
Update informatie ondernemen
Op www.brummen.nl vindt u de meest actuele informatie voor ondernemers 
en het coronavirus. Zo vindt u hier informatie over extra ondersteuning voor 
zelfstandige ondernemers en een aanpassing voor de voorlopige aanslag van 
de toeristenbelasting. Deze pagina wordt aangepast zodra er nieuwe ontwik-
kelingen zijn die voor ondernemers relevant zijn.

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus 
onder controle te krijgen
Maandag 23 maart zijn aanvullende 
maatregelen genomen in de aanpak van 
het coronavirus. We krijgen het 
coronavirus alleen onder controle als 
iedereen zich hier aan houdt. De 
belangrijkste aangescherpte en nieuwe 
maatregelen zijn:

•  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen 
naar buiten voor werk wanneer u niet 
thuis kunt werken, voor boodschap-
pen, of om voor anderen te zorgen. 
Een frisse neus halen kan, maar doe 
dit niet in een groep. Houd altijd 
afstand van anderen (minimaal 1,5 
meter) en vermijd sociale activiteiten 
en groepen mensen. Ook thuis: 
maximaal 3 mensen op bezoek en 
hou ook dan afstand tot elkaar.

•  Alle bijeenkomsten worden verboden 

tot 1 juni, ook met minder dan 100 
mensen. 

•  Voor kappers, schoonheidsspecialisten 
en anderen in zogenoemde contact-
beroepen op het gebied van uiterlijke 
verzorging geldt tot 6 april dat zij 
helaas hun vak niet meer mogen 
uitoefenen. 

•  Groepsvorming is verboden. Bij 
groepen van meer dan 3 personen die 
geen anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. 
Personen in hetzelfde huishouden, 
zoals gezinnen, en kinderen zijn 
hiervan uitgezonderd.

•  De bestaande maatregelen wil de 
overheid ook beter kunnen handha-
ven. Daarom krijgen burgemeesters 
de mogelijkheid om via een noodver-
ordening makkelijker en sneller op te 

kunnen treden. Burgemeesters 
kunnen specifieke locaties sluiten, 
zoals parken, stranden en campings. 
Er kunnen ook boetes worden 
opgelegd.

Kijk voor een actueel overzicht van de 
maatregelen op www.rijksoverheid.nl. 
Hier vindt u ook de meest gestelde 
vragen en antwoorden die hier meer 
duidelijkheid aan geven. 

Waardering voor zorgprofessionals 
Wethouder Eef van Ooijen is onder de 
indruk van de bevlogenheid en 
creativiteit van veel zorgprofessionals 
in deze hectische periode. “Ouderen 
en inwoners wiens gezondheid 
kwetsbaar is, moeten we met elkaar 
goed in de gaten houden. En dat is 
niet makkelijk gelet op de richtlijnen 
die we allemaal in acht moeten 
nemen.” Bijzonder is om te zien hoe 
creatief en bevlogen de zorgprofessio-
nals in onze gemeente toch proberen 
deze kwetsbare doelengroepen van 
dienst te zijn en te helpen,” aldus 
zorgwethouder Van Ooijen. 

Van Ooijen laat ook weten dat de 
geplande ouderenhuisbezoeken 
vanwege de het coronavirus voorlopig 
niet door gaan. “Ieder jaar bezoeken in 
opdracht van de gemeente medewer-
kers van SWB de tachtig jarigen in onze 
gemeente. Deze groep inwoners heeft 
eerder dit jaar hierover al een brief 
ontvangen. Begin april zouden de eerste 
huisbezoeken plaatsvinden. Maar wij 
hebben besloten om deze huisbezoeken 
voorlopig uit te stellen.” Zodra de 
coronacrisis voorbij is, pakken gemeente 
en SWB de huisbezoeken weer 
voortvarend op. 

Ouderen of zorgbehoevenden kunnen 
bij problemen altijd terecht bij ´Team 
voor Elkaar´. Maar ook de medewerkers 
en vrijwilligers van SWB kunnen 
inwoners de helpende hand bieden. Het 
kan gaan om kleine dingen zoals de 
hond uitlaten of boodschappen doe. Of 
het bieden van een luisterend oor. SWB 
is op werkdagen bereikbaar van 9 tot 12 
uur via telefoonnummer 0575–561988 
en mailadres info@welzijnbrummen.nl 
Van Ooijen is ook erg te spreken over een 
andere actie van de welzijnsorganisatie. 
“Deze week ontvingen ongeveer 1000 
vooral oudere inwoners van SWB een 
ansichtkaart. Als hart onder de riem en om 
te laten weten dat we voor elkaar klaar 
staan. Een mooi en waardevolle actie.”

Noodopvang voor kinderopvang goed geregeld
In deze onzekere tijden is het van 
groot belang dat scholen en kinderop-
vanginstellingen opvang kunnen 
blijven bieden voor kinderen van 
ouders met een cruciaal beroep en in 
vitale functies. De scholen en 
kinderopvang organisaties werken 
hierin nauw samen. Deze week 
hebben alle ouders van kinderen op 
scholen en kinderopvang een brief 
ontvangen via school of kinderop-
vang. In deze brief legt verantwoorde-
lijk wethouder Ingrid Timmer uit hoe 
het op dit moment geregeld is, welke 
werkafspraken zijn gemaakt en welke 
spelregels gelden.

“Met elkaar moeten we verdere 
verspreiding van het virus voorkomen,” 
laat Timmer weten. “Ook houden we 
rekening met hoe scholen en kinderop-
vang zo goed mogelijk deze tijd 
doorkomen. Met genoegen constateert 
het gemeentebestuur dat het thuison-
derwijs al heel goed op gang is 
gekomen. En dat er ook enkele 
kinderen gebruik maken van de 
noodopvang.” Deze noodopvang 
wordt geboden aan kinderen van 
ouders met cruciale beroepen en in vita-
le functies. Denk hierbij aan de zorg, 
politie, openbaar vervoer, brandweer, 
onderwijs en kinderopvang. De exacte 
lijst vindt u op de website van de 
rijksoverheid. 

Voor echte noodsituaties
Het gemeentebestuur wil er zeker van 
zijn dat wanneer er daadwerkelijk nood 
aan de man is, juist de kinderen van 
ouders die beiden een cruciaal beroep 
uitoefenen in dit corona-tijdperk, een 
plek in de opvang hebben. Wethouder 
Timmer: “Het is daarom belangrijk dat 
wanneer in een gezin één ouder een 
cruciaal beroep of vitale functie vervuld, 
men de opvang zelf regelt. Lukt dat 
echt niet, dan kan men als laatste 
middel een beroep doen op de opvang-
mogelijkheden. Dit kan men bij de 
betreffende kinderopvang of school 
aangeven.” Scholen en kinderopvang-
instellingen in onze gemeente zijn voor 
noodopvang gewoon de normale 
school/opvangtijden geopend. 

Opvang buiten reguliere tijden
Op dit moment is er in onze gemeente 
nog geen vraag naar avond-, nacht- 
en/of weekendopvang. “Maar het is 
mogelijk dat dit nog wel gaat komen,” 
geeft wethouder Timmer aan. “Juist 
omdat er in de komende dagen en 
weken een dringend beroep gedaan 
wordt op hen die een cruciaal beroep 
en vitale functies vervullen. Daarom is 
deze vorm van noodopvang inmiddels 
ook geregeld. In het belang van het 
kind proberen we opvang als eerste met 
gastouders op te lossen. Opvang voor 
deze momenten is in huiselijke kring het 

meest prettig. Op dit moment zijn 5 
gastouders bereid oom noodopvang 
buiten de reguliere werktijden te 
bieden. Maar ook hebben we in goed 
overleg met alle kinderopvanginstel-
lingen besloten ook 1 noodopvang-
locatie voor kinderopvang aan te 
wijzen. Dit dus specifiek voor avond-, 
nacht- en weekendopvang. De keus is 
hierbij gevallen op Kindcentrum het  
P@rk in Brummen.”

Aanmelden
Ouders die opvang nodig hebben 
buiten de normale kinderopvang-, 
school- en BSO-tijden, kunnen dit 
melden bij de gemeente. Het aanvraag-
formulier is te downloaden op de 
website www,brummen.nl. Dit formu-
lier vindt u onder de oranje tegel 
Coronavirus op de startpagina. Het 
ingevulde aanmeldformulier mailt u dan 
naar noodopvang@brummen.nl. De 
medewerkers van de gemeente zoeken 
dan zo snel mogelijk een passende plek 
voor de kind(eren). 

Ook ouders van kinderen die op dit 
moment (nog) geen onderwijs volgen 
of van kinderopvang gebruik maken 
in onze gemeente, kunnen met een 
verzoek voor noodopvang bij de 
gemeente terecht. Zij kunnen 
hiervoor een e-mail sturen naar 
 noodopvang@brummen.nl.

Gemeentelijke dienstverlening
Onze dienstverlening gaat door, maar is 
wel beperkt. In alle gevallen geldt: heeft 
u klachten zoals neusverkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan 
niet naar het gemeentehuis. Blijf thuis, 
mijdt sociale contacten.
•  Het Servicepunt in Eerbeek is tot 

minimaal 6 april gesloten. Voor het 
gemeentehuis Brummen is de 
donderdagavondopenstelling 
vervallen. 

•  Een aantal producten, zoals verhuis-
aangifte of het aanvragen van een 

uittreksel, kunt u digitaal regelen via 
onze website met uw Digid. Wilt u 
een afspraak maken voor een ander 
product van burgerzaken, en kan dit 
echt niet uitgesteld worden? Bel ons 
om de mogelijkheden te bespreken. 
Wij zijn bereikbaar via telefoon 
0575-568 233 en via e-mail: burger-
zaken@brummen.nl.

•  Er zijn geen inloopspreekuren in Plein 
Vijf, Servicepunt Eerbeek en gezond-
heidscentrum De Toren. Team voor 
Elkaar is telefonisch bereikbaar,  iedere 

werkdag van 9 tot 12 uur. Ook kunt u 
mailen naar info@teamvoorelkaar.nl. 
Per situatie beoordeelt de medewer-
ker van Team voor Elkaar of het 
maken van een afspraak op korte 
termijn nodig is of dat de vraag op 
een andere wijze of tijdstip beant-
woord kan worden. 

•  Onze medewerkers werken de 
komende periode voor een groot deel 
thuis, maar zijn telefonisch en per mail 
goed bereikbaar. 

•  Onze buitendienst werkt met een 

aangepaste bezetting en werkwijze. 
Werkzaamheden in het belang van 
veiligheid en hygiëne voeren we met 
voorrang uit. 

•  Meldingen en tips over de openbare 
ruimte kunt u nog steeds aan ons 
doorgeven via de Fixi app, via de 
Fixi-website of telefonisch. Wel kan 
het, afhankelijk van het soort melding, 
langer duren voordat uw melding 
wordt afgehandeld. Wij maken een 
inschatting of een melding met spoed 
moet worden afgehandeld en houden 

u hierbij zo goed mogelijk op de 
hoogte.

•  Wij voeren het normale onderhoud in 
de openbare ruimte zoals snoeiwerk 
en verwijderen van onkruid ook nog 
steeds uit. Maar hierin kan in de 
komende periode een achterstand 
ontstaan door de beperkte inzetbaar-
heid van onze buitendienst. 

•  Piketdienst is voor noodgevallen, 
buiten de openingstijden van het 
gemeentehuis, gewoon bereikbaar op 
telefoonnummer 0575-568 233.
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Concept RES gepubliceerd
De afgelopen maanden is door inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties van onze gemeente, samen met 6 
andere gemeenten in de Cleantech 
Regio, hard gewerkt aan de Regionale 
Energie Strategie (RES).

Het streven was om de eerste conceptver-
sie van de RES in maart te publiceren. Dit 
is gelukt, maar op alle overheidsniveaus 
en in de samenleving is de focus nu vooral 
gericht op het zo goed mogelijk omgaan 
met het coronavirus; een enorme opgave. 
In verband met de landelijke maatregelen 
komen de informerende raadsbijeenkomst 
van 26 maart en beide inloopavonden (31 
maart in Brummen en 6 april in Eerbeek) 

voor nu bijvoorbeeld te vervallen.

RES Platform
We brengen de Concept RES wel naar 
buiten zodat iedereen er kennis van kan 
nemen en de tijd heeft om zich te 
verdiepen in het proces en resultaat tot nu 
toe. Voorop staat dat, wanneer het weer 
mogelijk is, de gesprekken met inwoners 
en gemeenteraden alsnog plaatsvinden. 
Bekijk de Concept RES via het RES 
platform www.cleantechregio.nl/res en 
lees meer over de mogelijkheden van 
zon- en windenergie in onze regio. Voor 
al uw vragen is een vraag en antwoordo-
verzicht opgesteld dat op dit platform te 
vinden is.



Nieuwe editie van De Buitenplaats
Op ‘de Buitenplaats’ belicht een collegelid regelmatig een onderwerp. Dat 
hoeft niet direct een inhoudelijk onderwerp te zijn dat op de vergadertafel ligt. 
Het kan ook een actualiteit zijn, die we van een afstandje (op de buitenplaats) 
belichten. In de nieuwste column geeft wethouder Pouwel Inberg zijn kijk op 
deze ongewone tijd. Ook beschrijft hij hoe het college op dit moment te werk 
gaat en zoveel mogelijk zaken in gang houdt. U leest de column op www.
brummen.nl/buitenplaats.

Géén raadsforum op 9 april
Vanwege het coronavirus zijn er op donderdag 9 april geen forumvergaderingen 
van de gemeenteraad. Er is gekozen voor een gecombineerde vergadering op 
donderdag 23 april. Deze bijeenkomst begint om 9.00 uur met een gecombineerd 
raadsforum en wordt aansluitend gevolgd door een besluitvormende raadsverga-
dering. Hoe deze vergadering op een verantwoorde manier kan plaatsvinden, 
wordt op dit moment nog onderzocht. Belangrijk is dat het gemeentebestuur op 
wettelijke wijze besluiten blijft nemen. Maar uiteraard moeten ook de RIVM-richt-
lijnen worden nageleefd. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 

Principeverzoek functieverandering  
Lendeweg 6a Hall
De eigenaar van het perceel Lendeweg 6a heeft een verzoek ingediend voor 
functieverandering van agrarisch naar wonen, waarbij 2 vrijstaande (burger)
woningen worden gerealiseerd. Initiatiefnemer wil daarbij rekening houden met 
de kwaliteiten van het gebied en inzetten op duurzaamheid, zoals het gebruik 
van duurzame materialen. De bestaande agrarische bedrijfsbebouwing en de 
bijbehorende verharding wordt gesloopt. In principe wordt  medewerking 
verleend mits het Gelders Genootschap advies uitbrengt over de ruimtelijke 
uitgangspunten voor herontwikkeling en op de gronden van initiatiefnemer de 
landschaps- en natuurwaarden richting de Zilvense Broekbeek worden versterkt.

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.

Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere omge-

vingsvergunning, het plaatsen van 27 
zonnepanelen, Charlotte van Bourbon-
laan 31, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Coldenhovenseweg 56, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het plaatsen van een 
tijdelijk kunstwerk voor de IJsselbiënna-
le, Holthuizerweg Brummen, Sectie I, 
nummer 2248

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het plaatsen van een 
schutting, Hooimate 21, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het gebruiken van de 
locatie voor het verwerken van 
haardhout en opslag van materieel en 
grondstoffen, Kanaalweg 9, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Kaper 10, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen van een 
beuk, Knoevenoordstraat 43, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het verplaatsen van de 
uitrit, Kruisenkstraat 21, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen van 19 
grove dennen, Louise de Colignylaan 8, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het realiseren van 
meerwerkopties kavel 45-50 woningen 
type het Zusje Lombok Zuid, Hall C 
3734 (Waterrad 2 t/m 12 te Eerbeek)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het realiseren van 
meerwerkopties kavel 38-42 woningen 
type het Zusje, Lombok Zuid, Hall C 
3734, (Waterrad 18 t/m 26 te Eerbeek)

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het verbouwen van de 
kelder en de begane grond, Stuijven-
burchstraat 143, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het renoveren van 10 
woningen Trepkesweide, Empe

• Ingediende aanvraag reguliere omge-
vingsvergunning, het bouwen van een 
koetshuis met prieel en een berging, 
Zutphensestraat 33, Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

ning, het realiseren van een uitweg, 
Beethovenstraat 44, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een woning met 
bijgebouw op de locatie Eerbeekse 
Hooilanden 5, Hall

• Verleende uitgebreide omgevingsver-
gunning, voor het brandveilig gebruiken 
van het ABK Huis op de locatie Hallse-
weg 12, Hall

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het plaatsen van een dakkapel, Het 
Stroomdal 14, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het realiseren van een aanbouw, 
Karel van Gelreweg 2, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het tijdelijk plaatsen voor maximaal 
10 jaar van een zorgunit op de locatie 
Offenbachstraat 72, Eerbeek

• Verleende uitgebreide omgevingsver-

gunning, voor het brandveilig gebruiken 
van het Fletcher hotel Eerbeek op de 
locatie Prof. Weberlaan 1, Eerbeek

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het bouwen van een overkapping, 
Sleutelbloem 15, Brummen

• Verleende reguliere omgevingsvergun-
ning, het kappen van 64 diverse bomen, 
op diverse locaties in de gemeente 
Brummen

• Intrekking aanvraag omgevingsvergun-
ning, het kappen van een ginkgo biloba 
Voorsterweg 1, Brummen

• Sloopmelding, voor de voorgenomen 
sloopwerkzaamheden in de boerderij, 
Den Texweg 2, Eerbeek

• Sloopmelding, het saneren van de asbest-
houdende vulplaatjes en onderlaag uit 
een woning, Larikshof 1, Brummen

• Buiten behandeling gestelde aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, het 
verbreden van een oprit, Vermeerstraat 
21, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevingsvergun-
ning, het kappen van 7 coniferen, 6 
grove dennen, 2 Amerikaanse eiken, 1 
kers, 2 esdoorns, 1 zomereik, 12 sparren, 
1 hulst, 2 taxussen Charlotte van 
Bourbonlaan 10, Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening Covid-19 Veiligheids-

regio Noord- en Oost-Gelderland 2020 

Beleidsregels
• Besluit aanwijzing toezichthouders

Verkeersbesluiten
• Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats 

- Rembrandtlaan 27, Eerbeek

Wandel- en fietsroute in teken ’75 jaar vrijheid’
Deze week presenteerde de Stichting Visit 
Brummen-Eerbeek een bijzonder boekwerkje. 
Een gids ter ere van het gegeven dat we dit jaar 
75 jaar vrijheid vieren in ons land. Deze gids 
heeft de titel ‘Oorlog en Bevrijding in Brummen 
en Eerbeek’ en bestaat uit 30 lokale oorlogsver-
halen uit de Tweede Wereldoorlog. Centraal 
staan 2 fietsroutes van 23 en 18 kilometer en 
één wandelroute van 6,5 kilometer. Deze routes 
leiden langs locaties die van belang zijn 
geweest in de Tweede Wereldoorlog. De gids is 
te koop voor € 3,95 bij de VVV-locaties in onze 
gemeente, Primera Bosman in Brummen en 
boekhandel Hendriks in Eerbeek.

Stichting Visit Brummen-Eerbeek laat 
weten: “Onze vrijheid wordt op dit 
moment behoorlijk ingeperkt door de 
maatregelen tegen verdere verspreiding 
van het coronavirus. De aard en de orde 
is heel anders. Dit leest u in de verhalen. 
De routes zullen niet zo vaak worden 
gefietst en bewandeld als voorzien. In 
ieder geval niet op korte termijn. En in 
ieder geval niet in grote getalen op de 
bevrijdingsdag van Brummen op 15 
april 1945 en van Eerbeek op 16 april 
1945. Heel jammer natuurlijk.” 

Voor de samenstelling van de gids heeft 
Visit Brummen-Eerbeek veelvuldig en 
dankbaar gebruik gemaakt van het 
boek “Oorlog in een dorp aan de IJssel” 
van Piet Willemsens. “Dankzij dit boek 
hebben wij veel persoonlijke citaten 
kunnen gebruiken van inwoners van 
gemeente Brummen. Ook andere 
bronnen zijn geconsulteerd.” Visit 
Brummen-Eerbeek wenst iedereen - on-
danks de lastige situatie waarin we op 
dit moment verkeren - veel leesplezier 
en veel genoegen bij het bezoeken van 
de locaties langs de routes.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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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),
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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Duurzaamheidsprijs voor idee ‘tegel eruit, plant erin’ 
De nieuwjaarsreceptie stond dit jaar in 
het teken van duurzaamheid. Bezoekers 
konden tijdens de receptie hun 
duurzaamste idee inleveren. Met het 
indienen van het idee ‘tegel eruit, plant 
erin’ zijn Naomi en Maarten van 
Esschoten deze week eigenaar gewor-
den van een zonnepaneel. Dit zonnepa-
neel wordt binnenkort samen met 649 
andere panelen op het dak van de 
IJsselruiters geplaatst. Gemeente 
Brummen kijkt naar een geschikt 
moment om het winnende idee uit te 
voeren. Inwoners kunnen daarbij een 
tegel inleveren voor een plant. 

Ter vervanging van de jaarlijkse com-
postactie waren de voorbereidingen voor 

het uitvoeren van de actie ‘tegel eruit, 
plant erin’ al gestart. In verband met het 
heersende coronavirus zijn deze werk-
zaamheden tijdelijk gestopt. De com-
postactie komt voor dit jaar te vervallen, 
maar gekeken wordt of de actie ‘tegel 
eruit, plant erin’ in juni haalbaar is. Anders 
vindt de uitvoering van het winnende 
idee plaats in het voorjaar van 2021. 

Waardevolle input
“Er zijn veel ideeën ingediend waar wij 
als gemeente zo mee aan de slag 
kunnen. De keuze is gevallen op de 
actie ‘tegel eruit, plant erin’ omdat meer 
beplanting beter is voor insecten en 
vlinders en bij forse regenval om het 
overtollige water op te vangen. Met 

deze actie geef je hier op een positieve 
manier aandacht aan en hopelijk 
stimuleert dit veel van onze inwoners 
een steentje bij te dragen. De overige 
duurzame ideeën bewaren wij uiteraard. 
Dit is waardevolle input die waar kan 
wordt meegenomen in de gemeentelijke 
klimaataanpak,” aldus verantwoordelijk 
wethouders Inberg en Van Ooijen.


