
Van Beschermd Wonen naar  
Beschermd Thuis
Vanaf volgend jaar is de gemeente Brummen verantwoordelijk voor 
Beschermd Wonen. Nu is dat nog centrumgemeente Apeldoorn. Met 
de verschuiving van verantwoordelijkheden en taken zetten we de 
beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis in. 

Dit betekent dat straks mensen zoveel als mogelijk zelfstandig wonen, 
al dan niet met ondersteuning aan huis. Psychisch kwetsbare mensen 
hoeven dan niet meer te verhuizen naar een instelling in een andere 
gemeente. Voor mensen die dat echt nodig hebben, blijft wonen in een 
instelling voor beschermd wonen voorlopig mogelijk. Burgemeester en 
wethouders hebben het nieuwe beleid vastgesteld en leggen dit nu 
voor aan de gemeenteraad. 

Budgetcoach helpt je verder
Het Steunpunt Geld & Administratie houdt op dinsdag en woensdag 
inloopuren voor hulp bij financiële en administratieve zaken. Soms zijn 
financiële problemen te groot om tijdens het inloopuur te behandelen. Of 
er is meer begeleiding nodig. Dan kom je terecht bij een budgetcoach. 
Bijvoorbeeld bij Maria Bruggink.

De budgetcoach helpt je om inzicht 
te krijgen in je inkomsten en 
uitgaven. En maakt met jou een 
plan om schulden af te lossen. “Ik 
begin altijd met een kennismakings-
gesprek”, vertelt Maria Bruggink. 
“Want als we samen aan de slag 
gaan om grip op je financiën te 
krijgen, moet het wel klikken. We 
proberen de belangrijkste financiële 
problemen zo snel mogelijk op te 
lossen. Maar we hebben vaak wel 
een of twee jaar lang contact. We 
hebben geen haast: geldzorgen 
oplossen kost nu eenmaal tijd.”

Inkomsten en uitgaven
Maria start met het maken van een 
maandbegroting. “Je ziet dan 
meteen of het uitgavenpatroon 
past bij de inkomsten. Is dat niet 
het geval? Dan moeten inkomsten 
en uitgaven in evenwicht komen. 
Pas dan kun je beginnen met het 
aflossen van schulden.” 

Schulden oplossen
Als Maria probeert inzicht te 

krijgen in de schulden die iemand 
heeft, krijgt ze vaak een hele 
stapel enveloppen. “Ik probeer 
dan om betalingsregelingen te 
treffen met de schuldeisers. Zijn de 
schulden echt veel te hoog? Dan is 
schuldsanering de enige oplossing. 
Je moet dan drie jaar lang zo veel 
als mogelijk de schulden betalen. 
Daarna wordt de rest van de 
schulden kwijtgescholden. De 
papieren die hiervoor nodig zijn, 
verzamel ik samen met de cliënt. 
De coördinator van het steunpunt 
regelt  het vervolg. Als de cliënt 
het wil, kan ik bij de gesprekken 
aanwezig zijn.”

Coaching
Heeft een cliënt de financiën weer 
een beetje op orde? Dan houdt 
Maria regelmatig contact. “Je 
bouwt samen een band op”, zegt 
Maria. “Het is fijn om te zien dat 
je iemand echt kunt helpen. Dat 
trok mij ook aan in het werk als 
budgetcoach. Naast inzicht in 
financiën is het minstens zo 

belangrijk dat je goed kunt 
luisteren en coachen. Daar help je 
mensen verder mee.”

Mooi vrijwilligerswerk
De budgetcoaches zijn vrijwilli-
gers. Ze hebben nauw contact 
met het Steunpunt Geld & 
Administratie en bespreken waar 
nodig zaken met coördinator 
Willem van de Bilt. Hij is ook 
degene die cliënten doorverwijst 
naar de budgetcoaches. Meer 
weten? Of interesse in een 
functie als budgetcoach? 
Bel 0575 – 561 988.

Kijk ook eens op  
www.brummen.nl/geldzorgen

18 mei startavond Klompenpad 
Empe en Tonden
Loopt u graag een blokje om in uw eigen 
omgeving? Wilt u meedenken over het 
ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de 
omgeving van Empe en Tonden? Log dan in 
voor de digitale startavond op dinsdag 18 mei. 

De gemeente Brummen en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
willen samen met bewoners en 
partijen in het gebied een wandel-
route realiseren. Een route waar je 
het landschap en de cultuurhistorie 
van het gebied beleeft. Tijdens de 
startavond krijgt u uitleg over het 

project. En kunt u ideeën voor de 
route en kennis over cultuurhisto-
risch interessante objecten aandra-
gen. De digitale startavond begint 
om 19.30 uur. Doet u mee? 
Aanmelden kan via www.land-
schapsbeheergelderland.nl/
klompenpad-empe-tonden/.
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Corona: versoepelingen per 28 april
Stap voor stap wordt meer mogelijk. Per woensdag  28 april 
mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkel
afspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal 
aantal bezoekers in een winkel. 

Het is nog steeds belangrijk om 
drukte te vermijden. Daarnaast 
zijn warenmarkten voor zowel 
levensmiddelen als niet-essentiële 
producten open. Ook mogen de 
buitenterrassen van eet- en 
drinkgelegenheden weer open 
tussen 12.00-18.00 uur. Per tafel 
geldt: maximaal 2 personen of 
1 huishouden. Meer informatie 
vind je op rijksoverheid.nl

Belangrijk blijft dat we ons 
allemaal aan de basisregels 
houden: handen wassen, afstand 
houden en thuisblijven en testen 
bij klachten. En dat we ons laten 
vaccineren, zodra dit kan. 

Teststraat naar ApeldoornNoord
Iedereen met corona-gerelateer-
de klachten kan zich laten testen 
bij één van de testlocaties van de 
GGD. In Apeldoorn is de testloca-
tie van de GGD Noord- en 
Oost-Gelderland verhuisd van de 
Vlijtseweg (locatie Zwitsal) naar 
de Laan van het Omniversum 
(Apeldoorn-Noord). De testloca-
tie is vanaf de straatkant goed 
zichtbaar met een duidelijk 
herkenbare toegangspoort. De 
nieuwe locatie is een walk-in 
testlocatie met 5 PCR-testlijnen 
en is dagelijks van 8.30 tot 21.30 
geopend. 

Afspraak maken
In Noord- en Oost-Gelderland 
zijn testlocaties in Apeldoorn, 
Harderwijk, Winterswijk, 
Zelhem, Zutphen en Vaassen 
en een mobiele testunit in 
Heerde. Een testafspraak maakt 
u via het landelijke afspraken-
nummer 0800-1202.  
Of online op coronatest.nl.



Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is op woensdag 5 mei gesloten vanwege Bevrijdings-
dag. Ook rond Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten, te weten op 
donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021.

Financiële stukken Veiligheidsregio VNOG
Van de Veiligheidsregio heeft het college de voorlopige jaarstukken 2020 
en de concept programmabegroting 2022-2025 ontvangen. Beide stukken 
zijn doorgestuurd naar de gemeenteraad. Indien gewenst kan de gemeen-
teraad een zienswijze indienen op de concept programmabegroting.

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 

omgevingsvergunning, het 
wijzigen van gevelkozijnen, 
interne constructieve wijziging 
en realisatie van 2 dakkapellen, 
Maria Stuartlaan 17, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, de 
revitalisering van het land-
goedhotel, Prof. Weberlaan 1, 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Geweigerde reguliere omge-

vingsvergunning, het kappen 
van 2 douglassparren, Juliana 
van Stolberglaan 30, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omge-
vingsvergunning, het verplaat-
sen van de oprit naar de 
voorkant op de locatie 
Ringlaan 56, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbestbeplating van een 
schuur op de locatie Colden-
hovenseweg 50, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 

van asbest op de locatie 
Kanaalweg 12 in Eerbeek

• Verleende Drank en Horeca-
vergunning, horeca lokaliteit 
Stuyv Inn Food & Drinks, 
Stuijvenburchstraat 143, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen 
van een walnotenboom, 
Ambachtstraat 48, Brummen

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het realiseren 
van een dakopbouw op de 
locatie Coldenhovenseweg 23, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het aanleg-
gen van twee uitritten op de 
locatie Hammelerweg, 
Leuvenheim

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het bouwen 
van een woning op de locatie 
Hammelerweg kavel 4, 
Brummen (kadastraal bekend 
Brummen, sectie G, nummer 
6178)

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen 
van een beuk, Harderwijker-
weg, Eerbeek, langs de N786 
bij hectometerpaal km 9.45

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen 
van 1 dode els en het knotten 
van 3 elzen, Loenenseweg 
128, Eerbeek

• Verleende reguliere omge-
vingsvergunning, het kappen 
van een inlandse eik, Prof. 
Weberlaan 6, Eerbeek

Verordeningen 
• Mandaatregeling gemeente 

Brummen 2020

Overige overheidsinformatie 
• Nota Bodembeheer voor de 

gemeenten Apeldoorn, 
Brummen, Epe en Voorst 

Beleidsregels 
• Beleidsregels Tijdelijke Onder-

steuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) 2021

Senioren en veiligheid: hulpvraagfraude 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is er een 
speciale campagne over  veiligheid voor senioren. Zij 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 oplich
ters niet te makkelijk’ wordt 4 weken lang aandacht besteed aan 
verschillende vormen van criminaliteit. Deze week hulpvraagfraude 
(via bijvoorbeeld WhatsApp).

Bij hulpvraagfraude doet een oplich-
ter zich voor als een bekende via 
bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoor-
beeld 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 genoe-
gen mee als de persoon zegt je niet 
te kunnen horen.

Waar moet je op letten?
• Maak nooit zomaar geld over 

zonder dat je iemand daadwerke-
lijk hebt gesproken of gebeld. 
Controleer altijd rechtstreeks bij 
de bekende door zijn/haar oude 
nummer te bellen. Niet gebeld = 
geen geld.

Voorkomen dat oplichters je 
benaderen
• Plaats je telefoonnummer niet 

openbaar op social media, 

website of online handels-
platformen;

• Om te voorkomen dat misbruik 
wordt gemaakt van je 
WhatsApp-account kunt je 
twee-staps-verificatie instellen. 
Dat is een extra beveiliging. Op 
Veiliginternetten.nl staat hoe je 
dit kunt doen.

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.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulp-
vraagfraude op Veiliginternetten.nl.

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Burgemeester belt 8 gedecoreerden in gemeente Brummen  
Vanwege het coronavirus is de jaarlijkse lintjesregen anders dan anders. 
De burgemeesters in het land hebben op 26 april persoonlijk contact 
opgenomen met te decoreren inwoners om hen te vertellen dat het Zijne 
Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderor
de. In de gemeente Brummen belde burgemeester Alex van Hedel met 
8 inwoners om ze te feliciteren.  

De heren Bert Garssen, Rien 
Oosterveen, Geert van den 

Hoogen (Brummen), Cor Rijken 
(Empe) en de dames José Bos-

man-Halman, Marjo Korfage 
(Brummen) en Dinie de 
Vries-Maatman (Eerbeek) zijn 
benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Sonja Leemkuil-Saarloos (Brum-
men) werd benoemd tot  Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau.

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

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

Colofon

Lintjesregen 2021 gemeente Brummen
Vanwege de coronacrisis een lintjesregen via de telefoon. Van harte gefeliciteerd: Bert Garssen, Cor Rijken, Geert van den 
Hoogen, Rien Oosterveen, Dinie de Vries-Maatman, José Bosman-Halman, Marjo Korfage en Sonja Leemkuil-Saarloos.
 



Ontwerp Regionale 
Energie Strategie 
1.0 ter inzage
Tot en met zondag 30 mei ligt het ontwerp 
van de Regionale Energie Strategie (RES) 
1.0 ter inzage. In de RES beschrijven we 
hoe we tot 2030 verwachten duurzame 
energie op te wekken met wind en zon, en 
hoeveel.  

De RES is gemaakt door de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, 
Voorst en Zutphen (die samenwerken in de 
Cleantech Regio), samen met de provincie 
Gelderland en twee waterschappen.

Inspraakreactie op ontwerp 
RES 1.0
Je kunt de ontwerp-RES 1.0 lezen op www.
cleantechregio.nl/res. Wil je reageren? Stuur 
dan je inspraakreactie naar de gemeente 
waar je reactie over gaat. Gaat je reactie 
meerdere gemeenten aan? Dan is het 
voldoende deze aan één gemeente te 
sturen. Alle reacties worden gebundeld en 
meegenomen in de procedure.

Zet in de inspraakreactie in ieder geval 
je naam en adres, datum van indiening 
en handtekening. En liefst ook je 
telefoonnummer. Reacties voor de 
gemeente Brummen stuur je per post naar:
Gemeente Brummen 
t.a.v. Paul Severens 
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen 
Of per e-mail aan 
p.severens@brummen.nl. 
Bellen kan ook: 
0575-568 233  

Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid? En vind je het leuk om huurders in 
de gemeente Brummen te motiveren om energie te besparen? Meld je dan 
aan als energiecoach!

Als energiecoach voor huurders bezoek je bewoners thuis. Natuurlijk alleen als 
de coronamaatregelen het toelaten. Je geeft praktische tips over hoe je op een 
eenvoudige manier energie kunt besparen. Om goed voorbereid aan de slag te 
gaan, krijg je eerst een (online) training.

Meer weten? Stuur dan een email met je motivatie en gegevens naar: 
energiecoach@brummenenergie.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.brummenenergie.nl/coach

Het klimaat verandert. Om de gevolgen te beperken, 
mag de temperatuur op aarde niet teveel stijgen. 
Daarom moet de uitstoot van CO2 omlaag. Dit 
kan door minder aardgas te verbranden. Daarom 
is in 2050 elk gebouw in ons land geïsoleerd en 
van duurzame warmte voorzien. En niemand kookt 
er nog op aardgas. We vertellen je graag hoe we 
dat doen. Je bent van harte welkom bij de online 
informatiebijeenkomst ‘Transitievisie Warmte’ op 
dinsdag 25 mei! 

De informatieavond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. 
Je volgt de bijeenkomst gewoon bij je thuis, via 
computer of tablet. Meld je aan via bijeenkomsten@
brummen.nl. Kort voor de bijeenkomst krijg je dan 
een link om mee te doen.

Van aardgas naar schone warmte
Tijdens de informatieavond vertellen we graag meer 
over de warmtetransitie. En de visie waarin we onze 
plannen vastleggen. Maar we horen natuurlijk ook 
graag wat jij ervan vindt. Hoe wil je bijvoorbeeld 
betrokken worden bij de verandering van aardgas 
naar schone warmte? Welke vragen en mogelijk 
zorgen heb je?
De Transitievisie Warmte is een momentopname. 
De techniek gaat verder. De komende jaren komen 
er ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden voor de 
overgang naar schone energie. Daarom komt er elke 
vijf jaar een herijking en update van de visie. 

Heb je vragen? Mail dan naar 
p.severens@brummen.nl. Graag tot woensdag 
25 mei. Samen naar een duurzaam morgen!

25 mei: informatie avond transitievisie warmte

Zonne- en windenergie 
in Brummen

17 mei presentatie conceptbeleid 
Tijdens de avond hebben we veel informatie 
gekregen van inwoners. Een videoverslag 
van de bijeenkomst vind je op 
www.brummen.nl/opgewekt. De input 
hebben we verwerkt in een conceptbeleid 
voor zonne- en windenergie. Op maandag 17 
mei presenteren we het conceptbeleid. We 
laten dan graag zien waar en hoe zonnevelden 
en eventueel windmolens mogen komen in 
Brummen. En welke ruimte er is voor innovaties. 
Wil jij hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een 
mail naar bijeenkomsten@brummen.nl met als 
onderwerp ‘inwonersbijeenkomst 17 mei’. We 
horen dan graag wat je van het concept vindt!

Op 2 februari hebben we samen met inwoners 
mogelijkheden besproken voor zonnevelden en 
windmolens in Brummen. Deze bijeenkomst was 
een eerste stap op weg naar lokaal beleid voor 
zonne- en windenergie. 

Energiecoaches gezocht!


	Grote kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop
	Kop

