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Extra energietoeslag voor lagere inkomens
Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag
krijgen. Het gaat om een bedrag van 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij
(een deel van) de energiekosten betalen. De gemeente maakt dit bedrag
eenmalig automatisch over. Het gaat om inwoners die een uitkering
ontvangen en dus bij de gemeente in beeld zijn. Anderen die denken voor
de energieslag in aanmerking te komen moeten zelf een aanvraag indien.
Meer hierover is te vinden op brummen.nl/energietoeslag.

studiefinanciering ontvangen en
inwoners die in een zorg- of
verpleeginstelling of een instelling
voor beschermd of begeleid wonen
verblijven.
Voldoet u niet aan alle voorwaarden?
Neem dan contact op met de
gemeente. Doe dit door een e-mail te
sturen naar info@teamvoorelkaar.nl.
Hulp
“Heeft u dit jaar (nog) geen hogere
energierekening? Ook dan heeft u
recht op de energietoeslag,” geeft
Sjerps nog aan. Ook legt ze uit dat
de energietoeslag niet meetelt als
inkomen bij een uitkering. En ook
niet voor de toeslagen die men van
de Belastingdienst ontvangt. “Je
hoeft dit bedrag dus niet op te
geven als inkomen of gift.”

Eind vorig jaar besloot de regering
geld beschikbaar te stellen om
huishoudens te helpen bij het
betalen van een hogere energierekening. “De energieprijzen zijn
afgelopen maanden hard gestegen,
waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de
energierekening,” licht wethouder
Cathy Sjerps toe. “Eerder besloot het
kabinet al om de energiebelasting te
verlagen. Dat ziet iedereen terug op
de energierekening. Per huishouden
scheelt dat op jaarbasis zo’n 400
euro. Voor een huishouden met een
inkomen op of net boven het sociaal
minimum is dit onvoldoende.
Daarom is er voor deze groep nu een
extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag.” Sjerps laat weten
dat het gaat om gezinnen met een
inkomen tot 120 procent van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm. “De

voorwaarden van deze regeling
waren tot dusver niet helder. Maar
inmiddels is dit wel het geval en
doen wij ons best om dit zo snel
mogelijk te regelen.”
Voorwaarden?
Zoals bij elke regeling gelden ook nu
weer enkele voorwaarden om er
voor te zorgen dat het beschikbare
geld bij de juiste mensen terechtkomt. De datum die wordt gebruikt
is 15 maart 2022. Voor de toeslag
komen inwoners in aanmerking die
21 jaar of ouder zijn en zelfstandig
in de gemeente Brummen wonen.
Ook moet men beschikken over een
geldig Nederlands identiteitsbewijs
of een geldige verblijfsvergunning.
De inkomensgrens is dus 120
procent van de van toepassing
zijnde bijstandsnorm. Buiten de
regeling vallen studenten die

Huishoudens met een laag inkomen
die al eerder tegen financiële
problemen aan lopen kunnen
financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling
met de energieleverancier of door
contact op te nemen met Team voor
Elkaar of het Steunpunt Geld en
Administratie. Ook kan men
kosteloos gebruikmaken van de
VoorzieningenWijzer.
Kijk daarvoor op
www.datgeldtvoormij.nl/brummen.
Meer weten?
Heeft u een vraag over de energietoeslag? Kijk dan op www.brummen.nl/energietoeslag. Of stuur een
e-mail naar info@teamvoorelkaar.nl.
Voor vragen kunt u ook bellen naar
(0575) 568 568. Doe dit op
werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Subsidie voor lokale initiatieven sport en bewegen

Nieuwe dorpsdichter gezocht
Vanaf mei 2016 beschikt onze gemeente over een dorpsdichter. Een
persoon die gevoelens uit de samenleving verwoordt in gedichten. Voor
een periode van 2 jaar mag deze poëet de rol van dorpsdichter vervullen.
Ook iets voor u om uw dichtkunsten als dorpsdichter van de gemeente
Brummen te tonen? Stuur dan vóór 30 april uw motivatie, vergezeld van
een gedicht over de gemeente Brummen, naar taalmarkt@brummencultuur.nl.
Laurens Hoevenaren werd in 2016
de eerste dorpsdichter. Hij werd
twee jaar later opgevolgd door EVA
(Elly van Agtmaal) en de afgelopen
twee jaar vervulde Marije Verbeeck
uit Brummen deze rol. In mei loopt
haar termijn af. Daarom zoekt de
Werkgroep Taalmarkt van de
Culturele Stichting, in opdracht van
de gemeente Brummen, naar een
nieuwe dorpsdichter (m/v).
Kandidaten moeten wonen in onze
gemeente en eerder werk hebben
gepubliceerd of ermee naar buiten
zijn getreden. Zo kan de werkgroep
een indruk krijgen van het vakmanschap van de kandidaat.

maakt 5 tot 6 keer per jaar een
nieuw gedicht. De dichter geniet
een grote vrijheid om kritisch te
reageren op ontwikkelingen in de
Brummense samenleving. Dat
gebeurt opbouwend en op een
manier die grote delen van de
bevolking aanspreekt. De gedichten
worden geschreven in het Nederlands. De dichter zal voor de taak
van dorpsdichter voor twee jaar
beschikbaar zijn. De dichter is bereid
om bij verschillende gelegenheden
voor te dragen uit eigen werk. De
dorpsdichter wordt waar nodig
ondersteund door de werkgroep
Taalmarkt.

Samenbindend en kritisch
De term dorpsdichter geeft aan dat
het gaat om iemand die kennis
heeft van en gevoel bij dat wat zich
in de dorpen en buurtschappen van
de gemeente Brummen afspeelt.
Van de dorpsdichter wordt het
volgende verwacht: de dichter

Jury
De uiteindelijke keuze voor een
nieuwe dorpsdichter wordt gemaakt
door een 3-koppige jury die bestaat
uit de huidige dorpsdichter, de
voorzitter van de Culturele Stichting
en een vertegenwoordiger van de
werkgroep Taalmarkt.

Advies: LB, GroenLinks, PvdA en D66
Na een gespreksronde met de zes politieke partijen in de nieuwe Brummense gemeenteraad adviseert verkenner Hans Gerritsen een coalitie met
vier partijen te vormen. Mede gelet op de verkiezingsuitslag stelt hij een
samenwerking voor tussen Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. In
een vier pagina’s tellende notitie legt Gerritsen uit hoe hij tot dit advies is
gekomen. Met de presentatie van het advies, vanmiddag tijdens een korte
openbare bijeenkomst, is zijn werk als verkenner afgerond. Het is nu aan
de zes fracties in de Brummense gemeenteraad om zich te beraden over
de te nemen vervolgstappen in het formatieproces.

Tot 1 mei kunnen organisaties en inwoners in onze gemeente nog een aanvraag indien voor een financiële
bijdrage voor initiatieven op het gebied van gezondheid en bewegen. Want onze gezondheid kan wel een
oppepper gebruiken. Meer bewegen, gezonder eten, voldoende ontspanning: we weten allemaal wel wat goed
voor ons is, maar eraan beginnen en het volhouden is niet altijd even gemakkelijk. Een project, activiteit of
programma dat bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze inwoners verdient ondersteuning. De gemeente stelt
expertise en een mooi budget beschikbaar om dit mogelijk te maken.
Met veel partijen zijn alweer een poosje geleden het
preventieakkoord en het sport- en beweegakkoord tot
stand gebracht. In deze akkoorden zijn concrete acties
opgenomen. Het sport- en beweegakkoord gaat over
een leven lang met plezier sporten en bewegen en wat je
daarvoor kunt doen. Het preventieakkoord richt zich op
de gezondheid van onze inwoners. Eigenlijk staan er dus
al veel ideeën op papier. Een aantal van die ideeën wordt
momenteel in de praktijk gebracht. Echter, er is nog veel
meer mogelijk en ook hard nodig. Dus heeft u een goed
idee? Kunt u dit samen met anderen tot stand brengen?
Kunt u ervoor zorgen dat dit voor langere tijd uitgevoerd
wordt? En kunt u wel wat opstartbudget of expertise
gebruiken om het te realiseren? Dien dan vóór 1 mei
aanstaande een aanvraag in.

het gebied van sporten en bewegen of een oplossing
waarmee u inwoners stimuleert om gezondere keuzes te
maken? Dien dan voor 1 mei uw idee in! Meer informatie over de akkoorden en de voorwaarden vindt u op de
website van de gemeente (in de rubriek ‘sport en
gezondheid’).

Mooie voorbeelden
Diverse mooie initiatieven zijn al van de grond gekomen.
Bijvoorbeeld het project ‘Fruit na de wedstrijd’ bij
Sportclub Brummen, de beweegcontainer op alle
basisscholen en een inspiratiesessie over vitale medewerkers. Meer over deze projecten leest u op onze website.
40.000 euro beschikbaar
In totaal is er dit jaar 40.000 euro beschikbaar voor
nieuwe initiatieven. Dus heeft u een geweldig idee op

Initiatief van Sportclub Brummen: fruit na de wedstrijd

Verkenner Hans Gerritsen licht zijn advies toe.
Op maandag 21 maart is Gerritsen
van start gegaan als verkenner en
heeft hij de mogelijkheden voor
coalitievorming in de gemeente
Brummen onderzocht. “Ik heb een
gesprek gehad met alle politieke
partijen afzonderlijk. Zonder
uitzondering waren dit voor mij
prettige en inspirerende gesprekken.
Ik ben onder de indruk van het
commitment van al mijn gespreks
partners om zich met overgave in te
zetten voor de belangen van de
gemeente Brummen,” stelt Gerritsen vast. In zijn advies schetst hij
stapsgewijs hoe zijn advies voor een
coalitie van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 tot stand is
gekomen. “De verkiezingsuitslag
speelt vanzelfsprekend een belang-

rijke rol, maar ook wel de prioriteiten die partijen hebben voor het
toekomstig gemeentelijk beleid. En
wat zij zien als gevoelige politieke
punten en wat de inhoudelijke
opvattingen zijn over de hoofdlijnen
van het beleid. Maar ook heb ik het
onderlinge vertrouwen en de
persoonlijke verhoudingen aan de
orde gesteld. En aan alle partijen
gevraagd wat zij de meest wenselijke samenstelling vinden van een
coalitie.”
Lees het volledige advies op onze
website. Inmiddels hebben de politieke
partijen zich hierover beraden en is de
heer Gerritsen gevraagd als informateur de vervolgstappen in het
formatieproces te zetten.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Beëindiging behandeling aanvraag
omgevingsvergunning in verband
met vergunningvrij, het kappen
van 2 watercipressen op de locatie
Knoevenoordstraat 70, Hall
• Verlengen beslistermijn reguliere
omgevingsvergunning, het oprichten van een antenne opstelpunt
voor mobiele telecommunicatie in
de vorm van een vakwerkmast,
op perceel Brummen N 257,
Hallsedijk tussen nummer 3 en 5
• Verlengingsbesluit reguliere
omgevingsvergunning (OBM),
voor Mercuriusweg 31 Brummen.

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van de aanbouw,
Holthuizerweg 1, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 2 watercipressen,
Knoevenoordstraat 70, Hall
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
mobiele fietsenstalling op de
locatie Fazantstraat 22, Brummen
• Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, voor het brandveilig
gebruiken van de St. Pancratiusschool, Oude Eerbeekseweg 5,

Brummen
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
schutting, Kolenbranderserf 79,
Eerbeek
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor het realiseren
van een windmolen (as-hoogte
15 meter), Hoevesteeg 2, Tonden
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor Loenenseweg
4, Eerbeek

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.

Praat mee over de toekomst van uw landschap!
Een jaar geleden verscheen ´Brummen-de Landschapsbiografie´. Een kartonnen doos vol met boekjes, folders,
kaarten en zelfs een spel over het bijzondere landschap van de gemeente Brummen. Maar een landschap is altijd
in verandering en hoe gaan we hiermee om? We willen u vragen om mee te denken over de toekomst van het
Brummense landschap tijdens het Landschapsgesprek op 26 april.
Altijd in verandering
De Landschapsbiografie maakt ons bewust van de
bijzondere waarden die ons landschap heeft en dat we
die moeten koesteren. Maar landschappen veranderen,
dat hebben ze altijd gedaan. En ook nu met de klimaatverandering, overgang naar natuurinclusieve landbouw
en een groei in toerisme. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat deze veranderingen positief uitpakken? Kan ons
landschap ervan profiteren? Helpt de Landschapsbiografie om het landschap van de toekomst met elkaar vorm
te geven? Over deze vragen gaat het Brummense
Landschapgesprek.

Doet u ook mee?
Het Landschapsnetwerk Brummen nodigt u graag uit
deel te nemen aan het Brummense Landschapsgesprek
op 26 april in de Pancratiuskerk in Brummen. U bent
welkom vanaf 19.30 uur. We starten om 20.00 uur en
het gesprek duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Kort nieuws
Raadsvergadering

Op donderdag 21 april vindt er weer een besluitvormende raadsvergadering plaats. Welke onderwerpen op de agenda staan kunt u lezen in
een bericht op onze website. De agenda en bijhorende stukken zijn
binnenkort weer te lezen op brummen.nl/gemeenteraad.

Bestemmingsplan Elzenbos

College van B&W hebben besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Elzenbos, actualisatie fase 2’ en deze vrij te geven voor
inspraak. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 12 april
gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen er
zienswijzen worden ingediend. U kunt het plan bekijken via www.
brummen.nl/bestemmingsplannen of door langs te komen op het
gemeentehuis. Het definitieve bestemmingsplan zal met een reactie op
de eventueel ingediende zienswijzen aan de gemeenteraad worden
voorgelegd voor vaststelling.

Vul de enquête groenbeleid in!
De gemeente Brummen is een groene gemeente en wil dat blijven.
Daarom herzien we ons groenbeleid en passen we dat aan naar de
huidige tijd. We horen graag uw mening als inwoner van onze gemeente.
Vul daarom voor 17 april de online
enquête in over het groenbeleid via
www.moventem.nl/openbareruimtebrummen of kijk op www.
brummen.nl. In de enquête vindt u
naast vragen over het groen in de
gemeente ook een aantal vragen

Aanmelden
Doet u mee? Geef u dan op door een mail te sturen
naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl. Het programma vindt u op de website van het landschapsnetwerk www.landschapsnetwerkbrummen.nl.

Campagne Senioren en Veiligheid van start
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 5 april 2022 vanuit het ministerie van Justitie
en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze
campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze
moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken
aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via
bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.
Ambassadeur
Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur
Kees Hulst op als ambassadeur van de campagne: “Als
acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’,
maar ook in mijn privéleven, zie ik hoe graag senioren
het heft in eigen handen nemen. We kunnen veel zelf
doen om te voorkomen dat we slachtoffer worden,
maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig.
Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne,
zodat we er samen voor zorgen dat criminelen niet ver
komen”.
Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer
worden van strafbare feiten dan mensen in andere
leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel.
Daarnaast zien politie en de Fraudehelpdesk sinds de

coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het
aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (waarbij mensen
via een bekende – die op zijn beurt gehackt is – om bij
via WhatsApp snel geld over te maken) fors toegenomen. Maar ook spoofing (waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker om aan privégegevens te komen), babbeltrucs (aan de deur) en phishing
(waarbij via een link in een email of sms toegang wordt
verkregen tot een computer) nemen hand over hand toe.
Slachtoffer worden van deze vaak gewiekste praktijken
kan iedereen overkomen. En dus ook elke oudere.
Daarom krijgen senioren via de campagne concrete
handelingsperspectieven mee die hen weerbaarder
maken tegen criminelen. Wanneer een oudere toch
slachtoffer is geworden, is het belangrijk om aangifte te
doen en de gebeurtenis bespreekbaar te maken.
Hiervoor geeft de campagne ook tips.

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.

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

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

over de landschapsbiografie van het
Landschapsnetwerk Brummen en
enkele vragen over de openbare
verlichting. Laat uw stem horen en
vul de enquête in. De resultaten
worden betrokken bij de op te
stellen beleidsplannen.

Tijd voor actie
De energieprijzen stijgen en de temperatuur op
aarde stijgt ook dagelijks. Op de noordpool is
het nu 30 graden warmer dan normaal. Ook in
Nederland komen er meer hete en droge periodes
aan. De luchtkwaliteit in Nederland is relatief
slecht. Het aantal soorten dieren en planten neemt
wereldwijd af. Welke reden motiveert u om in actie
te komen? Is het de hoge energierekening? Doet u
het voor een schone lucht? Of omdat u de vogels in
ons gebied zo waardeert?

Meer inzicht
met het Energie
Bespaar Rapport

Het maakt natuurlijk niet uit met welke reden u
het doet, als het maar gebeurt. Ga uw woning
isoleren. Leg zonnepanelen op het dak. Zet eens wat
apparaten uit in plaats van op standby. Daarmee
doet u goed voor uw portemonnee en voor het
milieu.

vertrouwde installateur te laten plaatsen. U kunt
de hulp inroepen van een energiecoach. Maak er
gebruik van! Samen in actie voor het milieu en tegen
hoge kosten.

Als gemeente kunnen we u helpen. Zo kunt u
tegen een laag tarief geld lenen om uw huis te
verduurzamen en delen we cadeaubonnen uit. Er
liep een actie om via ons zonnepanelen door een

Met vriendelijke groet,
Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte,
Biodiversiteit en Landschap

Energie besparen als huurder
Wilt u tips als huurder hoe u uw energierekening kan
verlagen? Bekijk dan de online informatiebijeenkomst.
U krijgt dan informatie over hoe u energie kunt besparen in
uw woning. Zo kunt u uw energierekening kunt verlagen,
soms met wel honderden euro’s. Het webinar bekijken kan
via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.

Huurders opgelet:
gratis cadeaubon
We geven 100 gratis cadeaubonnen van
weg ter waarde van 50 euro. Let op: dit is
alleen voor bewoners van een huurwoning.
Daarmee kunnen zij het huis energiezuiniger
én comfortabeler maken. Denk aan
tochtstrips, radiatiorfolie of ledlampen.

Op=op
Deze gratis cadeaubon kunt u, als huurder,
gebruiken bij webshops via het Regionaal
Energieloket. Huurders van Veluwonen
kunnen de bon aanvragen, per adres kan
maximaal 1 bon worden gebruikt. Wees er
snel bij, want op=op. Vraag uw bon aan via
www.regionaalenergieloket.nl/brummen.

Neem contact op
Als u nog vragen over de cadeaubon
heeft, neemt u dan contact op met het
Regionaal Energieloket via projecten@
regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.
Wij wensen u veel plezier en energiebesparing
van uw cadeau.

Als u uw woning goed isoleert, bespaart u
niet alleen energie en geld, maar verbetert
óók het wooncomfort. Hoe u dat het beste
aanpakt, leest u in de Energie Bespaar
Rapporten (voor bouwperiodes 19631973 en 1933). Hierin is door deskundige
energieadviseurs beschreven welke
maatregelen het beste genomen kunnen
worden in huis. Er wordt duidelijk uitgelegd
wat het kost én wat het oplevert.
Hiervoor hebben we een aantal
voorbeeldwoningen in Eerbeek laten
onderzoeken en daarvan energierapporten
laten maken. Bijvoorbeeld een twee
onder een kap woning uit 1933 of een
rijtjeswoning uit 1965. Woningen uit
dezelfde bouwperiode lijken namelijk vaak
op elkaar als je naar de isolatie en installaties
kijkt. Hierin staan de slimste stappen om
energie te besparen en uw huis klaar te
maken voor een toekomst zonder aardgas.
Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en
kies voor Buurtactie energiezuinig wonen.
U kunt hier ook de online informatieavond
terug kijken. Daarin zijn de Energie Bespaar
Rapporten toegelicht.

Bespaar op gasverbruik
Energiezuinig wonen is steeds populairder.
Logisch: het scheelt energiekosten en is goed
voor het milieu. In een goed geïsoleerd
en geventileerd huis kan een hybride
warmtepomp helpen om zuiniger te gaan
verwarmen. U verbruikt dan 50 tot 70%
minder aardgas.
Benieuwd of een hybride warmtepomp
past bij uw woning en situatie? Kijk de online
informatieavond die wij op 16 maart organiseerden
terug op www.regionaalenergieloket.nl.

Gratis bezoek energiecoach
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen in uw koop- of huurwoning?
Dan kan een energiecoach u helpen. Een energiecoach geeft u tips om energie en daarmee
kosten te besparen in uw woning. De energiecoaches van BrummenEnergie zijn speciaal hiervoor
opgeleid en het bezoek is gratis. Maak een afspraak met een energiecoach via website van het
BrummenEnergie op www.brummenenergie.nl/energiecoach.

