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Als het gaat om wonen, volgen 
ontwikkelingen elkaar snel op. Denk 
aan nieuwe wetgeving om mensen 
langer zelfstandig thuis te laten wonen. 
Of aan het duurzamer maken van 
woningen. Daarom is de Woonvisie 
van de gemeente Brummen toe aan 
een update. We vertellen hier graag 
meer over. En horen ook graag uw 
dilemma’s en ideeën. U bent hiervoor 

van harte welkom op maandag 1 april 
in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Engelenburgerlaan 31 in Brummen. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Aanmelden kan t/m 22 maart met een 
e-mail aan m.peters@brummen.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.brummen.nl onder Bouwen en 
Wonen, Update Woonvisie.

Niet alleen voor het gemeentebestuur 
is duurzaamheid een belangrijk thema. 
Ook inwoners onderstrepen dit. Uit de 
resultaten van het onderzoek over 
‘duurzame energie’ blijkt duidelijk dat 
inwoners thema’s zoals energietransi-
tie, aardgasvrij wonen en energieneu-
traliteit belangrijk vinden. In totaal 672 
van de 1043 panelleden deden aan het 
onderzoek mee. Een responspercenta-
ge van 64 procent. De resultaten van 
het onderzoek kunt u lezen op de 
website www.brummenspreekt.nl. Het 
onderzoek levert het gemeentebestuur 
waardevolle informatie op die wordt 
meegenomen bij de verschillende 
activiteiten die de gemeente de 
komende periode op het gebied van 
duurzame energie gaat uitvoeren. 

Vier van de vijf ondervraagden (79 
procent) vindt de energietransitie een 
(zeer) belangrijk onderwerp. En 
driekwart (76 procent) vindt het (zeer) 
belangrijk dat de gemeente zich actief 
inzet om een energie neutrale gemeen-
te te worden. Maar uit het onderzoek 

blijkt dat inwoners ook hun eigen rol 
niet onderschatten. 84 procent van de 
respondenten vindt het belangrijk om 
zelf actief te zijn om hun energiever-
bruik te verminderen. Slechts 2 procent 
vindt dit minder of niet van belang. 
Percentages die onderstrepen dat 
duurzaamheid en de opgave op het 
gebied van duurzame energie op breed 
draagvlak kan rekenen. 

Drijfveer
Uit het onderzoek blijkt ook dat de 
financiële prikkel voor een inwoner erg 
belangrijk is. Zo vindt 83% van de 
respondenten de prijs belangrijk 
wanneer het gaat om het afsluiten van 
een nieuw energiecontract. 55 procent 
vindt het belangrijk dat energie 
duurzaam is opgewekt en een kleinere 
groep (15%) dat deze lokaal wordt 
opgewekt. Het kunnen verkrijgen van 
een subsidie is ook de meest genoemde 
prikkel die inwoners aanzet om ervoor 
te zorgen dat hun woning aardgasvrij 
wordt. Dat duurzaamheid steeds 
belangrijker wordt voor inwoners blijkt 

uit het gegeven dat 70 procent van de 
ondervraagden energiezuinigheid in 
(zeer) grote mate meeneemt in de 
overwegingen om een nieuwe woning 
te kopen. Het milieu wordt het meest 
genoemd (62%) als het gaat om de 
meest aansprekende aspecten van een 
aardgasvrije woning, gevolgd door een 
lagere energierekening (58%) en 
zelfvoorzienend worden (38%). 

Informatieverstrekking
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog 
veel winst is te halen door het geven 
van meer en gerichte voorlichting. Zo 
is 16 procent van de respondenten 
bekend met de duurzaamheidslening 
van de gemeente. De investeringssub-
sidie duurzame Energie is bij 10 
procent bekend. Burgerinitiatief 
BrummenEnergie, de lokale energiecor-
poratie, is bij 18% van de responden-
ten goed bekend, terwijl 43 procent 
aangeeft er wel eens van gehoord te 
hebben. De Energietafels die regelma-
tig worden georganiseerd zijn geheel 
niet bekend bij 72 procent van de 
panelleden die de vragenlijst hebben 
ingevuld. Meer dan de helft (59%) 
antwoord (zeer) positief als het gaat 
om het idee om samen met buurtge-
noten aan de slag te gaan met het 
opwekken van duurzame energie. 

Waar het gaat om de collectieve 
opwekking van nieuwe energie, blijken 
zonnepanelen op daken (82%) het 
meest positief gewaardeerd te worden, 
gevolgd door zonneparken (55%) en 
windmolens (32%). De auto (benzine, 
diesel of lpg) is overigens veruit het 
meest gebruikte vervoersmiddel, op 
afstand gevolgd door de fiets. 

CBS de Enk en de Groene kerk in 
Eerbeek wilden graag met de leerlin-
gen bomen planten op de Boomplant-
dag op woensdag 13 maart. Zij hebben 
de gemeente gevraagd om dit initiatief 
te omarmen. De gemeente steunt dit 
graag en zorgde voor de voorbereiding 
van de groeiplaatsen, de bomen en de 
begeleiding tijdens het planten. In de 
groenstrook aan de Kloosterstraat 
tussen de Vondellaan en P. Zee-
manstraat, hebben leerlingen 6 
lindebomen geplant. Van west naar 
oost hebben de bomen de volgende 
namen gekregen: Gaja, M&M, Jrt, 
Cleopatra, Mike en Henk. Naast de 
mooie bomen heeft de gemeente er 
weer een aantal enthousiaste 
boomambassadeurs bij!

1 april: infoavond update Woonvisie

Inloopavond plannen 
Sperwerstraat en Troelstralaan
Maandag 18 maart is er een inloopavond over bouwplannen in Brummen, op de 
plek waar de Oecumenische school en de Krullevaar stonden. Woningstichting 
Veluwonen en de gemeente willen op beide locaties woningen bouwen. Het gaat 
om 16 woningen aan de Sperwerstraat en 12 aan de Troelstralaan. U kunt de 
bouwschetsen bekijken van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis.

Financieel Gezond Brummen
Vorige week presenteerde het college een document met 130 uiteenlopende 

mogelijkheden om de financiële positie van de gemeente Brummen te verbeteren. 

Het is een informatief document, een praatstuk. Onder de titel ‘Financieel Gezond 

Brummen’ is veel informatie hierover te vinden op onze website 

www.brummen.nl/financieelgezond. Concrete voorstellen om de financiële 

situatie te verbeteren volgen in mei/juni. Dan staat de bespreking en vaststelling 

van onder andere de perspectiefnota 2020 op de agenda van de gemeenteraad.

Om de gemeenteraad in juni te ondersteunen bij het maken van keuzes, kiest het 

college er voor om in maart een onderzoek uit te laten voeren over dit onderwerp 

onder het inwonerspanel Brummen Spreekt. De uitkomsten van dit onderzoek 

vormen dan een bouwsteen voor het college en de gemeenteraad als het gaat om 

het opstellen en vaststellen van de perspectiefnota. Keuzes en maatregelen die 

gebaseerd zijn op de laatste financiële cijfers en inzichten. Daarbij is het heel 

waardevol om ook de mening van inwoners en ondernemers te betrekken. 

Personen uit de gemeente die nog geen lid zijn van het panel maar wel willen 

meedoen aan dit onderzoek, kunnen zich (gratis) aanmelden via  

www.brummenspreekt.nl. 

Regionale Energiestrategie in de maak

Brummen Spreekt zich uit over duurzame energie 

De Cleantech Regio maakt vaart met het 
opstellen van een Regionale Ener-
giestrategie (RES). Een eerste stap is het 
vaststellen van de startnotitie. In deze 
notitie onderschrijven de partners de 
ambities van de Regionale Energiestra-
tegie, welke partijen meedoen en de 
manier van werken. De RES is één van 
de instrumenten om de doelen uit het 
Klimaatakkoord te realiseren. Om deze 
landelijke afspraken over CO2-reductie 
te halen is regionaal maatwerk nodig. 
Het rijk heeft alle 30 regio’s in Neder-
land gevraagd om een RES op te stellen. 
Eén daarvan is de Cleantech Regio. Het 
opstellen van de Regionale Energiestra-
tegie past naadloos in de doelen van de 
Cleantech Regio, die gaat voor een 
energieneutrale en circulaire regio in 
2030. De regio zet daarbij onder andere 
in op de vermindering van CO2-uitstoot 
en het (her)gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen. 

Wat is nu eigenlijk die Regionale 
Energiestrategie?
De RES gaat over ruimtelijke inpassing 
van duurzame energie uit wind, zon, 
water en grond. Ook geeft de RES een 
strategie voor de regionale warmtetransi-
tie in de gebouwde omgeving. Het doel 
is om samen met lokale en decentrale 
overheden en andere maatschappelijke 
organisaties te komen tot een concreet 
plan voor opwekking van duurzame 
elektriciteit, warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving en de daarvoor 
benodigde opslag en energie-infrastruc-
tuur. Op die manier wil de regio voldoen 
aan de zichzelf opgelegde 55% CO2-re-
ductie in 2030.

Hoe komen we tot een RES? 
De eerste stap is de vaststelling van een 
startnotitie. De colleges van burgemees-
ter en wethouders bieden in de periode 

maart/april de startnotitie aan de 
gemeenteraden aan. Reacties en 
zienswijzen worden opgehaald om zo te 
komen tot een definitieve startnotitie. 
Ook de besturen van de waterschappen 
spreken zich uit over de startnotitie of 
Regionale Energiestrategie. De startnoti-
tie wordt vastgesteld na de onderteke-
ning van het landelijke Klimaatakkoord in 
juni. Een half jaar na ondertekening van 
het Klimaatakkoord stellen de partners 
een concept voor de Regionale Ener-
giestrategie vast. Een jaar na onderteke-
ning van het Klimaatakkoord wordt de 
RES definitief. De RES is een regionale 
planvorming en kent een lokale/
provinciale besluitvorming. Het is dus 
van groot belang om samen te werken. 

Partners
De Regionale Energiestrategie wordt 
opgesteld door regiogemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst en Zutphen, de water-
schappen Vallei&Veluwe en Rijn&IJssel, 
en de provincie Gelderland. Ook de 
Strategische Board van de Cleantech 
Regio en netwerkbeheerder Liander zijn 
nauw betrokken bij dit proces. In 
werkateliers worden onder andere 
maatschappelijke organisaties en 
belangengroepen betrokken.

6 lindebomen door en bij CBS De Enk geplant



Afgelopen week ontvingen alle 
huishoudens in onze gemeente het 
overzicht met de kandidatenlijsten 
voor de verkiezingen voor de Provinci-
ale Staten en de waterschappen. 
Iedereen die een stempas heeft 
ontvangen, kan op woensdag 20 
maart zijn of haar stem uitbrengen. U 
kunt in elk willekeurig stembureau in 
onze gemeente gaan stemmen. De 15 
stemlokalen zijn die dag geopend van 
7.30 tot 21.00 uur. Elf stembureaus 
zijn rolstoeltoegankelijk.

Legitimatiebewijs noodzakelijk
Om te kunnen stemmen moet u uw 
stempas én een geldig identiteitsbewijs 
meenemen. Zonder uw stempas en 
identiteitsbewijs mag u niet stemmen. 
Voor deze verkiezingen geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar 
verlopen mag zijn.

Wanneer u (kort) voor de verkiezing 
ontdekt dat uw identiteitsbewijs is 
verlopen, kunt u een nieuw identiteits-
bewijs aanvragen bij uw gemeente. De 
leveringstijd van een nieuw identiteits-
bewijs duurt in onze gemeente vijf 
werkdagen. Wanneer u dus op 20 
maart ontdekt dat uw identiteitsbewijs 

langer dan 5 jaar is verlopen, dan kunt 
u niet stemmen. 

Als uw identiteitsdocument gestolen 
of vermist is, kunt u bij het stemmen 
een verklaring van vermissing van de 
gemeente laten zien, in combinatie 
met een pasje met uw naam en foto.

Volmacht legitimatie
Bent u niet in de gelegenheid 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 
volmacht stem moet gelijktijdig met 
de eigen stem uitgebracht worden. 
Wanneer u een stempas heeft 
ontvangen, kunt u iedere kiesgerech-
tigde 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 gemach-
tigde). Dit kan tot op de dag van de 
verkiezingen. Ook moet u een kopie 
van uw identiteitsbewijs meegeven 
aan uw gemachtigde. Zonder deze 
kopie te tonen aan het stembureau, 
kan uw gemachtigde uw stem niet 
uitbrengen. 

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Dan kunt u bij de gemeente een 
vervangende stempas aanvragen tot 

uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 
uur. Dat doet u persoonlijk. In het 
Servicepunt in Eerbeek kan dit alleen 
op afspraak. In het gemeentehuis in 
Brummen kan dat op donderdagavond 
ook alleen op afspraak.  
Op de andere dagen kunt u in 
Brummen kiezen om een afspraak te 
maken of zonder afspraak langs te 
komen tijdens onze openingstijden. 
Uw oude stempas wordt ongeldig 
gemaakt en kan niet meer worden 
gebruikt.

Stemmen buiten Brummen: Kiezerspas
Heeft u een stempas ontvangen, maar 
kunt of wilt u niet in de gemeente 
Brummen stemmen? Dan kunt u een 
kiezerspas aanvragen. Met een 
kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor 
de Provinciale Staten stemmen in een 
willekeurige gemeente binnen de 
provincie Gelderland. Met een kiezers-
pas voor de waterschapsverkiezing kunt 
u stemmen in een willekeurige ge-
meente binnen het Waterschap Vallei 
en Veluwe.

De kiezerspas kunt u persoonlijk 
aanvragen bij de gemeente, tot dinsdag 
19 maart 2019, 12.00 uur. Neem 
daarvoor uw identiteitsbewijs en 
stempas(sen) mee. In het Servicepunt in 
Eerbeek kan dit alleen op afspraak. 

In het gemeentehuis in Brummen kan 
dat op donderdagavond ook alleen op 
afspraak. Op de andere dagen kunt u 
in Brummen kiezen om een afspraak te 
maken of zonder afspraak langs te 
komen tijdens onze openingstijden. 
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Overweg Engelenburgerlaan afgesloten
Vrijdag 22 maart van 21.00 uur tot en met zaterdag 23 maart 13.00 uur zijn er 

werkzaamheden op en bij de overweg Eerbeekseweg/Engelenburgerlaan in 

Brummen. De overweg is daarom op vrijdag van 20.00 uur tot en met 

zaterdag 13.00 uur afgesloten voor het wegverkeer en alarmdiensten. Er is een 

omleidingsroute via de Stationsweg, Hazenberg en L.R. Beijnenlaan. 

Militaire oefening
Op 21 en 22 maart 2019 is er een oefening voor militairen van de Koninklijke 

Landmacht.  Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten zonder motor op 

het Apeldoorns kanaal, langs Kanaal Zuid (Loenen) en de Apeldoornseweg 

(Eerbeek, Laag Soeren). De organisatoren doen er alles aan om hinder van het 

verkeer 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.

Nr Naam Adres

1 Gemeentehuis Engelenburgerlaan 31

2 Woonzorgcentrum Tolzicht Burgemeester de Wijslaan 35

3 Seniorencomplex “de Molenhorst” Molenhorst 34

4 Kindcentrum Het P@rk Troelstralaan 45

5 Het Buurthuis Leuvenheim Arnhemsestraat 117

6 Buitengewoon Kinderopvang, Oeken Voorsterweg 125

7 Basisschool J.H. Isings, Empe Emperweg 70

8 Gemeenschapshuis De Wheme, Hall Dorpsstraat 37

9 Woonzorgcentrum De Beekwal, Eerbeek Derickxkamp 27

10 Bibliotheek Eerbeek Coldenhovenseweg 13

11 Pater Dekkerhuis H.A. Lorentzstraat 20

12 Servicepunt Eerbeek Stuijvenburchstraat 66

13 Rode Kruis Gebouw Händelstraat 45 A

14 Scholencluster H.A. Lorenzstraat 1-3 H.A. Lorentzstraat 1

15 Verrij Wonen Vulcanusweg 1

Let op: Het stemlokaal dat altijd was gevestigd in ‘Basisschool de Enk’ is verplaatst naar de locatie waar ook de nieuwe 

school zich bevindt: het gebouw van het ‘Scholencluster Lorentzstraat 1-3’

De stembureaus in onze gemeente

Kort nieuws

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),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
bouwen van een bedrijfsverzamel-
gebouw, bedrijventerrein Hazen-
berg, Brummen E 4269 (13-03-
2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het kappen 
van 2x Picea, 3x Prunus, 1x beuk, 
2x Pseudotsuga, 1x Acer en 4x 
Pinus, Juliana van Stolberglaan 18 in 
Eerbeek (13-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een houten tuinhuis 
met luifel, Loenenseweg 63 in 
Eerbeek (13-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
herbouwen van een overkapping 

van een mestplaat, Pongeweg 4 in 
Hall (13-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 3 taxusbomen, Primu-
lastraat 2 in Brummen (13-03-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 haagbeuken, Rhien-
derstein 4 in Brummen (13-03-
2019)

• Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 beuken op de locatie 
Illinckstraat 2 in Eerbeek (13-03-
2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 8 
grove dennen op de locatie Gravin 
van Burenlaan 19 in Eerbeek 
(13-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
dakkapel op de locatie Horsterdijk 4 
in Eerbeek (13-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 2 
berken (1 berk is dunning), 4 
Tsuga’s en 1 Larix op de locatie 
Juliana van Stolberglaan 27 in 
Eerbeek (13-03-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanbrengen van 
gevelreclame op de locatie Koller-
gang 14 in Eerbeek (13-03-2019)

• Ontwerpbesluit Drank- en horeca-
vergunning voor Dartvereniging 
Brummen (13-03-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal op de 
locatie Maarten Munnikplein 5 te 
Brummen (13-03-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Verkiezingen op woensdag 20 maart 2019 

Iets gevonden of verloren? Kijk op de 
www.ilost.co/nl om te registreren of te zoeken


