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Vernieuwd gemeentebestuur nu echt van start
Afgelopen maandagavond zijn de nieuwe wethouders voor de komende
bestuursperiode 2022-2026 door burgemeester Alex van Hedel beëdigd.
Het gaat om de heer Steven van de Graaf namens Lokaal Belang, de heer
Pouwel Inberg voor GroenLinks, mevrouw Annika van Klinken voor de
PvdA en mevrouw Ingrid Timmer namens D66. Met de benoeming van
Inberg en Van Klinken kwamen er 2 raadszetels vacant. Deze werden met
de beëdiging van Jonathan Vondeling (GroenLinks) en Simone Cox (PvdA)
direct ingevuld. Niet alleen het college, maar ook de gemeenteraad staat
daarmee in de startblokken voor de komende vier jaar.

Van de Graaf, Timmer, Van Klinken en Inberg worden beëdigd.
De vier wethouders gaan allen aan
de slag als wethouder met een
tijdsbestedingsnorm van 90 procent.
De totale formatie voor wethouders
wordt hiermee verruimd. De
coalitiepartijen vinden extra tijd en

inzet van het college noodzakelijk,
omdat de uitdagingen in de
komende periode dat vereist. Zoals
de noodzaak om de bestuurskracht
te versterken, beter regionaal samen
te werken en zichtbaar (meer)

verbinding te maken met inwoners.
Met dit onderdeel van het initiatiefvoorstel van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66, waren de twee
andere partijen het niet eens. En
daarmee ook niet met het voorstel
om voor 2022 een extra bedrag van
75.000 euro hiervoor beschikbaar te
stellen en vanaf 2023 een bedrag
van 128.000 euro. Het initiatiefvoorstel werd door de steun van de
coalitiepartijen met 13 stemmen
voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Uitgestrekte hand
VVD en CDA hebben dus tegen
initiatiefvoorstel gesteld. Deze
bestond uit vijf beslispunten. De
beide partijen lieten desalniettemin
weten dat zij wel achter het voorstel
staan om de vier voorgedragen
personen tot wethouder te benoemen. Ook het coalitieakkoord
‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’
werd door hen voor kennisgeving
aangenomen. De uitstrekte hand om
dit akkoord op hoofdlijnen in de
komende periode als gemeenteraad
als geheel verder vorm te geven,
werd door VVD en CDA aanvaard.
Ook stemde de raad in om aan de in

Taakverdeling
Op dinsdag 31 mei is het nieuwe college onder leiding van burgemeester
Alex van Hedel voor de eerste maal bijeen geweest. Tijdens deze vergadering heeft het college de volgende onderlinge taakverdeling vastgesteld.
Burgemeester Alex van Hedel
Wettelijke taken (waaronder openbare orde en veiligheid), Bestuurskracht,
Wijkraden en participatie, Burgerzaken, Erfgoed, Communicatie, Handhaving en Internationale contacten.
Wethouder Steven van de Graaf (1e loco-burgemeester)
Financiën, Grondexploitaties, Openbare Ruimte, Afval en circulariteit,
Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Centrumplan Brummen (m.u.v.
aspecten Ruimtelijke Ordening) en wijkwethouder Brummen
Wethouder Pouwel Inberg (2e loco-burgemeester)
Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Mobiliteit, Biodiversiteit, Duurzaamheid & Klimaat en wijkwethouder Leuvenheim
Wethouder Annika van Klinken (3e loco-burgemeester)
Participatie en inkomensondersteuning, Eerbeek Loenen 2030, Ruimte
voor Eerbeek (m.u.v. aspecten Ruimtelijke Ordening), Cultuur, Sport en
wijkwethouder Eerbeek
Wethouder Ingrid Timmer (4e loco-burgemeester)
Onderwijs, Jeugd, Wonen, Gezondheidszorg, Wmo en wijkwethouder
kleine kernen

Zutphen woonachtige wethouder
Timmer ontheffing te verlenen van
de voorwaarde dat ze inwoner moet
zijn van de gemeente Brummen.

Deze ontheffing geldt voor een periode van een jaar en kan jaarlijks
worden verlengd.

Toerisme in Brummen? Laat uw mening horen!

Samen wat doen aan overhangend groen

We willen toerisme en recreatie de komende jaren verder ontwikkelen in
onze gemeente. Daarbij is het belangrijk om een balans te houden tussen
leefbaarheid voor inwoners, de natuur en toerisme. Hoe denkt u over
toerisme? Ervaart u drukte of ziet u juist ruimte? Uw mening is belangrijk
en waardevol. Vul daarom de online enquête van Brummen Spreekt in
over toerisme en recreatie.

Iedereen wil graag in een groene omgeving wonen. Helaas kan overhangend groen van bomen, struiken en andere beplanting ook vervelend en
gevaarlijk zijn. Zeker mensen met een beperking kunnen hier veel last van
hebben. Of verkeer voor wie het zicht wordt belemmerd, waardoor
onveilige verkeerssituaties ontstaan. Onveilige en slecht toegankelijke
plekken in de openbare ruimte pakt de gemeente zelf aan. Maar soms
wordt de overlast veroorzaakt door bomen en struiken van bewoners.
Daarom vragen we u overhangende takken of struiken zelf terug te snoeien.

Brummen is gelegen op een van de
meest populaire vakantiebestemmingen van Nederland; de Veluwe.
Dit betekent dat bijna nergens in het
land de vraag naar toeristisch
aanbod groter is. Toch kent de
gemeente Brummen slechts een
beperkt toeristisch aanbod om hier
echt voordelen van te ervaren. Een
goed ontwikkeld vrijetijdsaanbod
kan veel betekenen voor de lokale
economie en de werkgelegenheid.
Het doel van toerisme is niet om
alleen maar zoveel mogelijk mensen
deze kant op te trekken. We zien
toerisme als middel om een bijdrage
te leveren aan maatschappelijke
opgaven. Toeristen helpen bijvoor-

beeld om onze leefomgeving in
stand te houden en onze dorpskernen vitaal te houden. Het geld dat
zij uitgeven bij lokale ondernemers
zorgt voor een betere economie en
werkgelegenheid. De toeristenbelasting kunnen we gebruiken om
bijvoorbeeld fietspaden te onderhouden.

Wat gaat er gebeuren met de
resultaten?
In juli worden de resultaten van dit
inwonersonderzoek uitgebracht op
de website van Brummen Spreekt.
Het onderzoek is onderdeel van een
groter onderzoek dat eind van de
zomer wordt afgerond. De resultaten bieden de gemeente kennis en
inzichten om toerisme en recreatie
de komende jaren verder te
ontwikkelen.

Hoe kunt u helpen?
U kunt de vragenlijst van maandag
30 mei tot en met maandag 20 juni
online invullen via www.moventem.
nl/brummen. Het invullen duurt
ongeveer 10 minuten en uw
gegevens worden anoniem verwerkt. Het wordt zeer op prijs
gesteld als u deze vragenlijst invult.

Akse Media start vanaf 7 juni met actualiseren gemeentegids
Akse Media start vanaf 7 juni met
het actualiseren van de redactionele
adressen voor de aankomende
gemeentemagazine Brummen.

passen. De overige vermeldingen
worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media
benaderd.

De adressen met een e-mailadres
krijgen van Akse Media een e-mail
ter controle van de gegevens.
Deze is bij iedereen voorzien van
een unieke persoonlijke code. Zo
kan iemand zelf de gegevens naar
wens controleren en vervolgens aan-

U moet uw organisatie of vereniging
zelf aanmelden voor eventuele
plaatsing in het adressengedeelte.
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte kunt u
aan de redactie doorgeven tot
uiterlijk 15 juli 2022.

Heeft u een mutatie en/of een
aanmelding?
Dan kunt u als volgt reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentemagazine
Brummen)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentemagazine Brummen)
Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder.

Grenst uw tuin aan de openbare
ruimte? Kijk er dan kritisch naar.
Staan er bijvoorbeeld struiken die
door of over de schutting groeien of
die het zicht op een verkeersbord
belemmeren? Snoei deze dan terug
tot de erfgrens en/of tot een veilige
hoogte. De gemeente controleert
ook op overhangend groen. Als we
onveilige of hinderlijke situaties zien,
ontvangt de bewoner een brief van
de gemeente.
Waar moet u rekening mee
houden?
• voet- en fietspaden moeten
minimaal tot 2,20 meter hoog vrij
zijn van overhangend groen;
• de vrije doorrijhoogte voor wegen
met gemotoriseerd verkeer moet
minimaal 4,60 meter hoog zijn;
• de stoep moet vrij zijn van
doorgegroeide bodembedekkers;
• snoei te hoge struiken terug om
het uitzicht voor verkeer niet te
belemmeren.
• snoei terug tot aan de erfgrens.
Dit is meestal de rand van het
straatwerk.
Particuliere tuinen
Als u ergens overhangend groen
ziet, vraag dan aan de eigenaar of

huurder om dit groen te snoeien. Als
dat niet gebeurt, kunt u dit melden
bij de gemeente. Dit kan via de
mobiele app Fixi, www.fixi.nl of
telefonisch via 0575-568 233.
Snoeiafval wegbrengen of laten
ophalen
Klein snoeiafval kunt u bij het
groente-, fruit- en tuinafval (gft) in
de groene container doen. Maar wie
flink gaat snoeien, heeft snel te veel
of te grote takken voor de groene
bak. Dan is wegbrengen of laten
ophalen een uitkomst. Van uw
ingeleverde snoeiafval wordt
compost en groene energie
gemaakt. Per jaar kunt u 250 kilo
snoeiafval, blad en gras gratis
wegbrengen naar het Recycleplein
in Zutphen of Apeldoorn. U kunt
het eventueel ook thuis (tegen
betaling) laten ophalen tijdens de
inzameldag. Kijk op de website van
Circulus voor meer info.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor Hubo Eerbeek
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor Vulcanusweg 2
Brummen

•

•
Omgevingsvergunning
• Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
schuilstal op de locatie Plagweg,
Empe
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een
overkapping/buitenkamer,
Grolweg 3, Hall
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van
een nieuwe uitrit, Narcisstraat 2,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
constructief wijzigen van de
woning, Brummelstraat 3,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het

•

•
•

•

•

kappen van een es, Cortenoeverseweg 95, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een trap, Loubergweg 3, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning,
Meengatstraat 18, Brummen
(kavel 2)
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning, Stationsweg
2, Brummen
omgevingsvergunning
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van 2 appartementen
op de eerste verdieping, Stuijvenburchstraat 143, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
renoveren van de dakconstructie
en de ramen en kozijnen van de
woning, Voorsterweg 54 ,
Brummen
Ingediende aanvraag reguliere

•

•

•

•

omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Vosstraat 20, Hall
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 8 half vrijstaande
woningen type ‘’Laanzicht’’, 16
rijwoningen type ‘’Hoge Heren’’
en 2 vrijstaande woningen type
‘’Hofwachter’’ in het plan
Lombok-Zuid, fase 9, kadastraal
sectie C, nr. 2277 en 3945
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van 10 half vrijstaande
woningen type ‘’Deftige Dames’’
in het plan Lombok-Zuid, fase 9,
kadastraal Hall, sectie C, nr. 227
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het opstarten van een
B and B. in een bestaande woning
op de locatie Charlotte van
Bourbonlaan 8, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een uitweg van de kadastrale
locatie Brummen H 2983 naar de
Lichtenbeltweg in Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
nokverhoging met een dakkapel
aan de achterzijde van de woning
op de locatie Nobelstraat 17,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het uitbreiden van de
woning op de locatie Stationsweg
2, Brummen. Wij trekken de op
17 januari 2022 verleende
omgevingsvergunning met nr.
2021-1052 in.
Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning, jubileumfeest DES, Dorpsstraat 7, Hall.
• Verleende evenementenvergunning, Pika Festival, Hallseweg 10,
Hall.
• Verleende evenementenvergunning, Oranjefeest Leuvenheim,
Spankerenseweg 3, Leuvenheim
• Gemeente Brummen – Verleende
evenementenvergunning,
Oranjefeest Oeken, Voorsterweg
128, Oeken

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan
“Ambachtstraat 43-45 Brummen”
gemeente Brummen
• Ontwerp paraplubestemmingsplan “Bos-, natuur- en waterbestemmingen” gemeente Brummen
• Vastgesteld bestemmingsplan
“Lendeweg 8b in Hall” gemeente
Brummen
• Vastgesteld wijzigingsplan en
hogere waarden besluit “Stuijvenburchstraat 143” gemeente
Brummen
Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit reserveren
parkeerplaats voor opladen
elektrische voertuigen Prinses Catharina-Amaliastraat 6
Brummen
Overige overheidsinformatie
• Raadsvergadering op donderdag
30 mei 2022

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.

Donderdag: gecombineerd raadsforum
De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering in juni staat gepland
voor donderdag 23 juni. Om deze vergadering goed voor te bereiden
vindt op donderdag 9 juni een raadsforum plaats. De vergadering begint
om 19 uur en is openbaar. Iedereen is van harte welkom in de raadzaal
van het gemeentehuis. Forumvergaderingen worden niet meer live
worden uitgezonden via website of lokale omroep. Dit in tegenstelling tot
de besluitvormende raadsvergadering.
De 4 voorstellen die het college aan
de gemeenteraad voorlegt, gaan
over uiteenlopende onderwerpen.
Zo buigt de raad zich over de
gemeentelijke jaarstukken over 2021

en ook over die van het samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek.
Verder bespreekt de raad het
voorstel voor een bestemmingsplanwijziging voor het perceel Mei-

doornlaan 18a en 18b in Brummen
en staat een wijziging van de
verordening voor de Maatschappelijke Adviesraad op de agenda.
Meepraten? Dat kan!
De agenda’s met de achterliggende
stukken van het forum kunt u lezen
op de speciale webpagina van de
raad op brummen.nl. Als inwoner
kunt u meepraten tijdens de fora.
Wilt u gebruik maken van de
mogelijkheid om mee te praten,
geef dit dan door aan de griffie van
de raad.

Beoordeling tender zonnevelden
Op maandagavond 23 mei was een bijeenkomst van het vaste en flexibele
deel van de omgevingsadviesraden. Samen met de gemeente Brummen
maakten ze afspraken over de planning van het beoordelen van de voorstellen. En hoe onderling contact zal plaatsvinden.
Op dit moment zijn de drie partijen
bezig met beoordelen van de negen
voorstellen (initiatieven). De
gemeente, het vaste deel van de
omgevingsadviesraad en het flexibele deel. De beoordeling van de
tenderresultaten gaat zo:
- De flexibele delen van de
omgevingsadviesraad beoordelen
de voorstellen in hun gebied.
- Het vaste deel van de omgevingsadviesraad beoordeelt alle

voorstellen
- De gemeente beoordeelt ook alle
voorstellen.
We beoordelen de voorstellen met
de scorematrix in het Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden.
De beoordeling van het flexibele
deel telt één keer mee in de
eindscore. De beoordeling van het
vaste deel telt twee keer en de
beoordeling van de gemeente drie
keer.

Proces
B&W besluit welke zonnevelden
gebouwd worden. Hiervoor is nog
geen datum bepaald. Het is eerst
belangrijk dat de beoordeling van
de voorstellen eerlijk en goed
verloopt. Maar we proberen in
september of oktober het resultaat
van de tender vast te stellen. Na
het besluit van het college werken
de bedrijven de voorstellen verder
uit. De tijd die nodig is voor het
uitwerken van de voorstellen
verschilt. Daar is op dit moment
nog geen duidelijkheid over.

Wegwerkzaamheden: aanbrengen slijtlagen
Vanaf dinsdag 7 juni brengt aannemer Dostal Wegenbouw slijtlagen aan
op verschillende wegen in onze gemeente. De werkzaamheden duren
ongeveer een week, afhankelijk van het weer.
De locaties zijn:
• Den Broekweg
• Weg over ’t Hontsveld
• Plagweg
• Kaniestraat
• Lendeweg
• Eerbeekse Hooilanden
• Boerenstraat
• Slatweg
• Kikvorsenstraat
• Sterrebosweg

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

De straat zal tijdens het aanbrengen
van de slijtlaag kort afgesloten zijn.
Verkeersregelaars begeleiden het
verkeer. De steenslag blijft enkele
weken liggen zodat het goed
ingereden wordt. Daarna wordt de
overtollige steenslag weggehaald.

Inloopavonden Natuurherstel op de Veluwe
De Veluwe is een bijzonder én kwetsbaar natuurgebied waarop we trots
en zuinig zijn. Helaas gaat het niet goed met deze natuur. Het herstel en
sterker maken van de natuur is daarom belangrijk. Daarom zijn er
herstelprogramma’s voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen
en beken. Wilt u hierover meer weten? Kom dan naar een van de drie
inloopavonden georganiseerd door de provincie.
Komt u ook?
Donderdag 23 juni: Hoog Soeren
(hotel Oranjeoord). Dinsdag 28 juni:
Wolfheze (Fletcher hotel De
Buunderkamp). Donderdag 30 juni:
Nunspeet (Fletcher hotel Velden-

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

• Hungeling
• Meester Pannekoeklaantje/
Kanaalweg

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.

bos). Meld u aan vóór 17 juni
aanstaande door een mail te sturen
naar: natuuropdeveluwe@gelderland.nl. Geef daarbij aan op welke
datum u komt.

Energiecoaches van
BrummenEnergie

Stroomversnelling
of vertraging

De energierekening stijgt en daarom
verduurzamen veel mensen hun woning.
Ook als u een huurhuis heeft kunt u wat
doen. Een energiecoach kan u daarbij
helpen. Bijvoorbeeld met besparen op gas
en elektriciteit. Iedereen in de gemeente
Brummen kan een beroep op ze doen.

Al lang waarschuwen wetenschappers ons. Voor
het opraken van grondstoffen. Voor een tekort
aan (technische) arbeidskrachten. Voor een tekort
aan woningen. En toch lijkt het net of we nu pas
beseffen dat het mis is.
Het is nu de vraag of we alle zonnepanelen wel
aangesloten kunnen krijgen op het net. En of we wel
genoeg monteurs hebben om huizen te isoleren en
van het aardgas af te gaan.
Zorgen, zeker. Maar ook een kans om nu echt door
te pakken. De noodzaak om minder gas en olie te
gebruiken is immers duidelijk. De hoge prijzen, en
alle CO2 die we er door uitstoten; dat kunnen we
ons niet veroorloven.
Laten we met z’n allen in een stroomversnelling
komen. Zonnepanelen op de daken leggen dus (ook
al kun je nu nog niet altijd terugleveren aan het net).
Huizen isoleren. Warmtepompen plaatsen. Velen van

u zijn al goed bezig, laat je dus inspireren door de
buurman of buurvrouw. Of kijk eens op onze website
om te kijken wat je nu al kunt doen. Zorg dat je
er de komende winter ook warm bij zit, verlaag je
energierekening nu.

“Wij zijn er meer dan tevreden over”, vertelt
Sam Alqalqeely uit Brummen. Hij raadt
het iedereen aan. “Zeker met die stijgende
gasprijzen is het een goed moment om over
je verbruik na te denken. De coach vertelt
geen standaardverhaal maar luistert naar je
en stelt dan voor wat voor jou wel of niet
handig is.” Deze actie is heel laagdrempelig,
voor elke huurder of woningeigenaar–
ongeacht inkomen of gezinssituatie. En
de coach is heel toegankelijk en flexibel.
Inschrijven kan via www.brummenenergie.nl/
energiecoach.

Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare
Ruimte,Biodiversiteit en Landschap

Huurders opgelet: gratis cadeaubon
Inmiddels loopt alweer een tijdje de
cadeaubonnen-actie. Hiermee hebben al ruim
900 inwoners spullen bestelt ter waarde van
50 euro om hun huis energiezuiniger te maken.
Denk aan tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen.
Er zijn nog genoeg bonnen beschikbaar voor
huurders van Veluwonen. Vraag hem aan via
www.regionaalenergieloket.nl/brummen.

Per adres 1 bon
We geven nog 227 gratis cadeaubonnen van
weg ter waarde van 50 euro. Deze gratis
cadeaubon kunt u, als huurder, gebruiken bij
webshops via het Regionaal Energieloket. Alle
huurders kunnen de bon aanvragen, per adres

kan maximaal 1 bon worden gebruikt. Heeft
u de bon eerder aangevraagd maar laten
verlopen, dan kunt u een nieuwe aanvragen.
Wees er snel bij, want op=op. Vraag uw
bon aan via www.regionaalenergieloket.nl/
brummen.

Koopwoning
De gratis cadeaubonnen voor koopwoningen
zijn helaas allemaal al uitgegeven. Hiervoor
is een wachtlijst. Als de aanvrager van de
bon deze niet binnen een maand verzilvert,
dus er spullen van bestelt, dan verloopt de
bon. Deze verschuift dan door naar iemand
die op de wachtlijst staat. Als eigenaar van
een koopwoning kunt u zich dus ook nog
inschrijven. Er is echter geen garantie op een
bon wegens de wachtlijst.

Vragen
Als u nog vragen over de cadeaubon
heeft, neemt u dan contact op met het
Regionaal Energieloket via cadeaubon@
regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.

Gratis proefrit elektrisch rijden
Op zaterdag 18 juni kunnen er weer mini-proefritten worden gemaakt tijdens de Experience Day van
ZutphenEnergie. Naast 25 auto’s zijn er nu ook 15 elektrische bestelauto’s om te bekijken, vergelijken én erin
te rijden. Ook zijn er informatieavonden op 7, 8 en 9 juni. Voor de programma’s, beschikbare auto’s en voor
aanmelding, ga naar www.zutphenenergie.nl/inschrijven.

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.

