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Doe mee met de Groene Opgave
Inwoners en boeren in het buitengebied van Brummen kunnen zich weer 
aanmelden voor het beplantingsproject Groene Opgave Brummen. Het 
gaat om de aanplant van grote elementen in het landschap, zoals houtsin-
gels, struweelhagen en (vogel)bosjes. Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG) zorgt voor de uitvoering. Aanmelden voor een gratis 
veldbezoek en planvorming kan via onze website www.brummen.nl/
groeneopgave.

Landelijk gebied van de IJssel-
sprong versterken
Het beplantingsproject Groene 
Opgave Brummen is bedoeld om 
binnen het gebied IJsselsprong het 
landschap te versterken. Het gaat 
om de groene ‘wiggen’ in de Hoven 
en het landelijke gebied tussen 
Brummen en Zutphen. De gemeen-
te kan dat niet alleen, maar heeft de 
medewerking van inwoners in het 
buitengebied nodig. Particuliere 
bewoners en agrariërs in dit 

zoekgebied kunnen zich aanmelden 
voor dit beplantingsproject. 
Bewoners kunnen grotere land-
schapselementen aanleggen zoals 
struweelhagen, (vogel)bosjes en 
houtsingels. Zij ontvangen dan naast 
een aanlegvergoeding ook een 
waardedalingscompensatie van de 
ondergrond. 

Inrichtingsplan met streekeigen 
beplanting
De uitvoering is in handen van SLG. 

Voor ieder terrein maakt een 
adviseur een inrichtingsplan dat past 
binnen het landschapstype van de 
bewoners. Via deze actie worden 
kavelgrenzen verfraaid met 
streekeigen beplanting, zoals een 

Vul vragenlijst in over gezondheid en bibliotheek
Voordat de gemeente een nieuwe gezondheidsvisie gaat opstellen, wil het 
weten wat inwoners vinden van thema’s zoals bewegen, sporten, gezond-
heid en middelengebruik. Daarom krijgt iedereen de kans om aan de hand 
van een vragenlijst zijn of haar ervaringen te delen. Alle reacties worden 
betrokken bij het opstellen van de visie, die later dit jaar verschijnt. In de 
vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over 2 andere onderwerpen. 
Inwoners mogen hun oordeel geven over de informatievoorziening over 
zowel activiteiten als algemene voorzieningen in het sociale domein. En 
de vragenlijst sluit af met enkele vragen over het belang van activiteiten 
vanuit de bibliotheek. De gemeente hoopt dat veel inwoners de vragen-
lijst invullen. Dit kan uiterlijk tot en met zondag 27 maart.
 
De vragenlijst is verzonden aan alle 
panelleden van het inwonerspanel 
Brummen Spreekt. Dit panel bestaat 
uit bijna 1200 inwoners van 16 jaar 
en ouder, die graag willen meepra-
ten over uiteenlopende onderwer-
pen. Wilt u ook uw mening laten 
horen maar bent u op dit moment 
nog géén lid van dit panel? Dan 
kunt u zich hiervoor eenvoudig 
gratis aanmelden via de website 
www.brummenspreekt.nl. Ben u 
digitaal niet vaardig, bel dan 
Moventem via (0575) 84 37 38. U 
krijgt dan de vragenlijst per post 
toegestuurd. Ook kunt u meedoen 
als u géén panellid wilt worden. Op 

veel plekken in de gemeente hangen 
posters waarop een QR-code staat. 
Scan deze met uw telefoon en vul 
direct de vragenlijst in. Of bezoek 
www.moventem.nl/brummen en vul 

daar online de vragenlijst in. 

Inwoners betrekken
Het gemeentebestuur betrekt 
inwoners graag bij belangrijke 
vraagstukken. Bijvoorbeeld als het 
gaat om thema’s zoals (psychische) 
gezondheid en sportbeoefening. 
Maar ook over middelengebruik en 
de effecten daarvan. Dit zijn voor de 
gemeente Brummen belangrijke 
onderwerpen die een plek krijgen in 
de nieuwe gezondheidsvisie. 
Daarom worden deze thema’s 
gepeild onder de inwoners en wil de 
gemeente graag weten welke 
behoefte aan ondersteuning 
inwoners hebben. Omdat in 2017 
inwoners ook via het inwonerspanel 
zijn bevraagd over dit onderwerp, 
kan gekeken worden of ervaringen 
en oordeel van inwoners in de 
afgelopen vijf jaar zijn veranderd.  

Het is belangrijk dat inwoners weten 
welke voorzieningen er in de 
gemeente Brummen zijn op sociaal 
maatschappelijk vlak. Maar ook 
welke activiteiten er worden 
georganiseerd waar inwoners aan 
mee kunnen doen. Denk aan gym 
of dans, koffieochtenden of 
buurthuisactiviteiten. De gemeente 
wil weten of en zo ja hoe u hiervan 
op de hoogte bent. Maar ook welke 
diensten van de plaatselijke biblio-
theek u op prijs stelt en welk belang 
u aan een bibliotheekvoorziening 
toekent. 

elzensingel, struweelhaag en een 
(vogel)bosje. Door aanplant van 
streekeigen soorten wordt een 
terrein weer aantrekkelijk voor 
allerlei diersoorten. Bewoners 
kunnen gebruik maken van 

gunstige subsidiemogelijkheden. De 
projecten binnen de Groene 
Opgave Brummen worden mede 
gefinancierd vanuit de provincie 
Gelderland.

Provinciale Staten op bezoek in Eerbeek
Vorige week is een nieuwe nieuwsbrief verschenen vanuit het programma 
Eerbeek-Loenen 2030. Eén van de onderwerpen die daarin aan bod komt 
is het komende werkbezoek van leden van Provinciale Staten van Gelder-
land aan Eerbeek en Loenen. Dit bezoek is op woensdagochtend 16 maart. 

Allereerst bekijken de statenleden 
verschillende projecten die onder-
deel zijn van het programma 
Eerbeek-Loenen 2030. Aan het eind 
van de ochtend gaan zij graag met 
inwoners in gesprek over deze 
projecten. Het gaat dan met name 
om volgende vijf projecten: 
Wegennet, Logistiek Centrum 
Eerbeek, Folding Boxboard Eerbeek 
bv, Truckparking en Energietransitie. 

Online aanmelden
Provinciale Staten zijn onderdeel van 
het bestuur van de provincie 
Gelderland. Provinciale Staten 
vertegenwoordigen de inwoners van 
Gelderland, bepalen in hoofdlijnen 

het beleid dat Gedeputeerde Staten 
moeten uitvoeren en houden hier 
toezicht op. Wilt u met de leden van 
Provinciale Staten in gesprek, ga 
dan snel naar eerbeekloenen2030.nl 
en meld u aan.

Handen ineen
De industriekring Eerbeek Loenen 
(IKEL), de gemeenten Apeldoorn en 
Brummen en de provincie Gelder-
land hebben onder de vlag van 
Eerbeek-Loenen 2030 de handen 
ineengeslagen. De partijen hebben 
de wens om de leefbaarheid in de 
dorpen Eerbeek en Loenen te 
vergroten en de (papier)industrie in 
de regio te ontwikkelen. 

Openbare laadplekken: geef uw mening
Binnen de gemeente Brummen zijn 10 openbare plekken waar u uw 
elektrische auto kunt opladen. Hier willen we het niet bij laten en we 
horen graag ook uw mening hierover. Er is daarom een interactieve 
plankaart ontwikkeld die laat zien waar in de komende vier jaar een 
publieke laadpaal komt te staan. U vindt deze op onze website www.
brummen.nl/laadpalen. 

NL-Alert: direct informatie bij noodsituatie
Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert je bij acute noodsi-
tuaties. Het is vanzelfsprekend dat je doet wat er staat als je een NL-Alert 
ontvangt. Toch lukt dat niet iedereen. Ontvang je een NL-Alert waarin 
bijvoorbeeld staat dat je vanwege een rookwolk met giftige stoffen in 
jouw buurt binnen moet blijven en de ramen moet sluiten? En zie je 
tegelijkertijd dat de buurvrouw net haar hond gaat uitlaten? Dan kun je 
ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar 
dan. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie.

Zo ontvang je een NL-Alert
NL-Alerts ontvang je op je mobiele 
telefoon. Als je een NL-Alert krijgt, 
hoor je een hard en doordringend 
alarmgeluid. Dit klinkt anders dan 
een normaal berichtje. Je ziet het 
NL-Alert gelijk op het beginscherm 
van je mobiele telefoon.  

Voor het ontvangen van NL-Alert 
hoef je niets in te stellen op je 
mobiele telefoon. Je mobiel moet 
wel aan staan. NL-Alert is gratis en 
anoniem, je telefoonnummer blijft 
onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook 
als het mobiele netwerk overbelast 
is. Naast NL-Alert op je mobiel, is 
NL-Alert ook te zien op steeds meer 
digitale reclameschermen en 
reisinformatieschermen in het 
openbaar vervoer. 

Hoe zendt de overheid 
NL-Alerts uit?
De overheid kan NL-Alerts uitzen-
den via alle zendmasten van 
Nederlandse telecomproviders. 
Tijdens een noodsituatie bepaalt de 
lokale veiligheidsregio in welk 
gebied het NL-Alert uitgezonden 
moet worden. Dit is afhankelijk van 
de plek van het incident, en 
bijvoorbeeld van hoe de wind staat. 
Zelfs als je kilometers verderop 
woont kan een gevaarlijke rookwolk 
met giftige stoffen zo jouw woon-
plaats bereiken. Ben je verbonden 
met een zendmast die bereik heeft 
in het betreffende gebied? Dan 
ontvang je het NL-Alert.

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen zijn 

waarom je het NL-Alert niet 
ontvangt.
• Je mobiele telefoon stond uit of 

op vliegtuigstand
• Je had tijdelijk geen bereik
• Je mobiele telefoon was niet 

verbonden met een zendmast die 
het NL-Alert uitzond. 

Op deze interactieve kaart zijn de 
plekken te zien waar in de komen-

de vier jaar een publieke laadpaal 
komt te staan (de blauwe punten). 
De zwarte punten op de kaart zijn 
bestaande publieke laadpalen. U 
kunt laten weten wat u vindt van de 
voorgestelde locaties door op de 
blauwe punten te klikken en een 
reactie achter te laten. 
De hoeveelheid plekken is geba-
seerd op de vraag die wij verwach-
ten de komende vier jaar. De 

plekken hebben we bepaald op 
basis van een aantal wensen en 
eisen: er moet bijvoorbeeld genoeg 

ruimte zijn om de laadpaal neer te 
zetten, en het moet dicht bij de 
stroomkabel liggen zodat we zo min 
mogelijk hoeven te graven. We 
gaan niet al deze palen in één keer 
plaatsen. We plaatsen ze als ze 
nodig zijn, en dat zal naar verwach-
ting dus ergens de komende vier 
jaar zijn. 

Aanvragen
Op www.brummen.nl/laadpalen 
kunt u naar de interactieve kaart. U 
vindt daar ook meer informatie over 
de laadpalen en hoe u eventueel 
zelf een laadpaal kunt aanvragen. 



11 maart 2022

Kort nieuws

Energietoeslag 
De rijksoverheid heeft eind vorig jaar besloten om eenmalig gezinnen 
met een laag inkomen tegemoet te komen voor de stijgende energie-
prijzen. Het gaat om huishoudens met een inkomen op of net boven 
het sociaal minimum. Zij ontvangen circa 200 euro om hen te helpen bij 
het betalen van de energierekening. B&W zijn in afwachting van de 
uitwerking van deze rijksplannen. Zodra deze bekend zijn voert de 
gemeente deze regeling uit. Via de gemeentelijke informatiekanalen 
wordt dit bekend gemaakt. De hoop en verwachting is dat nog deze 
maand meer duidelijkheid is over de uitvoering. Lees meer op brum-
men.nl.

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

Tentoonstelling Respect 
Burgemeester Van Hedel opent, namens de werkgroep Respect, een 
speciale tijdelijke tentoonstelling over het thema respect. Hij doet dat op 
donderdag 17 maart om 16.30 uur in de Kruiskerk in Eerbeek. Ruim 80 
kunstwerken, gemaakt door jong en oud, over het thema ‘respect’ 
worden daar tot en met dinsdagmiddag 22 maart tentoongesteld. 
Bezoekers van deze tentoonstelling bepalen welk kunstwerk hen het 
meest aanspreekt en deze creativiteitswedstrijd wint. Lees meer hierover 
op brummen.nl. 

Militaire oefening
Van 12 tot en met 18 maart is er een militaire oefening in het gebied 
tussen Zwolle, Deventer, Arnhem, Nijkerk en Harderwijk. Ook is er een 
militaire oefening van 14 tot en met 18 maart in het gebied tussen 
onder andere Apeldoorn, Brummen, Zutphen en Lochem. De organisa-
toren doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft 
u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat bij de 
gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd aan 
het Ministerie van Defensie.

Omgevingsvergunning
• Ontwerp omgevingsvergunning 

en ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen ‘Empense en 
Tondense Heide, fase 2’

• Buiten behandeling gestelde 
reguliere omgevingsvergunning, 
het kappen van 2 dennen, Gravin 
van Burenlaan 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een woning, 
Brummense Meen, BRUMMEN, 
sectie E, nummer 4364

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
dakopbouw op de locatie T.M.C. 
Asserstraat 12, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het renoveren van de 
bijgebouwen op de locatie 
Bachstraat 14, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
erfafscheiding op de locatie 
Boerenstraat, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het aanleggen van 

een uitweg, Ringlaan 1C, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het kappen van een 
eik, Vosstraat 26, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 

 2 sparren, Sophia van Württem- 
berglaan 10, Eerbeek

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verordening bekostiging leerlin-

genvervoer Brummen (2022)

Bekendmakingen op overheid.nl

Samen werken aan vitaliteit medewerkers 
Eind vorig jaar is een bijzonder initiatief gestart door Stichting Sportkom-
pas en WerkFit Brummen. Onder de naam ‘WerkFit Brummen in Bewe-
ging’ komen beweegcoaches van Sportkompas bij WerkFit Brummen om 
met medewerkers een half uur te bewegen en zo bij te dragen aan een 
gezondere levensstijl. Wekelijks wordt dit op dinsdagmiddag aangeboden 
aan alle medewerkers die actief zijn binnen WerkFit Brummen. Na enkele 
maanden proefdraaien, is besloten dit initiatief als een vaste activiteit 
door te zetten.

Beweging door verbinding daar 
staat Stichting Sportkompas voor. 
Sportkompas maakt sport en 
bewegen voor iedereen in de 

gemeente Brummen mogelijk vanuit 
de visie dat samen sporten en 
bewegen inspireert en verbindt. 
Verenigingsondersteuner Jacco 

Peelen vertelt: “Iemand die weer 
beter in zijn vel zit, zal ook eerder 
positief tegen nieuwe uitdagingen 
staan.” Daarom is dit beweeg-mo

ment er niet alleen om samen te 
bewegen, maar ook voor het stellen 
van vragen over voeding, activitei-
ten en sporten. 
WerkFit Brummen helpt inwoners 
van de gemeente Brummen die een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt 
en begeleidt ze naar passende 
banen. “Hierbij is positiviteit en 
vitaliteit van groot belang,” laat 
WerkFit Brummen-coördinator 
Diane van der Veen weten. “Het is 
daarom fijn dat elke dinsdagmiddag 
de beweegcoaches van Sportkom-
pas onze medewerkers op een 
enthousiaste manier uitdagen tot 
bewegen.” 

Lokaal Preventieakkoord
Het project is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het 
Lokaal Preventieakkoord. Eind vorig 
jaar hebben ongeveer 20 organisa-
ties in de gemeente Brummen het 
lokaal preventieakkoord onderte-
kend. Belangrijkste doel: het 
bevorderen van gezondheid van alle 
inwoners. Sport en beweging is 
daarbij van belang. Een van de 
concrete thema’s in het akkoord is 
een gezonde werkvloer. Het project 
‘WerkFit Brummen in Beweging’ 
sluit hier naadloos bij aan.

Jacco Peelen (Verenigingsondersteuner), Diane van der Veen (WerkFit 
Brummen) en Giel van Elferen (beweegcoach)

Raap het op!
Steeds meer inwoners zorgen voor een schonere gemeente Brummen. 
Gewapend met een grijper en een plastic zak maken ze regelmatig een 
rondje. Ondanks deze goede inzet blijft er nog veel zwerfvuil zichtbaar. 
Zaterdag 19 maart is het de Landelijke Opschoondag. Helpt u ook mee 
om onze gemeente op te ruimen? Elke verpakking telt!

Lokaal initiatief
Kortgeleden is een aantal inwoners 
van het buitengebied van Eerbeek 
een mooi initiatief begonnen. Het 
motto is: ´Zie je tijdens de wandeling 
iets liggen? Raap het op!’ Om alle 
wandelaars en joggers uit te 
nodigen om hieraan mee te doen, 
hebben verschillende inwoners een 
herkenbare emmer neergezet. De 
wandelaars of joggers kunnen het 
opgeraapte zwerfvuil daarin doen. 
Samen kunnen we zo de natuur 
weer zwerfvuilvrij maken. 

Doet u ook mee?
Wilt u ook uw steentje bijdragen 
aan een schonere omgeving? 
Organiseer zelf een actie op 
zaterdag 19 maart, de Landelijke 

Opschoondag. En als u tijdens het 
wandelen zwerfafval ziet? Raap het 
op! Voor meer tips kijk op 
www.nederlandschoon.nl.

Situatie Oekraïne 
Op onze website is een speciale 
pagina met informatie  over de 
oorlog in Oekraïne: www.brummen.
nl/oekraine. Naast doorverwijzingen 
naar betrouwbare informatie 
(websites) kunt u daar ook lezen 

wat u zelf kunt doen. En er is een 
formulier waar u eventuele initiatie-
ven voor huisvesting van vluchtelin-
gen kunt melden. Ook is er een 
speciaal mailadres voor vragen: 
oekraine@brummen.nl. 
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Iedere stemt telt bij verkiezingen gemeenteraad
Deze week hebben alle huishoudens in onze gemeente het overzicht met de kandidatenlijsten voor de gemeente-
raadsverkiezingen ontvangen. Iedereen die al eerder deze maand een stempas heeft ontvangen, kan komende 
week zijn of haar stem uitbrengen op één van de 80 kandidaatsraadsleden. U mag zelf bepalen in welk stembu-
reau in onze gemeente u gaat stemmen. Dit kan op woensdag 16 maart bij één van de 15 stemlokalen, maar ook 
al op maandag 14 of dinsdag 15 maart bij een stemlokaal in Brummen of Eerbeek. Het is niet mogelijk om uw 
stem voor de gemeenteraad uit te brengen in een andere gemeente. 
 
De verkiezingsstrijd is inmiddels 
volop losgebarsten. Alle informatie 
over de verkiezingen in onze 
gemeente leest u op een speciale 
pagina op onze website: www.
brummen.nl/verkiezingen. Hier 
vindt u onder andere de verkiezings-
programma’s en hyperlinks naar de 
websites van de 6 politieke partijen 
die aan de verkiezing deelnemen. 
Maar ook een overzicht van de 
stembureaus, die overigens allemaal 
rolstoeltoegankelijk zijn. 

Legitimatiebewijs noodzakelijk
Om te kunnen stemmen moet u uw 
stempas én een geldig identiteitsbe-
wijs meenemen. Voor de verkiezin-
gen geldt als geldig identiteitsbewijs 
een identiteitsbewijs dat niet langer 
dan 5 jaar verlopen is. Zonder uw 
stempas en identiteitsbewijs mag u 
niet stemmen. Wat geldige identi-
teitsbewijzen zijn leest u ook op de 

speciale verkiezingspagina op onze 
website. 
Wanneer u kort voor de verkiezing 
ontdekt dat u uw identiteitsbewijs 
kwijt bent, dan kunt u de vermissing 
aangeven bij de gemeente en 
tegelijkertijd een nieuw identiteitsbe-
wijs aanvragen. Als het nieuwe 
identiteitsbewijs niet op tijd geleverd 
kan worden, kunt u toch gaan 
stemmen, als u de vermissingsverkla-
ring meeneemt naar het stembureau, 
en een ander document waarop uw 
naam en foto vermeld zijn.

Zelf niet stemmen: volmacht 
Als u niet in de gelegenheid bent om 
zelf uw stem uit te brengen, dan 
kunt u een andere kiezer machtigen 
om namens u uw stem uit te 
brengen. De gemachtigde mag niet 
meer dan twee machtigingen 
aannemen en de volmachtstem 
moet gelijktijdig met de eigen stem 

uitgebracht worden. Wanneer u een 
stempas heeft ontvangen, kunt u 
iedere kiesgerechtigde binnen uw 
eigen gemeente machtigen. Om 
iemand te machtigen, vult u de 
achterkant van de stempas in. 
Vergeet daarbij de ondertekening 
niet. De stempas geeft u aan degene 
mee die namens u stemt (uw 
gemachtigde). Dit kan tot op de dag 
van de verkiezingen. Ook moet u 
een kopie van uw identiteitsbewijs 
meegeven aan uw gemachtigde. 
Voor deze verkiezing geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar 
verlopen mag zijn. Zonder deze 
kopie te tonen aan het stembureau, 
kan uw gemachtigde uw stem niet 
uitbrengen. Voorkom misbruik van 
uw identiteitsbewijs door de kopie 
terug te vragen en/of op de kopie te 
schrijven dat deze alleen bestemd is 
voor gebruik bij het uitbrengen van 
uw volmachtstem.

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

Coronaproof: veilig stemmen
De stembureaus in onze gemeente zijn coronaproof ingericht. Denk aan desinfectiemiddelen, kuchschermen, 
looproutes en stemhokjes op afstand van elkaar. De stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermings-
materialen. Want ondanks de versoepelingen willen we er met elkaar voor zorgen dat iedereen veilig zijn of haar 
stem kan uitbrengen. 

Uitnodiging voor uitslagenavond
Woensdag 16 maart sluiten om 
21.00 uur de stembussen. Na 
afloop van deze stembusgang bent 
u van harte welkom bij de traditio-
nele uitslagenmanifestatie. Deze 
begint om 21.30 uur in de hal van 
het gemeentehuis. Tijdens deze 
avond komen de uitslagen van de 
19 stembureaus binnen. 

Aan het eind van de avond, 
waarschijnlijk rond middernacht, 
maakt burgemeester Alex van Hedel 
de voorlopige totaaluitslag van de 

verkiezingen bekend. Vanwege de 
coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne is de avond soberder 
opgezet. Toch vinden we het 
belangrijk dat iedereen in de 
gelegenheid is aanwezig te zijn dan 
wel de binnenkomst van alle 
uitslagen live mee te maken. 
Daarom wordt de avond integraal 
uitgezonden via de gemeentelijke 
website en onze sociale media. 
Kijk voor meer informatie over de 
verkiezingen op www.brummen.nl/
verkiezingen.

Overzicht stembureaus 16 maart 
• Wagenloods naast gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31 in Brummen 
• Concordia, Engelenburgerlaan 1 in Brummen  
• De Bronckhorsthoeve, Bronkhorsterweg in Brummen  
• Tent bij het speelveld Schaepmanstraat in Brummen  
• Het Buurthuis Leuvenheim, Arnhemsestraat 117 in Leuvenheim  
• Kantoorpand Onder de Linden, Buurtweg 33 in Oeken 
• Buurtcentrum Oortveld, Emperweg 41 in Empe  
• Gemeenschapshuis De Wheme, Dorpsstraat 37 in Hall 
• Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a in Eerbeek  
• Bibliotheek Eerbeek, Coldenhovenseweg 13  in Eerbeek  
• Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek (2)
• Servicepunt Eerbeek, Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek  
• Sporthal De Bhoele, Händelstraat 45 A in Eerbeek  
• Personal Sports Brummen, Mercuriusweg 11, Brummen

Webinar: hybride 
warmtepomp
Energiezuinig wonen is steeds 
populairder. Logisch: het is goed 
voor het milieu en scheelt energie-
kosten. 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 uur start de webinar. 
Aanmelden via www.regionaal- 
energieloket.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. Wilt u de avond later 
terugkijken? Meld u dan ook aan. U 
ontvangt na afloop een e-mail om 
het webinar terug te kijken.

GGD 3 dagen in Servicepunt Eerbeek
Van maandag 21 tot en met woensdag 23 maart is onze regionale GGD 
weer in onze gemeente. Ook nu weer in het Servicepunt in Eerbeek. 
Iedereen die zich wil laten vaccineren dan daar zonder afspraak terecht. 
Dit van 11.00 tot 19.30 uur. U hoeft dus geen afspraak te maken. Ook is 
het een mooie gelegenheid om vrijblijvend vragen te stellen over het 
coronavirus en de coronavaccinatie. 

U kunt bij deze tijdelijke pop 
up-locatie binnenlopen zonder 
afspraak voor de eerste of tweede 
vaccinatie. De boostervaccinatie is 
alleen voor iedereen van 18 jaar of 
ouder. Voor kinderen van 5 tot en 

met 11 jaar moet wel eerst een 
afspraak gemaakt worden door te 
bellen naar het landelijke afspraken-
nummer 0800-7070. 
Meer informatie: 
www.ggdnog.nl/corona. 


