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Bewegen in de openbare ruimte erg populair
In een ruim 40 pagina’s tellende rapportage schetst onderzoeksbureau Moventem de
belangrijkste resultaten van een onderzoek naar drie onderwerpen: gezondheid,
informatievoorziening over algemene voorzieningen en de bibliotheek. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat twee derde van de deelnemers aan het inwonerspanel
voldoet aan de beweegrichtlijn en dat wandelen, fietsen en hardlopen nog steeds
ongekend populair zijn. Het werk van de bibliotheek wordt door velen gewaardeerd.
Het onderzoeksrapport en een korte samenvatting leest u op brummenspreekt.nl.
In een periode van ruim twee weken
in de maand maart kon iedereen van
16 jaar of ouder een vragenlijst
invullen. In totaal 588 personen
hebben dit gedaan. Onderzoeksbureau Moventem laat weten dat door
het grote aantal respondenten het
onderzoek statistisch betrouwbaar
is. Bijzonder is dat veel vragen over
sporten en bewegen die nu gesteld
werden, ook in 2017 aan het
inwonerspanel zijn voorgelegd.
Hiermee kunnen de bevindingen in
dit onderzoek ook vergeleken
worden met 5 jaar geleden. Eén van
de conclusies die dan getrokken kan
worden is dat het aantal personen
dat voldoet aan de beweegrichtlijn
(65%) of de richtlijn van maximaal 1
glas alcohol per dag (81%) vergelijkbaar is met 5 jaar geleden. Maar
bij de belangrijkste reden om te
sporten/bewegen is het argument
van gezondheid wel fors gestegen
(van 77 naar 89%).
Inbreng voor nieuw beleid
De vragen over sport, bewegen en
gezondheid vormen een bouwsteen
voor de nieuwe gezondheidsnota
die het gemeentebestuur dit jaar

gaat opstellen. De resultaten van het
onderzoek geven inzicht wat
inwoners vinden van thema’s zoals
bewegen, sporten, gezondheid en
middelengebruik. Maar ook welke
behoefte er is aan ondersteuning,
bijvoorbeeld bij thema’s zoals
psychische en mentale gezondheid.
Naast dit onderzoek worden de
cijfers en het advies van de GGD
benut voor het opstellen van het
beleid. Een groot aantal organisaties
uit de gemeente is daarnaast om
input gevraagd. Op basis van alle
inzichten worden de belangrijkste
speerpunten en doelen ter bevordering van de gezondheid van onze
inwoners voor de komende vier jaar
vastgelegd.
Informatiebron
De panelleden van Brummen
Spreekt hebben ook vragen
beantwoord over hoe zij informatie
krijgen over welke voorzieningen er
in onze gemeente zijn op sociaal
maatschappelijk vlak. Hieruit blijkt
dat inwoners vooral op de hoogte
zijn via de gemeentelijke informatiepagina’s GemeenteThuis in het
weekblad Brummens Nieuws (62%),

naast de papieren gemeentegids
(48% en diverse websites (40%).
Opvallend is dat bijna de helft van
de ondervraagden (43%) niet goed
weten waar zij informatie kunnen
vinden over algemene voorzieningen die de gemeente of andere
organisaties bieden. Daar is nog
winst te behalen.
In de vragenlijst zijn ook enkele
vragen opgenomen over de
plaatselijke bibliotheek. Een groot
deel van de ondervraagden vindt
dat een bibliotheek waarde heeft
voor de samenleving. Zo geeft 76
procent aan dat de bibliotheek ook
kennis toegankelijk maakt voor
mensen met weinig geld. 75 procent
van de ondervraagden waardeert de
hulp die de bibliotheek biedt bij het
leren van nieuwe dingen.
De verwachting is dat in het najaar
de nieuwe gezondheidsvisie
gepresenteerd wordt. De resultaten
over de bibliotheek neemt de
gemeente mee in gesprekken met
Bibliotheek Brummen-Voorst over
de toekomstige dienstverlening en
(subsidie)afspraken.

Donderdag 12 mei: 3 raadsfora
Terwijl de coalitievorming nog volop aan de gang is, is de vergadercyclus
voor de nieuwe gemeenteraad al gestart. Er zijn diverse inhoudelijke
onderwerpen die de raad in mei gaat bespreken. Zo liggen er in de maand
mei 8 concrete voorstellen op de vergadertafel van de negentien raadsleden. Dit betekent dat er is gekozen voor 3 forumbijeenkomsten. Deze
vinden plaats op donderdagavond 12 mei 2022 en zijn zo als gebruikelijk
openbaar. Het forum Bestuur begint al om 19.00 uur en wordt aansluitend
gevolgd door het forum Sociaal Domein. In een andere vergaderruimte
start om 20.00 uur het forum Fysieke leefomgeving.
De beide forumvergaderingen
vinden plaats in het Brummense
gemeentehuis. Ook publiek is weer
van harte welkom. Forumvergaderingen worden niet meer live
worden uitgezonden via website of
lokale omroep. Dit in tegenstelling
tot de besluitvormende raadsvergadering die wel via het televisiekanaal
van de lokale omroep live wordt
uitgezonden.
Fora Bestuur en Sociaal Domein
Om 19.00 uur begint in de raadszaal
het raadsforum Bestuur. Op de
agenda van dit forum staan enkele
vaste agendapunten zoals de lijst
met ingekomen stukken en de
mogelijkheid voor inwoners om in te
spreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan. Dit forum
bevat één concreet raadsvoorstel,
namelijk de jaarstukken én de
conceptbegroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Zodra het forum Bestuur afgelopen
is, start in dezelfde vergaderruimte

het forum Sociaal Domein.
Hierbij komen twee concrete
raadsvoorstellen aan bod. Ook hier
gaat het om voorgestelde begrotingen voor volgend jaar van samenwerkingsorganen waaraan de
gemeente Brummen deelneemt,
namelijk de GGD Noord- en Oost
Gelderland en de regionale vervoersdienst PlusOV.
Forum Fysieke Leefomgeving
Dit forum kent een wat uitgebreidere agenda. Dit omdat er vijf concrete
raadsvoorstellen worden besproken.
Zo buigt de raad zich over een
nieuw bestemmingsplan voor het
perceel Lendeweg 8b in Hall. Maar
ook wordt de gemeenteraad
gevraagd een coördinatiebesluit te
nemen om vooruitlopend op
besluitvorming voor mogelijke
woningbouw op het perceel
Kampweg 46 in Brummen. Een
vergelijkbaar verzoek is er voor een
ontwikkeling op het perceel
Loenenseweg 67 in Eerbeek. Ook
over verklaringen van geen beden-

kingen voor natuurontwikkeling in
het gebieden Leusveld Noordwest,
Berkendijke en de Empese en
Tondense Heide wordt mogelijk
door de raad gesproken. Dit
wanneer er zienswijzen over deze
voorstellen zijn ingediend. Het vijfde
en laatste raadsvoorstel op de
agenda van dit forum zijn de
jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 van de omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).
Meepraten? Dat kan!
Als inwoner kunt u meepraten
tijdens de fora. Dit kan over
onderwerpen of voorstellen die op
de agenda staan. Maar ook kunt u
een onderwerp aan de orde stellen
dat niet op de agenda van het
forum staat. Wilt u gebruik maken
van de mogelijkheid om mee te
praten, geef dit dan door aan de
griffie van de raad. Doe dit via
mailadres griffie@brummen.nl of
telefoonnummer (0575) 56 85 31.
Vergaderstukken
De agenda’s met de achterliggende
stukken van het forum kunt u
binnenkort downloaden van de
speciale pagina van de gemeenteraad op onze website www.
brummen.nl. Ook kunt u vanaf dan
een gratis exemplaar afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis in
Brummen en het Servicepunt in
Eerbeek.

WerkFit Brummen succesvol met begeleiden
van uitkering naar werk
In 2021 daalde het aantal mensen in de bijstand. De vrees dat door de
coronacrisis meer mensen in de bijstand zouden instromen, is niet terecht
gebleken. Want ondanks de lockdown in de eerste maanden van 2021
herstelde de arbeidsmarkt zich krachtig. Dat blijkt uit de landelijke
jaarrapportage benchmark Werk & Inkomen 2021. Dit onderzoek geeft
een volledig en actueel beeld van de uitvoeringspraktijk en geeft de
gemeente de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere gemeenten.
Uit deze vergelijking blijkt dat WerkFit Brummen beter scoort dan het
landelijk gemiddelde. Tijdens de raadsvergadering deelde wethouder
Sjerps dit resultaat met de gemeenteraad.
In 2021 daalt het aantal bijstandsuitkeringen met 13,3% ten opzichte
van het jaar ervoor. Hiermee is de
stijging die we in 2020 zagen als
gevolg van de coronacrisis gekeerd.
In 2021 is de instroom in de bijstand
27,1%. Het instroompercentage
geeft een beeld van hoeveel nieuwe
bijstandsuitkeringen de gemeente in
een jaar heeft toegekend. Het
instroompercentage is het aandeel
nieuw toegekende bijstandsuitkeringen in 2021 ten opzichte van het
totale bestand van eind 2020. In
2021 is de uitstroom 40,9%. Het
uitstroompercentage geeft een
beeld van hoeveel bijstandsuitkeringen de gemeente in een jaar
stopzette. Het uitstroompercentage
is het aandeel gestopte bijstandsuitkeringen in 2021 ten opzichte van
het totale bijstandsbestand van eind
2020.
Uitstroom naar werk
De uitstroom naar werk stijgt. Bij
50% van de stopgezette bijstandsuitkeringen in 2021 is het vinden
van werk de reden om afscheid te
nemen van een bijstandsuitkering.
Ook zelfstandigen die een eigen
bedrijf starten, vallen binnen deze
groep. De uitstroom vanwege
handhavingsactiviteiten is 8,3% in
2021. Bij deze groep heeft de
gemeente vastgesteld dat er geen
recht (meer) is op een bijstandsuitkering. Bij 0,9% van de uitstroom
gaat het om jongeren (tot 27 jaar)
die (terug) naar school gaan en in
aanmerking komen voor studiefinanciering.
Ontheffing arbeidsverplichting
Voor 12% van de personen met een
bijstandsuitkering registreerde de
gemeente eind 2021 een ontheffing
van de arbeidsplicht. Mensen met
een ontheffing zijn vrijgesteld van
de verplichting om werk te zoeken,
werk te aanvaarden en werk te
behouden. Het percentage ontheffingen wordt beïnvloed door de
samenstelling van het bestand en
gemeentelijke beleidskeuzes. Door
de economische tegenwind als
gevolg van corona stroomde een
nieuwe groep mensen in. Een groep

mensen die op zich in staat was om
te werken, maar even geen baan
kon vinden. Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun
verplichtingen, zoals actief werk
zoeken en aangeboden werk
aannemen, heeft dat geen negatief
effect op de uitstroom naar werk.
Na afloop van de ontheffing zijn er
soms positieve effecten op uitstroom.
Inkomsten uit parttime werk
8,4% van de bijstandsgerechtigden
heeft in 2021 inkomsten uit werk
naast hun bijstandsuitkering. Het
gaat meestal om een kleine
deeltijdbaan. Omdat deze bijstandsgerechtigden daarmee niet het
sociaal minimum verdienen, vult de
gemeente hun inkomsten aan tot de
bijstandsnorm.
Stijging inzet loonkostensubsidie
Loonkostensubsidie compenseert de
werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De
loonkostensubsidie die een werkgever van de gemeente krijgt, is het
verschil tussen het wettelijk
minimumloon en de loonwaarde
van de werknemer. Mensen met een
arbeidsbeperking kunnen via de
gemeente een beroep doen op
ondersteuning om aan het werk te
gaan. Voor diegenen die niet
zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zet de
gemeente loonkostensubsidie in.
Het percentage personen met een
loonkostensubsidie vanuit de
Participatiewet is in 2021 23,4%.
Dit is een verhoudingsgetal dat de
omvang van het aantal mensen met
een loonkostensubsidie afzet tegen
het aantal mensen in de bijstand. De
meerderheid van mensen met
loonkostensubsidie zitten niet in de
bijstand. Eén op de vijf van de
mensen aan het werk met loonkostensubsidie ontvangt wel een
bijstandsuitkering. Zij werken dan
parttime en verdienen minder dan
de bijstandsnorm. Onder personen
met een loonkostensubsidie vallen
ook mensen die beschut aan het
werk zijn.
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Omgevingsadviesraad aangevuld met expert team
Op dit moment vindt de beoordeling van de negen inschrijvingen op de
tender zonnevelden plaats. Naast de gemeente doet ook de omgevingsadviesraad dat. Zoals we al in een eerder nieuwsbericht vertelden, bestaat
deze omgevingsadviesraad uit twee delen. Het flexibele en het vaste deel.
Naast het al eerder vastgestelde flexibele deel, is nu ook het vaste deel
compleet.
Het vaste deel van de omgevingsadviesraad bestaat uit afgevaardigden
van netwerkbedrijf Liander, het
Gelders Genootschap, waterschap
Vallei en Veluwe en de WUR
(universiteit van Wageningen).
Ook is een planologische adviseur
betrokken. Het flexibele deel van de
omgevingsadviesraad bestaat
meestal uit 3 tot 5 omwonenden per
plan. Zij zijn al druk bezig met de
beoordeling van alle inschrijvingen
en hebben ook al een eerste
gezamenlijke bijeenkomst gehad.

gemeente en de omgevingsadviesraad. Dit is door de raad zo vastgelegd in het Uitnodigingskader, in
november vorig jaar. Dat geldt ook
voor de criteria die bij de beoordeling worden toegepast, zoals:
inwoners betrekken bij het ontwerp,

lokaal eigendom, landschapsversterking, verhoging van ecologische
waarden, bodemkwaliteit, landschappelijke inpassing en hergebruik
van materialen.
Meer informatie
Op onze website
www.brummen.nl/tenderzon
leest u alles over de tender.
Daarnaast mag u met vragen altijd
contact met ons opnemen via
0575-568 233 of via
gemeente@brummen.nl.

Kort nieuws
Geen rondje cultuur

Recent heeft de Culturele Stichting de gemeente laten weten dat het
evenement ‘rondje cultuur’ niet doorgaat. Voor dit gratis cultureel evenement in de buitenlucht heeft de stichting een financiële bijdrage van de
gemeente gekregen. Bedoeling van dit evenement was om na twee jaar
‘stilstand’ het culturele leven in de gemeente weer te laten opbloeien. De
culturele stichting heeft echter met pijn in het hart moeten besluiten de
bijeenkomst die gepland stond op 11 september, niet door te laten gaan.
In een bericht op de website rondjecultuur.nl is dit besluit uitgelegd. De
essentie ervan is de huidige situatie in de cultuur- en evenementensector
en de daaruit voortvloeiende problematiek, maar ook de gevolgen van
de oorlog in Oekraïne en het uitblijven van sponsorinkomsten.

Inloopbijeenkomst Eerbeek

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 in De Korenmolen in
Eerbeek. Tijdens deze bijeenkomst 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 door de Volmolenweg en Coldenhovenseweg aan bod. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Stemverhouding
De stemverhouding in de beoordeling is gelijk verdeeld tussen de

Maai Mei Niet voor meer bloemen en bijen!

Lintje voor ‘zwembad’-echtpaar Veldink

Wist u dat u door niets te doen een grote bijdrage kunt leveren aan onze natuur? Door pas vanaf eind mei het
gras van het gazon te maaien, stimuleer je op een makkelijke manier de biodiversiteit. En dat zorgt voor meer
bloemen en bijen! Dat is het idee achter Maai Mei Niet. De gemeente Brummen doet mee en maait deze maand
in totaal meer dan 10.000 vierkante meter minder.

Zaterdag 30 april zijn Eric en Alice
Veldink uit Eerbeek koninklijk
onderscheiden. Ze zijn beiden
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Het bijbehorende
lintje werd opgespeld door burgemeester Alex van Hedel tijdens de
opening van het zwemseizoen van

Door het gras niet te maaien,
komen er meer veldbloemen tot
bloei. Dit betekent meer nectar voor
allerlei soorten insecten, zoals bijen,
kevers, vlinders en hommels. Zo
ontstaat er meer evenwicht in de
natuur en krijgen plagen en ziekten
minder kans. Als er genoeg
natuurlijke vijanden zijn, neemt
bijvoorbeeld het aantal eikenprocessierupsen af en daarmee ook de
overlast.

Niet maaien voor meer biodiversiteit
We maaien in de maand mei 10.500
m2 niet voor meer biodiversiteit.
Hieronder staat een overzicht van de
locaties. Dit zijn grote velden, die
niet zijn aangemerkt als speelplaats
of trapveld. Alle andere gazons en
veldjes in de wijken maaien we net
zoals anders. Ook de randen van de
‘Maai Mei Niet’-velden maaien we
wel. Zo voorkomen we te lang gras
langs de stoepen en de plantvakken.

Zelf meedoen?
Heeft u zelf gras in uw tuin? Laat
dan eens een stukje staan. Maai een
mooi patroon of zaai er meer
inheemse soorten in. U kunt uw
‘Maai Mei Niet’-gras aanmelden bij
de Bijenstichting via www.maaimeinietnederland.nl.
We maaien tot eind mei de volgende velden niet:
Hall
Hallseweg/Ds kamp

350 m2

Brummen
Visserstraat
2500 m2
Meentgatstaat
1650 m2
Baron van Sytzamastraat 1300 m2
Eerbeek
Coldenhovenseweg
Smeestraat
Zonnebloemstraat

Brandweer Brummen zoekt nieuwe collega’s
Wilt u ook een uitdagende hobby
met belangrijke maatschappelijke
waarde? Brandweerpost Brummen

kan nieuwe collega’s gebruiken.
Kom kijken tijdens de inloopavond
op donderdag 19 mei van 19.30 tot

550 m2
500m2
1350 m2

Lintje aanvragen?
Wilt u iemand uit onze gemeente voordragen voor een lintje? Dan is het
verstandig om eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat. Dat
kan via nummer 0575-568 233 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@brummen.nl. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten
inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.
Op de website www.lintjes.nl kunt u
zien welke informatie u hierbij
allemaal moet geven. Onder andere
een brief gericht aan burgemeester
A. van Hedel, postbus 5, 6970 AA
Brummen. Daarin geeft u aan
waarom deze inwoner volgens u in
aanmerking komt voor een lintje.
Op de website www.lintjes.nl staat
een link voor aanmelding.

Leuvenheim
achter de Rietgors
1300 m2
(trapveld wordt wel gemaaid)

De behandeling van een voorstel
kost behoorlijk wat tijd. Kom dus op
tijd in actie! Een voorstel voor de
‘lintjesregen’ voor Koningsdag moet
u vóór 15 juni in het jaar ervoor bij

circa 22.00 uur. De aanwezige
brandweerlieden beantwoorden al
uw vragen en u mag alvast aan de
slag tijdens een oefening. Aanmel-

den kan via mailadres brandweerpostbrummen@vnog.nl.
Meer informatie is te vinden op de
website brandweerbrummen.nl.

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

Zwem- en Recreatiebad Coldenhove.

de burgemeester indienen. Voor een
lintje bij een andere gelegenheid
moet u uw voorstel tenminste zes
maanden van tevoren versturen.
De burgemeester brengt advies uit
over uw voorstel. Bij een positief
advies moet vervolgens de Commissaris van de Koning een oordeel
geven. Die stuurt het voorstel dan
naar het Kapittel voor de Civiele
Orden. Dit onafhankelijk college
geeft een zwaarwegend advies aan
de betrokken minister. Wanneer de
minister positief beslist, wordt de
onderscheiding bij Koninklijk besluit
verleend.

Voetbalvereniging
Brummen op koers
Sportclub Brummen is een voorbeeld voor
clubs op het gebied van duurzaamheid.
De voetbalclub aan de Hazenberg heeft
een hoop energiebesparende maatregelen
genomen. Dat levert hen nu duizenden
euro’s voordeel op!

Een beter
milieu

Eind maart bezocht energiecoach Gemmeke
Caron de vereniging. “De club is echt een
voorbeeld voor andere verenigingen”, vertelt
Gemmeke. “Met de gigantisch gestegen
gasprijs had de energierekening er heel
anders uit kunnen zien.” Complimenten zijn
er voor Theo Busser, de aanvoerder van de
onderhoudsgroep. Hij houdt de meterstanden
al jaren nauwkeurig bij, want meten = weten.

Kent u de slogan nog: ‘Een beter milieu begint
bij jezelf’? Het was eind vorige eeuw te zien in
televisiespotjes van Postbus 51. Lang geleden, en
er is ook wel kritiek op gekomen. Want hoeveel
invloed heb je nu echt als individu op het milieu?
Die kritiek is terecht, want grote industrieën en het
beleid van nationale overheden zijn natuurlijk van
grote invloed op het milieu.
En toch… Alle huishoudens bij elkaar verbruiken
veel energie. Daar kun je zelf wat aan doen. En als
we allemaal aan de slag gaan, dan klopt de slogan
dus wel. In deze editie van ‘Opgewekt Brummen’
staan weer een aantal tips die snel resultaat hebben.
Maak daar gebruik van, goed voor het milieu en
voor je portemonnee!
Met vriendelijke groet,
Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare
Ruimte,Biodiversiteit en Landschap

Maai Mei Niet
Wild gras met bloemen is mooi en goed voor
de insecten. Wild kan best strak en stijlvol
zijn. Maai bijvoorbeeld een pad door je
bloemenweide, laat blokken gras in je gazon
staan of maai in bogen of cirkels. Wij dagen je
uit om los te gaan met je grasmaaier. Geef je
tuin een eigen draai en geef insecten de wilde
stukjes gras en bloemen die ze nodig hebben!
Kijk voor voorbeelden en meer tips op
www.maaimeinietnederland.nl.

De club heeft geïnvesteerd in vloerverwarming, warmtepomp, led-verlichting,
een warmte-terugwin installatie en veel
zonnepanelen. Een tweede warmtepomp
wordt overwogen om zo het gasverbruik nog
verder terug te dringen. Gemmeke: “Mooi
om te zien dat naast voordelen in comfort en
financiën, de club werk maakt om het fossiele
energieverbruik terug te dringen. Zo houdt ze
rekening met toekomstige generaties.”

Gratis energiedisplay voor huurders
De energiecoach heeft voor huurders de Geo Trio ter beschikking. Deze energiedisplay toont het actuele
verbruik van zowel elektriciteit als gas. Daarnaast laat het ook zien wat de kosten zijn van het gebruik.
Door de energietarieven in de Geo Trio in te voeren, zie je direct de kosten van het verbruik. Let op: de
gratis energiedisplay is alleen voor huurders en op = op.

Stijgende energierekening?
De energierekening stijgt en we willen
klimaatverandering tegengaan. Met kleine
gedragsveranderingen is veel winst te behalen.
Een huishouden dat in een rijtjeshuis woont
en nog nergens op let, kan gemiddeld 1340
euro besparen. Daarom hebben we een aantal
bespaar-tips op een rijtje gezet.

• Gratis en onafhankelijk:
energiecoach
Heeft u behoefte aan gratis en onafhankelijke
tips? Of uitleg over uw energierekening?
Maak dan een afspraak met een van onze
energiecoaches. Zij helpen u graag verder!
U kunt zich aanmelden via de website www.
brummenenergie.nl/energiecoach

• Douche maximaal 5 minuten
80% van het warmwaterverbruik stroomt door de
douche. Bespaar water en geld door niet langer

dan vijf minuten per keer te douchen. Wilt u een
stapje extra zetten? Douche dan minder vaak en
installeer een waterbesparende douchekop. Of neem
een douche in plaats van een bad.

• Zet ‘m op 60!
De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling
van 80ºC. Dat is veel heter dan nodig, vaak werken
ze beter op 60ºC. Hiermee bespaart u veel gas en dat
levert geld op. Daarnaast vermindert u ook nog de
CO2 uitstoot. De ketel op 60ºC zetten is een simpele
handeling waar geen installateur aan te pas hoeft te
komen. Hoe het werkt, staat op www.zetmop60.nl.
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Theo Busser (links) en Rijk Ramerman,
de energiebewakers van
Sportclub Brummen

• Tips voor huurders
Wilt u tips als huurder hoe u uw energierekening kan verlagen? Bekijk dan de
online informatiebijeenkomst via www.
regionaalenergieloket.nl/brummen. U krijgt dan
informatie over hoe u energie kunt besparen
in uw woning. 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.
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