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Sneller schulden signaleren

Raad neemt besluiten op 15 april
Donderdagavond 15 april is er weer een besluitvormende raads
vergadering. Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de corona
maatregelen digitaal plaats. Via onze website en het televisiekanaal
van RTV Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf
20.00 uur te volgen.

Veel mensen hebben geldzorgen.
We weten dat het lastig is om
hulp te vragen. Toch is het van
belang: blijf er niet mee rondlo
pen, maar zoek snel hulp. Want
vaak wordt het probleem groter
als u langer wacht.
De gemeente neemt contact
met u op
Vanaf 1 januari 2021 is er een
nieuwe wet waardoor gemeenten
inwoners met betaalachterstand
hulp aanbieden. De gemeente
ontvangt bericht als er betalingsachterstanden zijn bij huur, gas,
licht, water of de zorgpremie. Aan
de hand daarvan krijgt u een
aanbod om met iemand in gesprek
te gaan.
Oplossing zoeken
“Als iemand bijvoorbeeld z’n huur
of energierekening niet kan
betalen, is er soms meer aan de
hand”, zegt wethouder Cathy
Sjerps. “Wij nodigen mensen dan
uit voor een gesprek. Is er
inderdaad sprake van geldzorgen?
Dan zoeken we naar een oplossing. We geven bijvoorbeeld
informatie en advies. Of verwijzen
mensen door. Door op deze
manier geldproblemen snel te
signaleren, willen we voorkomen
dat mensen in de schulden

U kunt de vergaderstukken raadplegen via www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden exemplaren van de agenda
met de bijbehorende stukken klaar bij de receptie in het gemeentehuis.

Leren omgaan met sociale media en gamen
De online wereld is niet meer weg te denken uit ons leven. Zeker in deze
coronatijd zijn we massaal online. Dat geldt ook voor kinderen. Maar is
digitaal ‘spelen’ gezond? Hoe zorg je dat je kind niet teveel gamet?
Hoeveel uur is dat dan? En hoe voorkom je strijd hierover en houd je het
gezellig thuis?
terechtkomen. Want schulden
zorgen voor veel stress en
ellende.”
Aanbod bij geldzorgen
Er zijn in de gemeente Brummen
veel mogelijkheden voor hulp bij
geldproblemen. Zo is er het
Steunpunt Geld & Administratie.
Daar kunt u terecht voor hulp bij
financiële en administratieve
zaken. Het steunpunt is bereikbaar
via telefoonnummer 0575-561
988 (op werkdagen tussen 9-12
uur). Daarnaast zijn er allerlei
regelingen voor mensen met een
laag inkomen. Bijvoorbeeld een

zwemlespas of sportlidmaatschap
voor de kinderen. Denk ook aan
de Voorzieningenwijzer: hiermee
kunt u vaak besparen op vaste
lasten. Kijk voor een overzicht op
www.brummen.nl/werkeninkomen.
Team Voor Elkaar
Heeft u zoveel schulden dat u
het overzicht kwijt bent? Of is er
meer aan de hand dan alleen een
geldprobleem? Neem contact
op met Team Voor Elkaar.
Bel 0575-568 568 (elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur) of mail:
info@teamvoorelkaar.nl.

Ondersteuning voor noodzakelijke kosten (TONK)
Heeft u door de coronacrisis veel minder inkomsten en kunt u daardoor
noodzakelijke kosten zoals de huur of hypotheekrente niet meer betalen?
Bieden andere regelingen geen of onvoldoende een oplossing? Dan kan
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien
helpen. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf
1 januari 2021.

die u krijgt, is nooit hoger dan het
verschil met uw inkomen vóór
corona. U hoeft het geld niet
terug te betalen. TONK gaat over
de periode van 1 januari tot
30 juni 2021.

TONK is er voor huishoudens en
voor ondernemers. De hoogte van
de uitkering hangt af van uw
huidige inkomsten en uw vaste
lasten. Het gaat dan bijvoorbeeld
om uw woonlasten, uw kosten

TONK aanvragen
De gemeente Apeldoorn voert
voor ons de TONK uit. Kijk op
www.apeldoorn.nl/tonk voor
meer informatie en om de ondersteuning aan te vragen.

voor levensonderhoud, de premie
voor zorgverzekering, de kosten
voor warmte, water en elektriciteit
en eventueel een arbeidsongeschiktheidsverzekering als u als
zelfstandige werkt. De bijdrage

Op tijd voorbereid
Ouders hebben vaak veel vragen
over sociale media en gamen. Op
basisschool Spr@nkel in Eerbeek
konden ze hiermee terecht op een
ouderavond van Tactus Verslavingszorg. Dit in het kader van
‘Op tijd voorbereid’, een project
speciaal voor basisschoolkinderen
uit groep 7 en 8 en hun ouders.
Op tijd voorbereid wil kinderen op
een verantwoorde manier leren
omgaan met sociale media en
gamen. Het project bestaat uit
een e-learning voor de kinderen,
een gastles en een ouderavond.
Tijdens de ouderavond krijgen
ouders tips om hun kind op een
positieve manier te begeleiden in
de online wereld. En om te zorgen
dat het thuis leuk blijft! Daarnaast
kunnen ouders er met elkaar over
praten.

Informatief
De ouders van OBS Spr@nkel
vonden de ouderavond informatief
en prettig. Ze gaven aan dat het fijn
was om hun vragen te bespreken.
En ook om bevestiging te krijgen
dat ze tijdens de opvoeding al veel
aandacht geven aan sociale media
en gamen.
De gemeente Brummen financiert
Op tijd voorbereid. Ieder jaar
kunnen er 5 basisscholen in onze
gemeente gratis meedoen. Iets voor
uw school? Neem dan contact op
met Jaimie Grouwe, preventiewerker bij Tactus verslavingszorg:
j.grouwe@tactus.nl.
Kijk voor meer informatie en
tips over kinderen en gamen ook
eens op www.tactus.nl en op
www.mediawijsheid.nl/ouders.

Bestuurskrachtonderzoek Brummen Robuust
De komende maanden laat de gemeente een bestuurskrachtonderzoek
uitvoeren. Dit doen we om beter zicht te krijgen op de vraag wat de
gemeente nodig heeft om uitvoering te geven aan de reguliere (wettelijke)
taken en, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan de strategische
opgaven en ruimtelijke ontwikkelingen. In het bijzonder de unieke opgave
die er ligt met de papierindustrie.
Door de uitkomsten van het
onderzoek krijgt de gemeente
beter inzichtelijk op welke terreinen verbeteringen mogelijk en
nodig zijn. En binnen welke termijn
deze verbeteringen zijn door te
voeren. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door adviesbureau
Berenschot.

Financieel robuust
Het onderzoek past in het streven
om Brummen robuuster te maken.
Onder de noemer Brummen
Robuust werkt de gemeente samen
met de provincie aan het verstevigen van de financiën, het versterken
van de bestuurskracht en aan de
opgave in Eerbeek.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het
uitbreiden van de woning,
Kaniestraat 7 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het tijdelijk
parkeren en stallen van loonwerkmachines, Lendeweg 8B in Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanbouwen van de woning en
gevelwijziging, Loenenseweg 10
in Eerbeek
• Gemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het kappen van
een boom, Loenenseweg 85 in
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een productiehal
met kantooruimte, Loubergweg
21 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
volledig renoveren en verduurzamen van de woning, Meengat
straat 17 in Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
verlengen van de carport,
Zonnedauw 19 in Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Sloopmelding, het verwijderen
van asbest op een schuur op de
locatie Veldkantweg 14a in
Eerbeek
• Beëindiging behandeling
aanvraag omgevingsvergunning
in verband met vergunningvrij,
het kappen van een esdoorn,
Loenenseweg 85 in Eerbeek
• Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
buitensauna op de locatie

Knoevenoordstraat 39 in
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van
1 linde, Meengatstraat 24 in
Brummen
• Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, het brandveilig
gebruiken van de accommodatie
gelegen op de locatie Soerense
Zand Noord 4 in Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
tuinhuis op de locatie Zegerijstraat 16 in Brummen
Verordeningen
• Verordening steunfractieleden
gemeente Brummen
Ruimtelijke plannen
• Ontwerpbestemmingsplan
“Parapluplan Lombok”
gemeente Brummen

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.

Adviespunt Zorgbelang denkt met u mee
Het vinden van passende zorg en ondersteuning kan ingewikkeld zijn.
Weet u niet waar u moet beginnen, welke keuzes u hebt en waar u de
zorg kunt vinden? De onafhankelijk cliëntondersteuner van Adviespunt
Zorgbelang kan u hierbij kosteloos helpen. Of heb jij al een keuken
tafelgesprek met een medewerker van Team voor Elkaar? Een eerste
afspraak bij WerkFit Brummen? Of ga je een uitkering aanvragen bij het
UWV? Dan is het vaak fijn als een onafhankelijk iemand het gesprek
met je voorbereidt.
Vragen?

Je kunt hiervoor gratis terecht
bij onafhankelijk cliëntonder
steuner Margriet Molenaar van
Adviespunt Zorgbelang. Zij
werkt 100% onafhankelijk van
de gemeente. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer: 06-53885801.
Een nieuwe folder over de
onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Brummen
vindt u in het gemeentehuis en
op www.brummen.nl.

samen
goed voor
elkaar

Meer weten?

Neem gerust contact op
met Adviespunt
Zorgbelang: (06) 53 885
801.

Team Voor Elkaar
(elke werkdag van 9.00
tot 12.00 uur):
0575 - 568 568.
Of mail naar info@tea
mvoorelkaar.nl

Maand Senioren en Veiligheid 1 april van start
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 april
vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere
partijen de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips
om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als
het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’
wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen
van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via
bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Hoewel ouderen in algemene zin
niet vaker slachtoffer worden van
strafbare feiten dan mensen in
andere leeftijdsgroepen is ieder
slachtoffer er een te veel. Politie en
de Fraudehelpdesk zien sinds de
corona-crisis een verschuiving in de
criminaliteit. Zo is het aantal
slachtoffers van hulpvraagfraude
(bijvoorbeeld via WhatsApp) fors
toegenomen en worden babbeltrucs
gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’
aanbieden.
Slachtofferschap kan iedereen
overkomen en dus ook elke oudere.
Daarom krijgt men via de campagne
concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch
slachtoffer is geworden, is het van
belang dat dit bespreekbaar is en
ouderen aangifte doen. Hiervoor
geeft de campagne eveneens tips.
Deze (universele) informatie en tips
kunnen natuurlijk ook door anderen
worden benut, zoals bijvoorbeeld
(klein)kinderen, buren en verzorgers.
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Je kunt ook bellen met

samengoedvoorelkaarbrum

men

Hulp bij jouw vraag
om hulp.
Adviespunt Zorgbelang

@gembrummen

Enquête herinrichting Zutphensestraat
In opdracht van de gemeente Brummen houden studenten van de HAS
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch zich bezig met de herinrichting van de
Zutphensestraat. Met een enquête willen zij er achter komen hoe u, als
aanwonende, inwoner van Brummen of passant, de Zutphensestraat
beleeft en hoe de weg in de toekomst verbeterd zou kunnen worden.
De enquête duurt ongeveer
5 minuten en is volledig anoniem.
Uw antwoorden helpen de studenten enorm bij het onderzoek.

De enquête is in te vullen via
app.maptionnaire.com/nl/9948
of kijk voor de link op
www.brummen.nl.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Vanwege corona is het Servicepunt
Eerbeek gesloten en vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

Via de websites (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media
kanalen van het ministerie van
Justitie en Veiligheid en alle betrokken partijen worden voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst,
met Kees Hulst in de hoofdrol.

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

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

Dit jaar willen wij samen met jou stappen
zetten voor een duurzame toekomst.
Veranderingen in het klimaat bedreigen
namelijk onze huidige manier van leven.
En alleen samen kunnen we dit tegengaan.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze
verandering ons kansen biedt. Hoe we
die kansen pakken? Door vandaag nog te
beginnen met samenwerken en innoveren.
Dus ga met ons mee op weg naar een
duurzame en prettige leefwereld!

Jongeren gezocht:
praat mee over
zon- en windenergie
Ben jij jonger dan 30 en wil je graag echt
meepraten over klimaatverandering? Wil
je weten hoe weilanden en daken in jouw
gemeente er straks uitzien als we over zijn
geschakeld op duurzame energie zoals zonnepanelen en windmolens? En wil je graag jouw
mening hierover geven? Meld je dan snel
aan voor het jongerengesprek van Opgewekt
Brummen!
Op dinsdag 13 april om 19.30 uur organiseren
we een digitaal jongerengesprek om samen
verder te praten over schone energie. Het
gesprek duurt ongeveer een uur. Laat jouw
stem horen en bepaal mee over een groene
toekomst. Je kunt je aanmelden door een mail
te sturen naar bijeenkomsten@brummen.nl.

Waarom organiseren we dit?
De gemeente is bezig om de regels voor
zon en windenergie op land op te stellen.
Dit is jouw kans om mee te beslissen hoe
jouw gemeente er over 20 jaar uit ziet.
De uitkomsten van het jongerengesprek
gebruiken we om het gemeentelijk beleid aan
te scherpen. Tip je ook even je vrienden?
Hoe meer jongeren
meedoen, hoe beter!
Samen op weg naar
een duurzaam
morgen.

Terugblik op 2 februari
Op dinsdagavond 2 februari organiseerden wij een
digitale informatiebijeenkomst over het nieuwe
beleid voor zon- en windenergie op land. De verslaglegging van deze avond vind je op
www.brummen.nl/opgewekt.
Ook na besluitvorming door de raad is dit beleid
niet in beton gegoten. We actualiseren het beleid
regelmatig en blijven daarover in gesprek blijven
met inwoners . Als partijen straks aan de hand van
dit beleid aan de slag gaan met ideeën en plannen,
vinden we het belangrijk dat ook dit in samenwerking met inwoners gebeurt.
Het concept van dit nieuwe beleid wordt naar
verwachting in mei aan inwoners en voorgelegd.
De reacties van inwoners en raadsleden worden
vervolgens gebruikt om het beleid verder aan te
scherpen. Na deze aanscherpingen neem de raad
aankomende zomer een definitief besluit over dit
nieuwe beleid.

bij onze zonnepanelen-actie.” Ook Jan Emmerzaal,
voorzitter van BrummenEnergie, is verheugd met de
toekenning van € 1,8 ton”Energie besparen levert
altijd wat op. Want de energie die je niet gebruikt, is
de schoonste die er is.”

Mogelijkheden

Brummen gaat energie
besparen bij koop- en
huurwoningen
De gemeente Brummen gaat inwoners helpen
bij het besparen van energie in hun huis. Het
gaat om kleinschalige maatregelen bij koopen huurwoningen. Met de Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen (RREW) is daarvoor deze
maand € 1,8 ton toegekend door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. Naar verwachting
kunnen inwoners vanaf najaar 2021 gebruik maken
van de verschillende acties. Deze regeling moet
een bijdrage leveren aan de vermindering van de
CO2-uitstoot en de verlaging van woonlasten voor
inwoners.
De aanvraag is opgesteld in samenwerking
met energiecoöperatie BrummenEnergie,
woningcorporatie Veluwonen en het Regionaal
Energieloket. Wethouder Pouwel Inberg is erg
blij met het beschikbare geld: “Op deze manier
stimuleren we onze inwoners om hun huis te
verduurzamen door kleinere, maar ook door
grotere energiemaatregelen. Marco de Wilde
(directeur Veluwonen): ‘Het is mooi dat zowel
huurders als woningeigenaren geholpen worden om
energiemaatregelen te nemen. Het sluit mooi aan

“Nut en noodzaak van
zon- en windenergie”
In de Regionale Energietrategie van de Cleantech Regio werken alle gemeenten regionaal
samen. Op de website van de Cleantech Regio
wordt door elke wethouder duurzaamheid een
column geplaatst over dit onderwerp. Onlangs
was wethouder Pouwel Inberg aan de buurt. In
zijn column blikte hij onder andere terug op de
online inwonersbijeenkomst die plaatsvond op
2 februari.

“Meedenken over wind- en zonneparken. Dat
begint met de overtuiging dat deze energievormen bewezen oplossingen zijn, die bijdragen
aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Juist
daar blijkt nog werk aan de winkel. Vooral voor
de landelijke overheid.” Lees de volledige column op www.cleantechregio.nl/res.

Het geld wordt besteed aan bespaarbonnen voor
bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen.
Maar ook is er geld voor de gezamenlijke inkoop
van zonnepanelen, de inzet van energieconciërges
en wijkgericht advies. De energieconciërges geven
voorlichting aan huurders, maar kunnen ook meteen
deze energiebesparende maatregelen in huis voor
inwoners uitvoeren. Er komen ook webinars waar
je informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld isolatie,
ventilatie en warmtepompen. Over de uitvoering
van deze acties worden inwoners later nader
geïnformeerd.

Zon op dak
zichtbaar in
Brummen
Zon biedt veel kansen voor duurzame energieopwekking. Met de tool Zonnedakje kan
iedereen in Brummen vanaf nu een actueel
beeld ophalen waar zonnepanelen op daken
liggen én waar ook niet. Wil jij alvast weten
of jouw dak geschikt is? Waar in de wijk al
zonnepanelen liggen? En hoe jouw wijk zich
heeft ontwikkeld ten opzichte van andere wijken? Ontdek het op zonnedakje.nl/zoek-dak.
Door jaarlijks een nieuwe luchtfoto te maken
kan straks worden gekeken hoe het aantal
zonnepanelen op daken zich per jaar
ontwikkeld. Zo is nu te zien dat er in
Brummen 8,7% van de daken is bedekt met
zonnepanelen. En wist je dat in totaal er
maar liefst 735.000 m2 aan dakoppervlakte
potentieel geschikt is voor de inzet van
zonnepanelen? De tool biedt voor de
gemeente, bedrijven en ondernemers kansen
en inzichtten bij het bepalen van het beleid
en de uitvoeringsplannen.

