur 
het besef dat we onze morele steun 
ook waar mogelijk moet omzetten in 
concrete daden. Waar dat kan willen 
we hulp bieden. Dit is ook bevestigd 
gisteravond, tijdens een extra door 
de burgemeester georganiseerd 
overleg met alle fractievoorzitters uit 
de gemeenteraad. 

Zorg voor vluchtende inwoners
Het belangrijkste vraagstuk op dit 
moment dat de aandacht van de 
Brummense politiek heeft, is de 
stroom van vluchtende mensen die 
vanuit Oekraïne op gang is geko-
men. Aan de opvang van deze 
Oekraïense vluchtelingen wil 
Brummen een bijdrage leveren. Het 
is van groot belang dat de opvang 
van deze mensen gecoördineerd 
gebeurt. Hier ligt een belangrijke 
taak voor rijk, provincie en veilig-
heidsregio. En binnen de veiligheids
regio ook voor de gemeente 
Brummen. Overigens is er op dit 
moment nog geen concreet verzoek 

aan Brummen gesteld om te 
voorzien in opvang van vluchtelin-
gen. Maar als een dergelijke vraag 
komt, dan zal het gemeentebestuur 
deze voortvarend oppakken. Ook 
wil de gemeente vooral initiatieven 
vanuit de samenleving samenbren-
gen. Hiervoor is inmiddels binnen de 
gemeentelijke organisatie een 
ambtelijk coördinator benoemd. Het 
gemeentebestuur is trots op 
inwoners die al hebben laten weten 
steun en/of een plek te bieden aan 
de mensen die vluchten voor het 
oorlogsgeweld. 

Gas uit Rusland
Veel Europese landen en ook een 
groot aantal Nederlandse gemeen-
ten en bedrijven nemen gas af van 
het Russische bedrijf Gazprom. Ook 
de gemeente Brummen heeft samen 
met diverse regiogemeenten een 
aantal jaren geleden een contract 
afgesloten met Gazprom. De 
gemeente Brummen geeft een 
krachtig signaal af door zich bij de 
partners in de regio hard maken 
voor het besluit om betalingen aan 
Gazprom zo mogelijk op te schor-
ten. Tegelijkertijd ook om te 
onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn om het afgesloten contract 
eerder dan de overeengekomen 
einddatum op te zeggen. De 
juridische en bestuurlijke consequen-
ties moeten nog in kaart worden 

gebracht en dit is ook landelijk 
onder de aandacht. Bijvoorbeeld bij 
de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten. Belangrijk is dat dit thema 
hoog op de bestuurlijke agenda 
komt te staan, zowel in de regio, 
landelijk of zelfs in Europa. 

Sirenes loeien op maandag 
7 maart

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur worden alle 
4278 sirenes in Nederland getest. 
Zo ook op maandag 7 maart.  
Vanwege de oorlog in Oekraïne 
zou onrust kunnen ontstaan door 
het afgaan van de sirenes. 
Daarom kondigt de overheid de 
maandelijkse test van de sirenes 
deze keer extra aan.

Wethouder Inberg zet de zonnepanelen in werking

duurzaamheid). Brummen is een 
van de winnaars van de subsidie. 
Met project de Krullevaar: de 
herontwikkeling van voormalig 
schoolterrein naar 16 huurwonin-
gen. De bouw gaat in twee jaar van 
start en de sociale huurwoningen 
blijven minimaal 20 jaar in de 
categorie betaalbaar. Wethouder 
Inberg zegt hierover: “We hebben 
een grote woningopgave, ook in de 
categorie sociale huur. We zijn blij 
dat de provincie ons plan op het 
terrein van de voormalige Krullevaar 
op deze manier steunt.”
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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

Andere beschikking
• Beschikking maatwerkvoorschrif-

ten Coldenhovenseweg 122 te 
Eerbeek

Omgevingsvergunning
• Noodkap - verleende omgevings-

vergunning, het vellen van vier 
Moeraseiken langs de weg, ter 
hoogte van de Voorsterweg 136, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Baron van 
Sytzamastraat 40, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 3 
grove dennen en 1 larix, Charlotte 
van Bourbonlaan 3, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
reclameobject op de locatie 
Soerense Zand Noord 4, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een erker en plaatsen 
van een luifel, Boerhaavelaan 57, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een overkapping, 
Boerhaavelaan 65, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuilstal, nabij 
Haagenstraatje in Hall, kadastraal 
Brummen, sectie M, nummer 372

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
renoveren van de schuur / B&B, 
Heimeriete 1, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 4 beuken, Het 
Hungeling 2B, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een schutting, 
Julianalaan 36, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Rhienderensestraat 30, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Rozenstraat 11, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het verbreden van de 
in-/uitrit, Mendelssohnstraat 25, 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
nieuwe uitrit, Ringlaan 60A, 
Eerbeek

• Ontwerpbesluit verleende 
omgevingsvergunning, het 
brandveilig gebruiken van 
Tolzicht, Burgemeester de Wijslaan 
35, Brummen

Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer, voor Coldenhoven-
seweg 74, Eerbeek

 
Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2020 Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Gewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Domineeskamp 1-7, 
Hall” gemeente Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

Verkiezingen: van stempas tot stembureaus
Het kan u niet ontgaan: de gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. 
Alle inwoners van 18 jaar en ouder die mogen stemmen, hebben hun 
stempas al ontvangen. En komende week ontvangen zij ook het overzicht 
met de kandidatenlijsten. U mag zelf bepalen in welk stembureau in onze 
gemeente u gaat stemmen. Het is niet mogelijk om uw stem voor de 
gemeenteraad uit te brengen in een andere gemeente. 

Op woensdag 16 maart zijn de 15 
stemlokalen geopend van 7.30 tot 
21.00 uur. Ook bij deze verkiezin-
gen wordt extra aandacht besteed 
aan de toegankelijkheid van de 
stembureaus. De meeste stembu-
reaus zijn uitstekend rolstoeltoegan-
kelijk. Ook ligt er bij ieder stembu-
reau een vergrootglas als u de 
namen op de kandidatenlijst niet 
goed kunt lezen. Op de speciale 
verkiezingen-pagina op onze 
website staat alle belangrijke 
informatie over de stembureaus. 

Vervroegd stemmen
Evenals bij de landelijke verkiezingen 
vorig voorjaar, is het ook nu 
mogelijk om al op maandag 14 of 
dinsdag 15 maart uw stem uit te 
brengen. Voor dit ‘vervroegd 

stemmen’ zijn twee stembureaus 
open, namelijk de wagenloods bij 
het gemeentehuis in Brummen en 
de bibliotheek in Eerbeek. 

Stempas kwijt? 
Heeft u geen stempas ontvangen of 
bent u deze kwijtgeraakt? Dan kunt 
u eenmalig een nieuwe stempas bij 
de gemeente aanvragen. Dit kan 
zowel mondeling als schriftelijk. Dit 
kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart, 
17.00 uur. 

Volmacht
Kunt u zelf niet komen stemmen op 
16 maart? Dan mag u uw stem door 
iemand anders laten uitbrengen. Dit 
moet wel een inwoner van onze 
gemeente zijn die zelf ook een stem-
pas heeft. U geeft een volmacht 

door dit op de achterzijde van uw 
stempas in te vullen. Vergeet niet 
een kopie mee te geven van uw 
geldige legitimatiebewijs. Het is ook 
toegestaan om het identiteitsbewijs 
van de volmachtgever te laten zien 
op een smartphone of tablet. Tot 11 
maart 17.00 uur kunt u ook iemand 
een volmacht geven via een 
formulier dat u vindt op onze 
website. Belangrijk is om te weten 
dat iemand naast zijn of haar eigen 
stem maximaal twee volmachtstem-
men mag uitbrengen!

Meer weten? 
Alle informatie over de verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad 
leest u op een speciale pagina op 
onze website: www.brummen.nl/
verkiezingen. 

Raadsforum op donderdag 10 maart 
Op donderdagavond 10 maart vindt een forumvergadering van de 
gemeenteraad plaats. Het gaat om een gecombineerde vergadering, 
omdat het aantal te bespreken onderwerpen beperkt is. De agenda telt 4 
raadsvoorstellen. Ook zijn er diverse onderwerpen vanuit de lijst van 
ingekomen stukken die raadsleden willen bespreken. De vergadering 
begint om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De publieke 
tribune is weer voor pers en belangstellende inwoners toegankelijk. Ook 
is de bijeenkomst te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. 

Eén van de vier voorstellen die de 
gemeenteraad tijdens het forum 
gaat bespreken is het voorstel om 
zonnepanelen aan te brengen bij 
het gemeentehuis en de brand-
weerkazerne in Brummen. Ook 
komt er een overkapping met 
zonnepanelen bij de parkeerplaats 
bij het gemeentehuis. B&W vragen 
de raad hiervoor geld beschikbaar 
te stellen. De investering wordt in 
25 jaar volledig terugverdiend.  

Verder buigt de raad zich over een 
mandaatbesluit over het uitnodi-
gingskader Zon en Wind en ligt er 
een bestemmingsplan voor het 
perceel Lendeweg 6a op de 
vergadertafel. Ook wordt de raad 
gevraagd akkoord te gaan met een 
aanpassing van het budget voor de 
renovatie van het schoolgebouw 

van De Lans aan de Zutphense-
straat. Op de speciale webpagina 
van de gemeenteraad zijn de 
agenda en de bijbehorende 
raadsvoorstellen te vinden. 

Meepraten? Dat kan!
Vertrouwd onderdeel bij de fora is 
het inspreekrecht 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. Dit kan via het centrale 
telefoonnummer (0575) 568 233 of 
mailadres griffie@brummen.nl. 
Vermeld daarbij uw telefoonnum-
mer, zodat de raadsgriffier met u 
kan overleggen over de wijze 
waarop de inspraak plaats kan 
vinden.

Zienswijzeprocedure 
Recreatiezoneringsplan Veluwe
De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Helaas 
gaat het niet goed met de natuur op de Veluwe. Daarom werken heel veel 
partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Door de 
provincie, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, is een 
Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen 
natuur en recreatie. 

Met de input van tal van bewoners, 
gebruikers en ondernemers op de 
Veluwe ligt er een plan waarin 
beschermen én beleven hand in 
hand gaan. Het plan, de samenvat-
ting en een kort filmpje staan op 
www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

Zienswijze indienen
Van 17 februari tot en met 31 maart 
kunt u bij de provincie Gelderland 

een zienswijze indienen over het 
ontwerp Recreatiezoneringsplan 
Veluwe. 

Voor het indienen van een zienswij-
ze is een digitaal formulier gemaakt, 
te vinden via www.gelderland.nl/
zienswijzerecreatiezonering. Bij uw 
zienswijze kunt u ook bijlagen 
meesturen.

Vernieuwing rioolaansluiting deel Stuijvenburchstraat
Een paar rioolaansluitingen aan de Stuijvenburchstraat in Eerbeek zijn aan 
vernieuwing toe. Van 7 tot en met 11 maart voert Aannemer Dostal dit 
werk uit. Een deel van de Stuijvenburchstraat wordt afgesloten voor 
verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Uit inspectiebeelden blijkt dat er een 
paar huis- en kolkaansluitingen 
kapot zijn. Hierdoor is de rijbaan op 
meer plekken aan het verzakken. 
Daarom moeten de rioolaansluitin

gen vernieuwd worden. Het werk is 
ingepland vanaf maandagochtend 7 
tot en met vrijdagmiddag 11 maart. 
De Stuijvenburchstraat wordt voor al 
het verkeer afgesloten tussen de 

Molenstraat en de H.A. Grizellstraat. 
Verkeer wordt via borden omgeleid. 

Overlast
Helaas zal het werk overlast 
veroorzaken. Aannemer Dostal 
probeert deze overlast tot een 
minimum te beperken.



Energiecoaches van BrummenEnergie

De energierekening stijgt en daarom verduurzamen veel mensen hun woning. Ook als u een huurhuis 
heeft kunt u wat doen. Een energiecoach kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met besparen op gas en 
elektriciteit. Iedereen in de gemeente Brummen kan een beroep op ze doen. 

“Wij zijn er meer dan tevreden over”, vertelt Sam Alqalqeely uit Brummen. Hij raadt het iedereen aan. 
“Zeker met die stijgende gasprijzen is het een goed moment om over je verbruik na te denken. De coach 
vertelt geen standaardverhaal, maar luistert naar je en stelt dan voor wat voor jou wel of niet handig is.” 
Deze actie is heel laagdrempelig, voor elke huurder of woningeigenaar– ongeacht inkomen of gezinssituatie. 
En de coach is heel toegankelijk en flexibel. Inschrijven kan via www.brummenenergie.nl/energiecoach.

Energiezuinig wonen is steeds populairder. 
Logisch: het is goed voor het milieu en scheelt 
energiekosten. In een goed geïsoleerd en 
geventileerd huis kan een hybride warmtepomp 
helpen om zuiniger te gaan verwarmen. U 
verbruikt dan minder aardgas. Benieuwd of een 
hybride warmtepomp past bij uw woning en 
situatie? Volg dan de online informatieavond 
over (hybride) warmtepompen. Op 16 maart 
19:30 start de webinar. Aanmelden via www.
regionaalenergieloket.nl/acties.

Hier wordt isolatie aan u uitgelegd. U bent zelf niet 
in beeld. Ook is er ruimte om vragen te stellen aan 
Regionaal Energieloket en de gemeente. U kunt 
zich aanmelden via www.regionaalenergieloket.nl/
acties. Wilt u de avond later terugkijken? Meld u dan 
ook aan. U ontvangt na afloop een e-mail om het 
webinar terug te kijken.

Wat is een hybride warmtepomp?
Een warmtepomp is een elektrisch apparaat dat 
warmte haalt uit een bron, zoals de bodem of 
buitenlucht. Het warme water wordt gebruikt 
voor het verwarmen van een woning en het 
verwarmen van tapwater. Wanneer u een hybride 
warmtepomp heeft behoudt u ook uw cv-ketel. 
De hybride warmtepomp neemt een groot deel 
(50 tot 80%) van het verwarmen van de woning 
over. Daardoor bespaart u flink op uw gasverbruik 
en dus energiekosten. De cv-ketel blijft het 
tapwater verwarmen en springt bij als dit nodig is, 
bijvoorbeeld als het ‘s nachts vriest. 

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp is een elektrisch apparaat dat uit 
een bron warmte haalt om te gebruiken voor het 
verwarmen van water. Het warme water wordt 
gebruikt voor het verwarmen van een woning en het 
verwarmen van tapwater. Als bron voor de warmte 
kan bijvoorbeeld buitenlucht, bodem, ventilatielucht 
of (grond)water worden gebruikt. Ook als het 
buiten vriest kan een warmtepomp energie uit de 
bron halen. Technisch gezien is een warmtepomp 
vergelijkbaar met een koelkast of airconditioning 
systeem.
Een warmtepomp is een alternatief voor verwarmen 
met aardgas. Een warmtepomp kan volledig aardgas 
in uw woning vervangen (afgezien van het koken), 
of een gedeelte. Een warmtepomp gaat ongeveer 15 
jaar mee.

Opgewekt. Mooie term. 
Groene energie opgewekt, 
een goed idee! Wat hebben 
we wat dat betreft veel bereikt 
het afgelopen jaar.

Tachtig huishoudens legden, met hulp van 
Brummen Energie en de gemeente, zonnepa-
nelen op hun dak. De energiecoaches zijn bij 
440 huishoudens langs geweest voor advies 
over isolatie en energiebesparing. En er zijn 
816 mensen die een cadeaubon bestelden 
om bijvoorbeeld led-lampen van te kopen. In 
maart vergadert de gemeenteraad over een 
voorstel om de parkeerplaats bij het gemeen-
tehuis te overkappen en vol te leggen met 
zonnepanelen. Sporthal de Bhoele is geïso-
leerd en op het dak liggen zonnepanelen.

Een opgewekt humeur, dat krijg ik ervan. 
Ik hoop u ook. Want het is mooi te zien dat 
zoveel inwoners thuis wat doen en dat de 
gemeente haar gebouwen verduurzaamt. Zo 
werken we samen aan een duurzame toe-
komst. Natuurlijk is er nog veel te doen. We 
gaan daarom door met de acties voor bewo-
ners, zie de voorbeelden elders op deze pagi-
na. Samen opgewekt verder, ook in 2022!

Met vriendelijke groet,
Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare 
Ruimte, Biodiversiteit en Landschap

Gratis energiedisplay 
voor huurders
De energiecoach heeft voor huurders de ‘Geo 
Trio’ ter beschikking. Deze energiedisplay 
toont het actuele verbruik van zowel elektrici-
teit als gas, mét de daarmee gepaard gaande 
kosten.

Bij de familie Alqalqeely staat de Geo Trio in de 
woonkamer. Door de slimme meter zie je elk 
moment het verbruik van apparaten. “En hij is 
echt heel makkelijk te installeren”, aldus Sam 
Alqalqeely. Hij heeft met de energiedisplay bij-
voorbeeld al ontdekt dat zijn droger twee keer 
zoveel stroom verbruikt als die van de buren. 
“En ik heb ook al uitgerekend dat je de kosten 
van een nieuwe er in een jaar uit hebt.” Door 
de energietarieven in de Geo Trio in te voeren, 
zie je direct de kosten van het verbruik. Dat de 
kinderen de display ook zien staan, vindt Sam 
waardevol: duurzaamheid wil hij de volgende 
generatie ook graag bijbrengen. Huurders en 
woningeigenaren die energie willen besparen 
kunnen een afspraak maken met één van de 
energiecoaches. Let op: de gratis energiedis-
play is alleen voor huurders en op = op. 

Bespaar op gasverbruik met 
een hybride warmtepomp

Online informatie 
Bezoek eens het online energieloket van de gemeente Brummen www.regionaalenergieloket.nl 
Daar kunt u onder meer:
• De informatieavond energiebesparen als huurder opnieuw bekijken
• Zich opgeven voor de online informatieavond hybride warmtepomp van 16 maart
• Zich inschrijven voor een aantrekkelijke offerte voor zonnepanelen
• Verdiepende webinars terugkijken over Isolatie & ventilatie, Nederland aardgasvrij of 
 Alles over de warmtepomp
• Een online Huisscan invullen, waarin u inzicht krijgt in besparingen
• Meer informatie vinden over subsidies voor o.a. isolatie

Energiecoach Hay Verstappen bij de buitenunit 
van zijn hybride warmtepomp aan de Savornin 
Lohmanstraat in Brummen.


