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Groene entree en appartementen op Graaf van Limburg Stirumplein 
Veel belangstelling vorige week woensdag bij de inloopavond over het 
Graaf van Limburg Stirumplein in Brummen. Meer dan 75 personen 
kwamen naar de bibliotheek om het concept-ontwerp voor het plein te 
bekijken. 

Dit gaat uit van een groene entree 
naar het terrein, waar Stichting 
Welzijn Brummen (SWB), de 
bibliotheek en het Harmonie Orkest 
Brummen (HOB) samen een nieuw 
onderkomen krijgen. Verder komen 
er twee appartementencomplexen 
met in totaal 59 woningen. 

Ontwerp verder uitwerken
Er waren veel positieve reacties. 
Mensen waren benieuwd naar de 
prijzen van de appartementen (van 
goedkoop tot duur) en wanneer de 
bouw start (op z’n vroegst over 

twee jaar). Daarnaast spraken 
sommigen hun zorgen uit over de 
hoogte van het grootste gebouw en 
over het aantal parkeerplaatsen. 
Uitgangspunt voor het hoogste 
gebouw is 5,5 bouwlaag met een 
half verdiepte parkeergarage. We 
gaan nu verder uitwerken hoe het 
complex eruit komt te zien.

Binnenkort verschijnt in het Brum-
mens Nieuws weer een speciale 
themapagina over Centrumplan 
Brummen. Kijk ook op www.
brummen.nl/centrumplanbrummen

U bent welkom als gast van de raad!
Deze week viel er bij een aantal inwoners van de gemeente Brummen een 
uitnodiging in de brievenbus. De raadsleden nodigen hen uit als speciale 
gast voor de raadsvergadering van 23 maart. Geen uitnodiging gehad? 
Ook u bent welkom!

De gemeenteraad bepaalt in grote 
lijnen wat er gebeurt in de gemeen-
te Brummen. En waar het geld 
naartoe gaat. Elke maand nemen de 
raadsleden besluiten die belangrijk 
zijn voor inwoners. Bijvoorbeeld 
over onderwijs, veiligheid, bouwen, 
wonen en sport. De raadsvergade-
ringen zijn openbaar. U bent dus 
altijd welkom om te komen kijken.

Meld u gerust aan
Nog leuker vinden we het om u te 
ontvangen als speciale gast. Voor de 

vergadering vertellen een paar 
raadsleden u dan hoe de gemeente-
raad werkt. En na afl oop kunt u bij 
een drankje gezellig napraten. 
Natuurlijk mag u iemand meene-
men. Want wie u ook bent, wat u 
ook doet, jong of oud: iedereen is 
welkom. U hoeft dus echt niet te 
wachten tot er bij u een uitnodiging 
in de bus valt. Zelf aanmelden kan 
ook. Dat doet u met een mailtje 
naar griffi e@brummen.nl. Of bel 
0575-568 233 en vraag naar de 
griffi e.

GAST VAN DE RAAD

KOMT U BIJ ONS OP BEZOEK?

Een CO-melder kan uw leven redden
Bij het stoken in huis komt koolmonoxide (CO) vrij. U ruikt en ziet dit niet, maar als u het inademt ontstaat er 
een zuurstoftekort in uw lichaam. De symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken erg op een griepje. 
Ze worden daardoor vaak te laat herkend.

Wees voorbereid en hang een CO-melder op
Een CO-melder kan u op tijd waarschuwen voor een 
tekort aan zuurstof in de lucht. Hoe u de melder 
ophangt hangt af van de ruimte waarin u deze plaatst. 
In een ruimte met een verbrandingstoestel, zoals een 
cv-ketel, hangt u de melder aan het plafond. In een 
ruimte zonder verbrandingstoestel, zoals in de slaapka-
mer, hangt u de CO-melder minimaal op ademhoogte.

Naast het ophangen van een CO-melder is goed 
ventileren ook van belang. Zorg er altijd voor dat er 
voldoende zuurstof in huis komt. Zet dus regelmatig 
een raam op een kier.

Lees meer over CO-vergiftiging en wat u kunt doen om 
dit te voorkomen op co-wijzer.nl.

Stilstaan bij slachtoffers V1-ramp
Vorige week donderdagoch-
tend herdacht burgemeester 
Van Hedel, samen met 
leerlingen van De Sterrenbeek 
en De Spr@nkel, de slachtof-
fers van de inslag van een 
V1-bom op 23 februari 1945 
in Eerbeek. Meer over deze 
herdenking leest u op onze 
website.

Respectvolle bijeenkomst Oekraïense ontheemden
Burgemeester Van Hedel en wethouder Timmer waren na afl oop onder de 
indruk van de bijeenkomst in het ABK-huis in Hall afgelopen donderdag-
avond. “Ongeveer zestig betrokkenen waren aanwezig om met elkaar stil 
te staan bij het gegeven dat de oorlog in Oekraïne inmiddels al een jaar 
duurt,” licht burgemeester Van Hedel toe. “Een wrange constatering, 
maar tegelijk ook hoopgevend om met elkaar het verdriet te bespreken en 
het vertrouwen op een goede afl oop te behouden.” Alle Oekraïense 
ontheemden in onze gemeente, zowel die in Hall als ook elders bij 
particulieren worden opgevangen, waren uitgenodigd. Maar ook de 
Brummense gastgezinnen en andere betrokkenen. 

Door de Oekraïense bewoners van 
het ABK-huis was een programma 
verzorgd. Tafels waren versierd, 
hapjes en een drankje stonden voor 
alle gasten klaar. Burgemeester Van 
Hedel hield een korte toespraak, 
gevolgd door een indrukwekkend 
fi lmpje over de situatie in Oekraïne, 
gemaakt door één van de jeugdige 
bewoners van het ABK-huis. Dit 
fi lmpje werd gevolgd door een 
minuut stilte. Ook werd samen het 
Oekraïense volkslied gezongen, 
voerden kinderen een dansje op en 
is er muziek gemaakt op een 
mandoline. 

Ook wethouder Ingrid Timmer kijkt 
met een voldaan gevoel terug op de 
bijeenkomst. “Ondanks dat er 
sprake is van een gruwelijke 
aanleiding was het een respectvol 

samenzijn. Ook de gesprekken van 
hoop en van verdriet tussendoor, heb 
ik als indrukwekkend ervaren.” 
Timmer begrijpt dat bij de ruim 
honderd Oekraïners die in onze 
gemeente worden opgevangen, nog 
steeds veel onrust is. “De oorlog duurt 
voort. Hun toekomst is ongewis. 
Daarnaast zijn we hard bezig om de 
bijna 60 mensen die we nu nog als 
gemeente opvangen in het ABK-huis 

in Hall, in april over te huizen naar 
tijdelijke woningen bij De Veldkant-
weg. Een zorgvuldige procedure die 
we zeer voortvarend bewandelen. Wij 
liggen op schema en hebben er 
vertrouwen in dat eind april de 16 
appartementen bij De Veldkant door 
hen bewoond gaan worden.” 

Namens het gemeentebestuur 
herhaalden zowel Van Hedel als 
Timmer de enorme waardering die 
er is voor al die gezinnen in de 
gemeente Brummen die nu al een 
jaar zo gastvrij hun huis en leven 
hebben opengesteld voor deze 
groep ontheemden. En ook het 
NIVON en de vrijwilligers van het 
ABK-huis verdienen alle respect 
voor de zorg en begeleiding die zij 
nu al een jaar bieden aan de 60 
Oekraïense ontheemden.
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
kappen van 2 beuken, Coldenho-
venseweg 12, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, de 
tijdelijke gebruikswijziging (voor 
de duur van twee jaar) van 
bedrijfswoning naar particuliere 
woning , Ganzekolk 3, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een beuk, Loenense-
weg 102, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een tuinhuis/
overkapping, Molenstraat 4, 

Eerbeek
• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, het legaliseren van een 
reeds geplaatste erfafscheiding, 
Alant 2, Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren aanbouw, 
Rozenstraat 20, Eerbeek.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het tijdelijk plaatsen voor 
de duur van 2 jaar van een 
noodwoning, Spankerenseweg 
57, Leuvenheim.

• Beëindiging behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning in verband 
met vergunningvrij, het vernieu-
wen/verplaatsen van een schuur 
met overkapping op de locatie 
Kloosterstraat 87, Eerbeek

• Rectificatie voor de ingediende 
aanvraag voor het plaatsen van 
carports met zonnepanelen 
gelegen aan de Engelenburger-
laan 31 in Brummen wordt nu een 
omgevingsvergunning met een 
uitgebreide procedure

Ruimtelijk plan/omgevingsdocument
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Woonlandgoed de 4 eiken” 
gemeente Brummen

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit aanwijzen 

Gehandicaptenparkeerplaats 
- Burgemeester Dekkerstraat te 
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.

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

Kampeermiddel of ander voertuig op de weg? Maximaal 3 dagen!
Heeft u een caravan, camper, kampeerwagen, aanhangwagen, magazijn-
wagen of een keetwagen? Houd er dan rekening mee dat deze maximaal 3 
dagen op de openbare weg mag staan. We gaan hier de komende tijd wat 
strenger op toezien en boetes uitschrijven.

Natuurlijk mag een van deze 
voertuigen best op een openbare 
parkeerplek in de buurt van uw 
woning staan. Maar niet langer dan 
3 dagen. Dat mag niet volgens de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). In artikel 5:6 van de APV 
staan regels over het plaatsen van 
kampeermiddelen en andere 
voertuigen. Daarmee bedoelen we 
alle (aanhang)wagens en andere 
voertuigen die niet ‘dagelijks’ 
worden gebruikt als vervoermiddel.  

Er zijn niet zo veel parkeerplaatsen 
in onze gemeente. Daarnaast vinden 
veel mensen het niet fijn om lang 
tegen een aanhanger aan te kijken. 
We ontvangen hier regelmatig 
klachten over. Daarom gaan we er 
de komende tijd strenger op toezien 
en boetes uitschrijven.  
Het verzetten van het voertuig is 
niet voldoende. Het plaatsen of heb-
ben op de weg geldt namelijk voor 
alle wegen in de gemeente Brum-
men. Daarom moet u uw caravan, 

vouwwagen of andere vorm van 
aanhanger uiterlijk na 3 dagen van 
de weg halen. Bijvoorbeeld naar 
eigen terrein, een stalling of een 
plek buiten onze gemeentegrens.

Klussen of anderen helpen? Word klushulp!  
Gordijnen inmeten en ophangen, 
tochtstrips of een infraroodpaneel 
aanbrengen. Ben jij handig en vind 
je het leuk mensen te helpen 
energie te besparen? Heb je één of 

meer dagdelen per week beschik-
baar? BrummenEnergie zoekt van 
maart tot en met december 2023 
een medewerker! Bekijk de vacature 
op www.brummenenergie.nl 

Samenwerking: ‘Beschermd thuis’
Samen met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst gaat 
Brummen intensiever samenwerken op het gebied van maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen (MO/BW). De afspraken zijn in februari 
2023 vastgelegd in een nieuw convenant over de regionale samenwer-
king. Namens de gemeente Brummen ondertekende wethouder Ingrid 
Timmer deze afspraken.

De samenwerking is volgens Timmer 
belangrijk omdat gemeenten de 
komende jaren voor een grote 
opgave staan. “Het aantal ‘klassie-
ke’ beschermd wonen plekken 
bouwen we af. We gaan meer 
tussenvormen in de wijk creëren. 
Anders gezegd: meer mogelijkheden 
om een ‘beschermd thuis’ te 
realiseren met goede begeleiding. 
Zorg nabij inwoners dus.”
De overheid wil dat zo veel mogelijk 
mensen in hun eigen huis be-
schermd kunnen wonen zodat zij 
makkelijker hun sociale netwerk 
houden en mee kunnen doen aan 
de samenleving. Dan zijn ook 
minder instellingen nodig voor 
beschermd wonen. Wel blijft de 
mogelijkheid om beschermd te 
wonen in een instelling beschikbaar 
voor wie die vorm nodig heeft. 
Gemeenten hebben de taak 
beschermd wonen aan te bieden 
aan iedereen die niet in staat is om 
zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld 
door psychische problemen. In de 
regio Oost-Veluwe gaat het om 
ongeveer 500 mensen.

Meer zorg nabij
“Ook onze inwoners hebben belang 
bij goede regionale samenwerking. 
Dit omdat gemeenten hiermee beter 
de zorg en ondersteuning kunnen 
realiseren die zij nodig hebben,” legt 
wethouder Timmer uit. “Meer zorg 
nabij is een heel mooi streven. Het is 
ook in het belang van onze inwo-
ners. Tegelijk staan we als samenle-
ving door bijvoorbeeld de vergrijzing 
en personeelskrapte voor enorme 
uitdagingen in Nederland om met 
elkaar iedereen de zorg te geven die 
nodig is.”

Samen één regiobudget
Met de invoering van een nieuw 
objectief verdeelmodel per 1 januari 
2024 gaat de rijksvergoeding 
beschermd wonen volgend jaar 

rechtstreeks naar alle individuele 
gemeenten. Dit in lijn met de 
gewenste decentralisatie. Op dit 
moment gaat het rijksbudget nog 
naar alle aangewezen centrumge-
meenten. “Samen met de gemeen-
ten in onze regio spreken we ons uit 
voor blijvende financiële solidariteit 
op dit onderwerp. Dat houdt in dat 
de regio Oost-Veluwe er voor kiest 
om financieel nauw samen te 
werken en solidair met elkaar te zijn. 
De middelen die we van het rijk 
krijgen stoppen we in een regiobud-
get. Dit om samen maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen te 
betalen.” Meevallers en tegenvallers 
op het regiobudget worden volgens 
Timmer eerlijk verdeeld. Apeldoorn 
treedt namens de zes gemeenten op 
als budgethouder.

Samenwerking cruciaal
Afsluitend laat Timmer weten dat de 
zes gemeenten samenwerking op dit 
vlak cruciaal vinden. “Om samen 
oplossingen te vinden en de zorg 
voor al onze inwoners nu en in de 
toekomst zo goed mogelijk te 
organiseren. Het is ook in het belang 
van onze inwoners dat we de 
uitdagingen die voor ons liggen in 
onze regio samen aangaan.”

Verkiezingen 15 maart: ligt uw stempas klaar?
Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten 
Gelderland én voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Vorige week heeft u 
uw stempassen in de brievenbus gekregen. Hiermee kunt u 15 maart uw 
stem uitbrengen.

Is uw stempas kwijt of beschadigd? 
Dan kunt u een nieuwe stempas 
aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 
14 maart, 12.00 uur. Maak hiervoor 
een afspraak bij de gemeente. 

Kiezerspas
Wilt u stemmen in een andere 
gemeente? Dan heeft u een 
kiezerspas nodig. Die kunt u 
schriftelijk aanvragen tot vrijdag 10 
maart, 17.00 uur. Of in het gemeen-
tehuis tot dinsdag 14 maart, 12.00 
uur. 
• Voor de verkiezing van Provinciale  

 
Staten kunt u met een kiezerspas 
stemmen in elke gemeente in 
Gelderland. 

• Voor de waterschapsverkiezingen 
kunt u met een kiezerspas 
stemmen in de gemeenten die 
onder het Waterschap Vallei en 
Veluwe vallen.

De grenzen van de provincie zijn 
anders dan die van het Waterschap. 
Kijk op de website van de gemeente 
waar u wilt stemmen in welk water-
schap die gemeente valt. En of u daar 
terecht kan met een kiezerspas.

Let op: om te stemmen heeft u ook 
een identiteitsbewijs nodig. Dit mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
Controleert u dit nog even?

Meer weten?
Een formulier voor het aanvragen 
van een kiezerspas vindt u op www.
brummen.nl/verkiezingen. Daar 
staat ook meer informatie over 
stempassen en stemlokalen.
Verder vindt u informatie over de 
verkiezingen op de volgende 
websites:
- www.gelderland.nl/kiest (provin-
cie)
- www.vallei-veluwe.nl/water-
schapsverkiezingen (waterschap)
- www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/verkiezingen

Ook wethouder Timmer (links op de 
foto) ondertekende het convenant



Als meisje van tien jaar had ik een prachtige spaarpot 
in de vorm van een dalmatiër. Elke week legde ik al 
mijn gespaarde geld op tafel om te kijken hoeveel ik 
had. Ik was immers aan het sparen voor een Hitzone-
cd die ik ontzettend graag wilde hebben. Een aantal 
jaren later was mijn spaardoel mijn eerste auto en nog 
veel later een woning. 

Sinds een half jaar woon ik met mijn dochter in een 
huurwoning. Nu ben ik aan het sparen met in het 
achterhoofd de stijgende energierekening. Dochterlief 
wil namelijk het liefst haar eigen handen wassen, eten 
uit de koelkast pakken en zelfstandig douchen. Maar in 
gedachten zie ik de euro’s ‘wegvliegen’. Daarnaast 
vindt ze de uitdrukking ‘Ben je in de kerk geboren?’ 
wel erg leuk, want de deur achter zich dichtdoen blijft 
toch wel heel erg lastig. Zij moet nog vier worden, dus 
het is haar vergeven.

Voor mij als moeder betekent het een rol in opvoeden. 
Maar in mijn rol als wethouder is het mijn taak om 
mensen te helpen in het bewust worden van energie 
besparen. En wijzen op extra maatregelen die je kunt 

treffen. Gelukkig zijn we hiermee al een eind op weg. 
150 aanmeldingen voor onze Bespaarhulp, meer dan 
500 huishoudens met de actie Zetmop60 en dan 
hebben we het nog niet gehad over onze energie
coaches. Zijn we er dan al? Nee, nog niet. Daar hebben 
we u ook voor nodig. Dus als u de volgende keer met 
de buren praat, zeg dan: ‘He’j ‘t al geheurd? Bie de 
gemeente Brumm’n...’

Annika van Klinken
Wethouder gemeente Brummen

Bewust (be)sparen

7 maart infoavond zonnepanelen
Wilt u zonnepanelen op uw dak? U kunt nu meedoen met een speciale actie van de gemeente en het 
Regionaal Energieloket. Dinsdag 7 maart om 19.30 uur hoort u meer tijdens een online bijeenkomst. Er zijn 
al meer dan 70 aanmeldingen! Bent u er ook bij? Aanmelden kan via www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Energie opwekken 
op parkeerplaats
Een parkeerplaats waar zonne-energie 
opgewekt wordt. Daar werkt de gemeente 
Brummen aan. Burgemeester en wethouders 
vragen de gemeenteraad om een ‘ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen’ voor de 
bouw van deze zonneparking. Dit om de 
bestemmingsplanprocedure te versnellen. 

Het plan is om een deel van de parkeerplaats 
bij het gemeentehuis te overkappen met 
zonnepanelen. Daarnaast komen er openbare 
laadpalen voor elektrische auto’s. Het plan is 
besproken met omwonenden en partijen 
zoals de brandweer en ProRail. Het duurt nog 
wel tot 2024 voordat de bouw van de zonne
parking kan starten. Dit heeft te maken met 
het aanvragen van subsidie en de aanbeste
ding van het werk. Wel liggen er sinds kort al 
zonnepanelen op het dak van de werkplaats 
en binnenkort ook op het gemeentehuis.

Noodfonds biedt 
steun bij geldzorgen 
door energieprijzen
Heeft u geldproblemen door de gestegen energie-
rekening? Het landelijk Noodfonds Energie biedt 
misschien hulp. Check het op 
www.noodfondsenergie.nl.

Het Noodfonds Energie is opgericht door energie
leveranciers en maatschappelijke organisaties. Het is 
er voor huishoudens met een brutoinkomen tot 
200% van het sociaal minimum. Voor alleenstaanden 
is dat minder dan € 2.980, voor samenwonenden €
3.794. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier 
u een contract heeft. Het Noodfonds kijkt hoe hoog 
de energierekening is in vergelijking met het geza
menlijk inkomen in het huishouden. Als te veel van 
het inkomen nodig is voor energie, dan betaalt het 
Noodfonds een deel van de energierekening. Dit voor 
oktober 2022 tot en met maart 2023. Meer informa
tie: www.noodfondsenergie.nl. Heeft u hulp nodig bij 
de aanvraag? Bel gratis met GeldFit: 08001550.

Brummen lid van 
Klimaatverbond
Sinds dit jaar is de gemeente Brummen lid van 
Klimaatverbond Nederland. Hiermee 
onderstrepen we het belang van kennis delen 
en samen optrekken om de energietransitie te 
versnellen.

Klimaatverbond Nederland bestaat uit 175 
gemeenten, provincies en waterschappen die 
samenwerken aan klimaatbeleid. Aan de ene 
kant door de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen en zo verdere klimaatverandering 
te voorkomen. En ook door klimaatadaptatie; 
het aanpassen aan de veranderingen die we nu 
en in de toekomst ondervinden.

Huis verduurzamen? Doe inspiratie 
op tijdens de duurzame huizenroute!
Wilt u uw huis verduurzamen maar weet u niet waar te beginnen? Kom inspiratie opdoen tijdens de 
Nationale Duurzame Huizenroute. Deze maand kunt u ook in de buurt meedoen met een aantal 
thematours. Zo laten de bewoners van een jaren ’70 woning in Brummen zien hoe ze hun woning hebben 
geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt met een lucht/waterwarmtepomp. In Eerbeek kunt u zien hoe een 
woning uit de jaren ’70 is nageïsoleerd en voorzien van een hybride warmtepomp. In Twello kunt u een 
nulopdemeterwoning bekijken. Meer weten en inschrijven? www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.

Dubbel besparen met 
de slimme bandenpomp
Wist u dat u flink kunt besparen als u uw autobanden 
op de goede spanning houdt? U gebruikt minder 
brandstof én de banden slijten minder hard. Dubbel 
voordeel dus. Zeker als u uw banden gratis oppompt 
bij de slimme bandenpomp. Deze staat in Brummen 
bij de DekaMarkt en in Eerbeek bij de Jumbo.    

Hoe hoog moet de bandenspanning zijn bij mijn auto? 
Is er verschil tussen voor en achterbanden? En hoe zit 
het als ik net gereden heb? De slimme bandenpomp 
helpt u stap voor stap! Voer uw kenteken in en hij 
zoekt voor u de juiste spanning op. Hij houdt rekening 
met de bandenmaat en winterbanden. Daarnaast past 
‘ie de spanning aan als u net langer dan 15 minuten 
gereden heeft. En het leukste: u ziet meteen hoeveel u 
bespaart op brandstof en CO2uitstoot.


