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Aanvraagformulier energietoeslag online
Vorige week hebben 201 huishoudens in onze gemeente een brief gehad
met de mededeling dat aan hen binnenkort eenmalig een energietoeslag
wordt overgemaakt. Het gaat om een bedrag van 800 euro. Het betreffen
personen en huishoudens die een bijstandsuitkering ontvangen en daarom
bij de gemeente bekend zijn. Vanaf komende maandag kunnen ook andere
mensen met een laag inkomen een aanvraag doen. Namens de gemeente
wordt deze aanvraag getoetst door de gemeente Apeldoorn.

Voor de eenmalige energietoeslag
komen huishoudens in aanmerking
met een inkomen tot 120 procent
van de van toepassing zijnde
bijstandsnorm. Met dit extra geld
kunnen zij (een deel van) de
energiekosten betalen. Inwoners
met een laag inkomen die de brief
niet ontvangen hebben kunnen de

compensatie zelf aanvragen. Dit kan
via de website www.brummen.nl/
energietoeslag.
Voorwaarden
Zoals bij elke regeling gelden 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 studiefinanciering ontvangen en
inwoners die in een zorg- of
verpleeginstelling of een instelling
voor beschermd of begeleid wonen
verblijven.
Hulp en vragen
De aanvraag kan dus online gedaan
worden. Personen of huishoudens
die dit lastig vinden, kunnen zich
laten bijstaan door bijvoorbeeld het
Steunpunt Geld en Administratie.
Ook kan men gebruikmaken van de
diensten van de VoorzieningenWijzer. En ook medewerkers van Team
voor Elkaar kunnen vragen beantwoorden.

Senioren en veiligheid - Hulpvraagfraude
Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt
aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit. 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. Deze week
aandacht voor hulpvraagfraude.
Bij hulpvraagfraude doet een
oplichter zich voor als een bekende
via bijvoorbeeld WhatsApp.
Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of
(klein)dochter, maar regelmatig ook
als vriend of vriendin. Er wordt
gevraagd om hem of haar snel te
helpen door geld over te maken of
te klikken op een betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat
de ‘bekende’ een nieuw mobiel
nummer heeft. Ook vragen criminelen soms zelfs om geld via het
WhatsApp-account van degene die je
kent. Doordat in het bericht staat dat
er grote nood is en het geld direct
nodig is, zijn veel mensen geneigd
om het geld aan ‘deze bekende’ toch
maar snel over te maken. Vertrouw
zo’n bericht

daarom niet zomaar. Bel altijd eerst de
persoon zelf op het oude nummer en
zorg dat u een normaal gesprek met
hem of haar kan voeren. Neem er
geen genoegen mee als de persoon
zegt je niet te kunnen horen.

of online handelsplatformen;
• Om te voorkomen dat misbruik
wordt gemaakt van je WhatsApp
-account kunt je tweestapsverificatie instellen. Dat is een extra
beveiliging. Op Veiliginternetten.
nl staat hoe je dit kunt doen.

Waar moet je op letten?
• Maak nooit zomaar geld over
zonder dat je iemand daadwerkelijk hebt gesproken of gebeld.
Controleer altijd rechtstreeks bij
de bekende door zijn/haar oude
nummer te bellen. Niet gebeld =
geen geld.

Ben je toch slachtoffer geworden?
• Meld het zo snel mogelijk bij je
bank (ook bij een poging) om het
rekeningnummer van de oplichter
te laten blokkeren en zo andere
slachtoffers te voorkomen;
• Doe altijd aangifte bij de politie
(ook bij een poging). Dit kan ook
digitaal. Maak een bestandje aan
van het WhatsApp gesprek, zodat
je die bij de aangifte kunt voegen;
• Meld het bericht ook als je geen
slachtoffer bent geworden bij de
Fraudehelpdesk.

Voorkomen dat oplichters je
benaderen
• Plaats je telefoonnummer niet
openbaar op social media, website

Meer informatie
Kijk voor meer informatie
over hulpvraagfraude op
Veiliginternetten.nl.

Een van de speerpunten in de gemeente Brummen is het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor
onze inwoners. Afspraak is dat we vrijkomende locaties in de dorpskernen hiervoor gebruiken. Een actueel
voorbeeld is het perceel aan de Kampweg 46 in Brummen, waar voorheen de Spar was gevestigd en sinds eind
2018 tijdelijk een kringloopwinkel zit. In juli 2021 heeft het gemeenbestuur ingestemd om op deze locatie 15
appartementen mogelijk te maken. Initiatiefnemer TRB Vastgoed heeft de eerste ideeën voor de invulling hiervan
klaar en recent ook aan buurtbewoners en andere belangstellenden gepresenteerd.
plan voor besluitvorming voor aan
de gemeenteraad. Op basis van een
vastgesteld bestemmingsplan kan
vervolgens een omgevingsvergunning worden verleend. Dit proces
willen we zorgvuldig en zo snel als
mogelijk laten verlopen. Daarom
heeft de ontwikkelaar de gemeente
gevraagd om gebruik te maken van
een coördinatieregeling. Dat wil
zeggen dat we tegelijk met het

Geld besparen omdat u recht heeft op een subsidie of toeslag van de
gemeente. Of door te kiezen voor een andere energieleverancier of
zorgverzekering. Het kan met de VoorzieningenWijzer, hét hulpmiddel
waarmee uzelf meer inzicht krijgt in uw persoonlijke uitgaven. U krijgt
van een onafhankelijke expert concrete tips. De groep inwoners die voor
een gratis adviesgesprek in aanmerking komt is eerder dit jaar verruimd.
Het gaat om alle inwoners met een inkomen tot maximaal 150% van de
bijstandsnorm. Nog tot 1 juli dit jaar kunnen zij gebruikmaken van deze
gratis service.
te kijken naar de persoonlijke
Sinds de verruiming van de groep
situatie. Maakt u gebruik van alle
mensen die hiervoor in aanmerking
lokale en landelijke toeslagen en
komt, is het aantal adviesgesprekregelingen? Zijn er mogelijkheden
ken flink toegenomen. Zo hebben
om kosten te besparen, bijvoorbeeld
medewerkers van Veluwonen begin
als het gaat om een zorgverzekering
dit jaar hun huurders een persoonlijof de energierekening? Na het
ke kaart gestuurd en zijn deze
gesprek weet u dat de financiële
mensen ook persoonlijk gebeld. En
basis op orde is en dat u niet te veel
met succes, want vele van hen
betaalt aan vaste lasten.
hebben contact opgenomen met de
VoorzieningenWijzer.
Nu aanmelden
Dus komt ook u in aanmerking voor
Ook medewerkers van het steunde VoorzieningenWijzer? Kijk dan
punt Geld en Administratie en
snel op de speciale website www.
consulenten van Team voor Elkaar
datgeldtvoormij.nl/brummen. Als u
hebben inwoners actief gewezen op
zich aanmeldt, krijgt u een afspraak
de mogelijkheid om nog dit voorjaar met een onafhankelijk adviseur. Dit
een afspraak te maken en samen
is gratis en vrijblijvend. De gemeenmet een onafhankelijke deskundige
te betaalt de kosten voor het advies.

Energie besparen als huurder

Gewenste woningbouw op perceel Kampweg 46 in Brummen

Voordat de plannen definitief
worden, moet er nog veel gebeuren.
Zo moet er nog een bestemmingsplan worden opgesteld. Deze wordt
eerst als ontwerp gepubliceerd.
Iedereen die het niet eens is met de
plannen, krijgt dan de gelegenheid
om over dit ontwerpplan een
zienswijze in te dienen. Nadat we de
reacties hebben bekeken en
eventueel verwerkt, leggen we het

Meer animo voor VoorzieningenWijzer

bestemmingsplan, ook de benodigde omgevingsvergunning publiceren. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze regeling toe te
passen. De inbreng van iedereen in
het proces blijft gewaarborgd, maar
de bestuurlijke afweging vindt
eenmaal en in samenhang plaats.
Veel belangstelling
Op woensdag 6 april jongstleden was

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 verlagen, soms met wel
honderden euro’s. Bekijk de online
informatiebijeenkomst via de
website www.regionaalenergieloket.
nl/brummen. Daarnaast zijn er ook
nog cadeaubonnen beschikbaar ter
waarde van € 50,-. Hiermee kunt u
energiebesparende maatregelen

nemen. Denk aan tochtstrips,
radiatorfolie of ledlampen. Vraag de
bon aan via www.regionaalenergieloket.nl/brummen.

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op
Koningsdag (27 april), op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en
vrijdag 6 mei. Het Servicepunt in
Eerbeek is op deze dagen ook
gesloten.
Kijk voor onze openingstijden op
www.brummen.nl.

er een goed bezochte inloop- en
informatiebijeenkomst. Veel belangstellenden hebben het eerste
ontwerp van TRB Vastgoed en zijn
architect Daniel Peters van Damast
Architects bekeken. Iedereen kon
vragen stellen over de ontwikkeling
en de schetsen bekijken. Ook
namens de gemeente Brummen
waren op deze avond mensen
aanwezig om vragen over het
initiatief te beantwoorden.
Duidelijk is dat het plan veel reacties
oproept. Enerzijds zijn veel mensen
blij met de bouw van nieuwe
woningen op deze locatie. Maar ook
waren er diverse kritische geluiden te
horen, voornamelijk van direct
aanwonenden. De nog verder uit te

werken ideeën laten een appartementengebouw met drie lagen zien.
Diverse omwonenden lieten weten
drie lagen hoog te vinden, het aantal
appartementen te veel en ook zijn
bewoners bang voor verlies van
uitzicht, privacy en lichtinval. De
gemeente gaat reageren op de
reacties die we (per mail) hebben
ontvangen. Ook gaat de initiatiefnemer na in hoeverre er mogelijkheden
zijn om reacties mee te nemen in het
uiteindelijke bouwplan. De gemeente
gaat in overleg met de huidige
tijdelijke gebruikers van het pand aan
de Kampweg, Stichting Rhienderen
Centrum. Deze stichting heeft zorgen
over het vinden van een geschikte
plek om hun activiteiten voort te
zetten.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van
zonnepanelen, Rhienderensestraat
30, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een overkapping/
buitenkamer, Grolweg 3, Hall
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel,
Hallseweg 9, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, de
renovatie van 219 huurwoningen,
Noorder Enk, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen in het
weiland, Rhienderensestraat 30,
Hall

• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, de casco
restauratie van de tuinsokkels op
Landgoed Reuversweerd,
Piepenbeltweg 3, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning de
cascorestauratie van de tuinmanswoning/oranjerie op Landgoed
Reuversweerd, Piepenbeltweg 3,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen
(legaliseren) van zonnepanelen
op de locatie Molenstraat 20,
Eerbeek
• Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, het brandveilig
gebruiken van “Tolzicht”, gelegen
op de locatie Burgemeester de
Wijslaan 35, Brummen
• Verlengen beslistermijn reguliere

omgevingsvergunning, het
aanleggen van een nieuwe uitrit,
Narcisstraat 2, Brummen
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Rectificatie - Ontwerpbestemmingsplan “Elzenbos, actualisatie
fase 2” gemeente Brummen
Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning, wandeltocht, start vanaf L.R.
Beijnenlaan 22, Brummen
• Verleende evenementenvergunning, Campina Open Boerderijdag, Arnhemsestraat 159,
Leuvenheim
Verkeersbesluit
• Verkeersverzamelbesluit
Elektrische Laadpalen

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.

Na 12 jaar kwam er op dinsdag 29 maart een einde aan 12 jaar raadslidmaatschap van de Mathilde Meindersma-Matulessy. De Eerbeekse VVD’er
kon vanwege een ziekteperiode niet bij de afscheidsbijeenkomst van de
‘oude’ raad aanwezig zijn. Vandaar dat afgelopen donderdag burgemeester
Alex van Hedel persoonlijk bij haar thuis een Koninklijke Onderscheiding
kwam uitreiken. Hij werd hierbij vergezeld door raadsgriffier Dieke Balduk.
het raadswerk afscheid te nemen.
Vanwege haar langdurige verdienste
als raadslid voor de lokale gemeenschap kreeg ze donderdag van
burgemeester Van Hedel het lintje
opgespeld en mag zij zich Lid in de
Orde van Oranje Nassau noemen.
Van Hedel prijst de Eerbeekse om
haar warme persoonlijkheid en
betrokkenheid bij vooral de sociale
thema’s in onze gemeente. Ondanks

Het was de heer A.J. van der Velde
die oktober vorig jaar aandacht
vroeg voor de gedenksteen. In
samenwerking met het 4 mei comité
Eerbeek en de gemeente Brummen,
is er een nieuwe plek gevonden voor
de steen. Niet ver van de plek waar
Sergant Alwin Bader in 1944 dodelijk
verongelukte. De gedenksteen is nu
voor iedereen goed zichtbaar.

Website
De steen en de gedenkpaal met de
QR-code staat aan de Rhienderensestraat op het terrein van de Familie
Spee. De QR-code verwijst naar de
website kinderen-in-brummen.nl.
Daar staat meer over sergeant Bader
en de bommenwerper B17G-“The 8
Ball”, die op 2 november 1944
crashte bij het Apeldoorns-Dierens

Op donderdag 20 april nam de gemeenteraad weer enkele besluiten.
Welke dat zijn leest u in een nieuwsbericht op onze website. Binnenkort
is ook de besluitenlijst én het audioverslag van de vergadering te vinden
op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Samenwerking met SWB

B&W hebben besloten de samenwerking met Stichting Welzijn Brummen te verlengen. Er wordt eenmalig een overeenkomst aangegaan
voor een periode van 6 jaar. Dit om te voorkomen dat de vierjaarlijkse
afweging samenvalt met een periode van gemeenteraadsverkiezingen.
Verder verlenen B&W voor 2022 aan SWB een subsidiebedrag van
897.470 euro voor een groot aantal taken en werkzaamheden. Ook is
voor het eerste half jaar van 2022 een actueel uitvoeringskader met
resultaatsverplichtingen vastgesteld. In juli worden afspraken vastgelegd
voor het tweede deel van dit jaar.

Hallseweg 67 en 67A

B&W hebben besloten om het voorliggende wijzigingsplan Hallseweg 67
en 67A vast te stellen en ter inzage te leggen gedurende een termijn van
6 weken. De initiatiefnemers hebben het voornemen om de voormalige
bedrijfswoning in gebruik te nemen als burgerwoning. Er zal geen
woning worden toegevoegd, het betreft enkel een wijziging van functie.

Lendeweg 8b

Inloopbijeenkomst project Folding Boxboard

Felicitaties voor
Mathilde Meindersma
persoonlijke tegenslag en gezondheidsproblemen in de laatste
periode, heeft ze het ambt van
raadslid uiteindelijk toch 12 jaar
lang uitstekend weten te vervullen.

Gedenkpaal onthuld aan Rhienderensestraat in Brummen
Op vrijdag 15 april heeft burgemeester Alex van Hedel een bijzondere
gedenkpaal onthuld. Het gaat om een paal met een QR-code. Deze staat
aan de Rhienderensestraat, dichtbij de kruising met de Den Broekweg. De
gedenkpaal staat in de berm bij een gedenksteen ter hoogte van huisnummer 9. Deze steen, die in de loop der jaren onderdeel werd van een
particuliere tuin, krijgt nu weer de aandacht die het verdient.

Raad besloot

B&W hebben besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met de
beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in een reactienota.
Ook stellen B&W de raad voor het bestemmingsplan Lendeweg 8b vast
te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Dit omdat het kostenverhaal op een andere manier geregeld is.

Oud-raadslid ontvangt onderscheiding

Meindersma-Matulessy, geboren op
5 juli 1952, heeft in drie raadsperioden het ambt van raadslid in de
gemeente Brummen vervuld.
Aanvankelijk voor de lokale partij
IPV, later voor de VVD. De eerste
twee perioden besloeg de jaren
2006 tot en met 2014. Na vier jaar
afwezigheid kwam ze na de
verkiezingen van 2018 terug in de
raad om nu in 2022 definitief van

Kort nieuws

Kanaal, dichtbij de Voorstondensestraat (Bouwbedrijf Nobel).

Het programma Eerbeek-Loenen 2030 organiseert een inloopbijeenkomst
voor het project Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Deze vindt plaats op
donderdag 12 mei. Tussen 19 en 21 uur kunnen belangstellenden
binnenlopen in De Korenmolen in Eerbeek. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u zich laten informeren over de stand van zaken van dit
project en hoort het programmateam graag uw mening over de inrichting
van de nieuwe weg, de groenzone bij ’t Haagje, de Poelkampstraat en de
directe omgeving van het fabrieksterrein. Ook komt het schetsontwerp
voor de verlegging van de Eerbeekse Beek aan bod.
De informatie die aan bod komt bij
de bijeenkomst op 12 mei, staat
uiterlijk 10 mei op de programmawebsite www.eerbeekloenen2030.
nl. Bent u niet in de gelegenheid
om bij de bijeenkomst aanwezig te
zijn? Aandachtspunten, wensen en
opmerkingen kunnen tot 23 mei
2022 via het reactieformulier op
deze website worden doorgeven.

Burgemeester Alex van Hedel,
meneer Van der Velde, 2 veteranen
en Freek Toevank namens het 4 mei
comité Eerbeek

Aandachtspunten verwerkt
In december 2021 zijn de eerste
schetstekeningen van de nieuwe
weg langs ‘t Haagje en de inrichting
van het terrein van FBE gepresenteerd. Vanuit de samenleving zijn
toen onder andere aandachtspunten
meegegeven voor de ligging van de
nieuwe weg, geluidswanden en de
inrichting van wegen die aansluiten
op de nieuwe weg. Deze aandachtspunten zijn afgewogen en meege

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.

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

nomen in onderzoeken en het
verdere ontwerp.
Geef uw mening
De ligging van de nieuwe weg ligt
vast. Duidelijk is ook dat geluidswanden goed bijdragen om
geluidsoverlast van de nieuwe weg
te beperken. Er is ook een aantal
zaken dat nog niet vastligt. Over
sommige zaken is uw mening van
belang. Bijvoorbeeld als het gaat om
de inrichting van de nieuwe weg, de
groenzone langs ’t Haagje en de
Poelkampstraat en de directe
omgeving van het fabrieksterrein.
De aandachtpunten die u meegeeft
verwerkt het programmateam
Eerbeek-Loenen 2030 weer zo veel
als mogelijk in de ontwerpen en het
ontwerp-inpassingsplan. Deze
stukken worden waarschijnlijk in
september ter visie gelegd.

