
Praat mee over ontwerpvisie Eerbeek 
centrum en beek
Wat vindt u van de ontwerpvisie voor het centrum van Eerbeek en de 
Eerbeekse beek? Praat mee tijdens een van de klankbordbijeenkom-
sten! Dat kan online, maar dankzij de versoepeling van de corona-
maatregelen ook weer op locatie in de Korenmolen. 

De ontwerpvisie is 
een belangrijke 
nieuwe stap voor 
de toekomst van 
het dorp. De visie 
laat zien wat we 
de komende jaren 
voor ogen hebben 
met Eerbeek. 
Samen gaan we voor een vitaal en aantrekkelijk centrum. Met de 
Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het centrum. 

Digitale bijeenkomsten én op locatie
De komende weken zijn er nog twee digitale bijeenkomsten:
• dinsdag 15 juni, van 19:30 uur – 21:30 uur
• dinsdag 22 juni, van 19:30 uur – 21:30 uur
Via onze site www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek kunt u zich hiervoor 
aanmelden. 

Daarnaast houden we twee bijeenkomsten in de Korenmolen aan de 
Kanaalweg 3 te Eerbeek:
• dinsdag 29 juni, van 19:30 uur – 21:30 uur
• woensdag 30 juni, van 19:30 uur – 21:30 uur
Via het e-mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden. Bij deze bijeenkomsten in de Korenmolen gelden 
de coronarichtlijnen voor de horeca. Dat betekent: maximaal 50 bezoe-
kers met een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand. Natuurlijk gelde de 
hygiënemaatregelen en een mondkapje is verplicht (dit mag af als u zit). 
Uw contactgegevens worden geregistreerd. 

Vragen?
Alle bijeenkomsten gaan over de visie in zijn geheel. Heeft u specifieke 
vragen? Vermeld dat in uw aanmelding. Dan proberen wij hiermee 
rekening te houden. 

Meer weten? Kijk op www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Leerlingenvervoer en zelfstandig leren reizen
Reizen vergroot je wereld. Dat geldt 
ook voor jongeren met een beper-
king. “Alleen op pad gaan, maakt je 
zelfstandiger”, zegt wethouder 
Ingrid Timmer. “Dat begint met 
alleen naar school reizen. Daarom 
starten we met een mooie pilot voor 
jongeren die nu nog gebruik maken 
van leerlingenvervoer. Onder de 
noemer De Reiskoffer leren zij veilig 
zelfstandig reizen.”

Leerlingenvervoer is er voor kinderen 
met een beperking, die niet zelfstan-
dig naar school kunnen reizen. Er zijn 
verschillende vormen, van begelei-
ding op de fiets of in het openbaar 
vervoer tot een taxibusje. De 
gemeente kijkt goed welke vorm 
nodig is. Zo houden we inkomsten 
en uitgaven in evenwicht. De pilot 
De Reiskoffer draagt hier ook aan bij.

De Reiskoffer
De Reiskoffer is voor kinderen vanaf 
10 jaar met een beperking, die 
gebruik maken van het leerlingen-
vervoer. Bijvoorbeeld kinderen die 
blind of doof zijn, of ADHD of 
autisme hebben. Met de juiste 
begeleiding helpen we hen op weg 
om veilig en zelfstandig naar school 
te reizen. Ingrid Timmer: “Dat geeft 
vertrouwen, waardoor ze later zelf 
naar vrienden, stage of werk 
kunnen reizen. Daarnaast kan het 
een uitkomst zijn voor kinderen die 
nu nog met het leerlingenvervoer 

mee mogen, maar binnenkort 
zelfstandig naar bijvoorbeeld het 
MBO moeten reizen. De Reiskoffer 
maakt die overgang makkelijker. 
Een mooie stap voor de toekomst 
dus. En het is natuurlijk ook gewoon 
gezellig om samen met je leeftijds-
genoten naar school te gaan met 
fiets, bus of trein.”

Goede begeleiding
De Reiskoffer maakt gebruik van 
slimme technieken, zoals de Buzz 
Buddy. Dit is een noodknop met gps 
en een telefoonverbinding. En de 
GoOV-app, die het kind stap voor 
stap begeleidt met instructies. Van 
hoe je bij de bushalte komt tot wan-
neer en hoe je moet uitstappen. En 
waar je daarna heen moet. Ook hier 
is een hulplijn aan gekoppeld. 
Daarnaast kunnen jongeren met De 
Reiskoffer een tijdje samen op pad 
met een vrijwilliger. Zo maken ze 
kennis met het openbaar vervoer en 

leren ze zelfstandig reizen. De 
Reiskoffer gooit kinderen dus niet in 
het diepe, maar zorgt voor goede 
begeleiding. Blijkt dat zelfstandig 
reizen toch niet gaat, dan mag je 
gewoon weer met het leerlingen-
vervoer mee. 

Samen op weg naar zelfstandigheid 
De gemeente kijkt bij de aanvragen 
voor leerlingenvervoer wie mis-
schien geschikt is om mee te doen 
aan De Reiskoffer. We nemen dan 
contact op. Heeft u leerlingenver-
voer aangevraagd? Maar durven 
uw kind en u de uitdaging van De 
Reiskoffer wel aan? Laat het weten 
via leerlingenvervoer@brummen.nl.

Leerlingenvervoer aanvragen
Heeft u leerlingenvervoer nodig voor 
het nieuwe schooljaar maar nog niet 
aangevraagd? Doe dit dan met 
spoed via www.brummen.nl/
leerlingenvervoer. Dit kan nog tot 15 
juni 2021. Komt uw aanvraag daarna 
binnen? Dan moet u de eerste 3 
weken van het nieuwe schooljaar zelf 
uw kind naar school brengen.

Vooruitdenken voor veilig en comfortabel wonen
Iedereen wil graag veilig en comfortabel wonen. Als u ouder wordt of 
bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft, zijn hiervoor soms aanpassingen 
nodig. Zoals een badkamer met een gelijkvloerse douche. Of een slaapka-
mer op de begane grond. Door hier tijdig over na te denken, voorkomt u 
dat u later misschien voor problemen komt te staan.

U bent verantwoordelijk voor uw 
eigen leven. Logisch dus dat u zelf 
nadenkt over de toekomst. Het kan 
bijvoorbeeld gebeuren dat u later 
niet meer zo goed ter been bent. 
Dan is het slim om nu alvast te 
sparen, zodat u straks het ligbad in 
de badkamer kunt vervangen door 
een gelijkvloerse douche. Want al 
gaat het nu nog goed, er kan een 
moment komen dat in- en uit bad 
stappen niet meer zo soepel verloopt.

Inschrijven bij woningstichting
Heeft u een koopwoning? Het is 
verstandig om u toch alvast in te 
schrijven bij de woningstichting. Als 
het dan later of onverwachts nodig is, 
heeft u meer kans om een gelijkvloer-
se woning te krijgen. Wilt u liever 
woningeigenaar blijven? Denk dan 
eens aan verhuizing naar een 
koopappartement of -bungalow, waar 
u comfortabel oud kunt worden.

Handige hulpmiddelen kopen
Een eenvoudig zitje in de douche kan 
handig zijn als u niet lang kunt staan 

bij het wassen. En met een wandbeu-
gel in het toilet kunt u vaak net wat 
makkelijker opstaan. Deze en andere 
slimme hulp-middelen maken het 
wonen eenvoudig een stukje 
comfortabeler en veiliger. Ze kosten 
niet veel en zijn gewoon te koop bij 
winkels die ook huishoudelijke 
artikelen verkopen, in de bouwmarkt 
en soms in de supermarkt. Deze 
voorzieningen vallen dan ook niet 
onder de Wmo. Wilt u ze liever niet 
kopen? Veel hulpmiddelen voor in 
uw woning kunt u ook kosteloos 
lenen of tegen betaling huren bij een 
thuiszorgwinkel 

Kosten in beeld
Heeft u een hulpmiddel nodig dat 
u niet zelf kunt betalen of huren? 

Of kunt u een noodzakelijke 
woningaanpassing niet zelf betalen 
en is verhuizen geen optie? Dan 
kunt u zich melden bij Team Voor 
Elkaar. Het is fijn als u dan vooraf 
actief meedenkt. Bijvoorbeeld door 
alvast te onderzoeken  welke 
aanpassingen u nodig denkt te 
hebben in huis. U kunt hiervoor 
een ergotherapeut vragen om mee 
te kijken. De basisverzekering 
vergoedt 10 uur ergotherapie per 
jaar. Daarnaast vragen we u om 
alvast bij verschillende bedrijven te 
informeren naar offertes. Zo krijgt 
u een goed beeld van de noodza-
kelijke aanpassingen en kosten. 
Hierover gaat Team voor Elkaar 
met u in gesprek. 

Meer weten?
Heeft u vragen over hulpmiddelen, 
woningaanpassingen of verhuizen? 
Neem contact op met Team  
Voor Elkaar: 0575-568 568 of  
info@teamvoorelkaar.nl.
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De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkom-
sten en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst 
zorg kunnen bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft. 

De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkomsten 
en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst zorg 
kunnen bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft. Het betekent 
dat we onder andere moeten besparen op Wmo-voorzieningen, zoals 
woningaanpassingen. Daarom beoordelen we elke vraag kritisch. En 
kijken we altijd eerst wat u zelf kunt doen. Alleen of met de mensen om 
u heen. Zo houden we samen zorg en ondersteuning betaalbaar.



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 intern 
constructief wijzigen van pand, 
Engelenburgerlaan 1, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verbouwen van de schuur tot 
B&B, Heimeriete 11, Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen in het 
weiland, Hogeweg 7, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
vervangen van het bestaande 
dakkapel, Rentmeesterstedeweg 
6, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
realiseren van nieuwbouw ten 
behoeve van winkelfunctie, 
Vulcanusweg 1, Brummen

Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het bouwen van een 
woning op de locatie Hammeler-
weg 2B, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het uitbreiden van 
de woning op de locatie Ka-
niestraat 7, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel-skybox op de locatie 
Lendeweg 8, Hall

• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, het revitaliseren van 
het hotel op de locatie Professor 
Weberlaan 3, Eerbeek

Plannen | ruimtelijk
• Ontwerpbestemmingsplan 

“Kampweg 31, Brummen” 
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Plagweg 16” 
• Vastgesteld bestemmingsplan 

“Coldenhovenseweg” 
• Ontwerp wijzigingsplan  

“Knoevenoordstraat 37” 
• Ontwerpbestemmingsplan “Buiten-

gebied, Plagweg 20 – IJsselstraat 6” 

Overige overheidsinformatie
• Raadsvergadering Perspectiefno-

ta op donderdag 17 juni 2021

Intrapec Group en WerkFit Brummen: 
op een mooie samenwerking!
Vorige week trakteerde Diane van der Veen, coördinator van WerkFit 
Brummen, bij Intrapec Group in Spankeren op taart. Dit om even stil te 
staan bij de succesvolle samenwerking tussen beide organisaties. Want 
sinds maart zijn maar liefst drie medewerkers van WerkFit Brummen aan 
de slag bij Intrapec Group.

Intrapec Group creative packaging 
solutions ontwerpt en maakt 
maatwerk-verpakkingen van 
golfkarton. Het bedrijf bedenkt de 
beste oplossing voor elk verpak-
kingsvraagstuk. “Dat doen we met 
passie”, zegt directeur Paul de 
Lange. “Maar die passie gaat verder 
dan alleen verpakkingen. Ook 
maatschappelijke betrokkenheid 
staat bij ons hoog in het vaandel.” 

Succesvolle start
HR-manager Mea Leppink van 
Intrapec Group kwam eind vorig jaar 
in contact met een van de accountma-
nagers van WerkFit Brummen. Samen 
hebben ze de kansen bij Intrapec 
Group verkend voor medewerkers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
“Na een aantal gesprekken zijn we 
begonnen met een proefperiode voor 
twee medewerkers met een WSW-in-
dicatie en een medewerker vanuit de 
Participatie-wet” vertelt Mea. “Alle 
drie hebben ze een succesvolle start 
gemaakt. Mede dankzij de goede 
samenwerking tussen teamleider 
assemblage Anne Rutgers en jobcoach 
Martin Beuwer en SW-consulent 
Roosmarijn Tijhuis van WerkFit 
Brummen. Na de proefplaatsing van 
een maand zijn de WSW-medewer-
kers gedetacheerd op een mooie 
passende werkplek binnen Intrapec 
Group. De andere medewerker heeft 
na de proefperiode een arbeidsover-
eenkomst gekregen.”

Bekendmakingen op overheid.nl Kort nieuws
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Textiel Race van start
Leerlingen van School de Lans, 
Expeditie 24/7 en Kindcentrum 
Sterrenbeek doen deze maand 
mee met de regionale Textiel 
Race. De leerlingen doen hun 
best zoveel mogelijk oude 
kleding en ander textiel in te 
zamelen. Helpt u mee? 

De Textiel Race vindt tot en met 
1 juli plaats in de gemeenten 
Brummen, Doesburg, Rheden en 
Zutphen. Tien basisscholen leren 
alles over het belang van herge-
bruiken, repareren en recyclen van 
textiel. Na een gastles nemen ze 
het tegen elkaar op om zoveel 
mogelijk kleding en ander textiel 
in te zamelen. Het opgehaalde 
textiel wordt hergebruikt en 
gerecycled. En de school die het 
meeste inzamelt, wint een geheel 
verzorgde schoolreis. 

Doe ook mee!
In onze gemeente werd in 2020 ruim 
125.000 kilo textiel gescheiden 
ingeleverd. Toch belandde naar schat-
ting nog 100.000 kilo bij het 
restafval. Jammer, want ook dat 
textiel kan prima hergebruikt worden. 
Heeft u nog kleding of ander textiel 
over? Doe dan mee met de Textiel 
Race. Aanmelden kan eenvoudig tot 

en met 1 juli via www.textielrace.nl. 
Leerlingen van School de Lans, 
Expeditie 24/7 of Kindcentrum 
Sterrenbeek halen het dan op. Ook 
kapot of versleten textiel is welkom. 
Alleen geen vervuild of nat textiel. De 
Textiel Race is een samenwerking 
tussen de gemeente, Circulus-Berkel, 
2Switch, Leger des Heils Reshare en 
de organisatie Textiel Race.

Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?
Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat 
precies in z’n werk gaat. Dan is een online OV-informatiebijeenkomst 
echt iets voor u.

In een klein groepje legt een 
OV-ambassadeur u stapsgewijs uit 
hoe u een OV-chipkaart kunt 
aanvragen en gebruiken in het 

openbaar vervoer. OV-ambassa-
deurs zijn vrijwilligers, senior en 
ervaren OV-gebruikers, die andere 
senioren wegwijs maken in het 
openbaar vervoer.

Om mee te doen aan deze bijeen-
komst heeft u een telefoon, tablet of 
computer nodig met camera en 
microfoon. Na aanmelding via e-mail 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
of telefoon 038 – 45 40 130 

ontvangt u van ons een inlogcode. 
Weet u niet precies hoe het 
werkt? Dan helpen we u graag 
telefonisch op weg. 

Na deze bijeenkomst kunt u een 
afspraak maken met de OV-ambas-
sadeur voor uitleg op het station en 
een proefreisje onder begeleiding. 
Meedoen is gratis. Bij een eventueel 
proefreisje betaalt u uw eigen 
reiskosten. De OV-ambassadeurs 
helpen u graag op weg! 

Voor meer informatie: www.
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

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

Leerlingen van School de Lans doen al veel met recycling van textiel. 
Nu doen ze ook mee met de Textiel Race!

Op de foto van links naar rechts: Diane van der Veen (coördinator WerkFit 
Brummen), Paul de Lange (directeur Intrapec Group), Theo Groothedde 
(WSW-medewerker WerkFit Brummen) en Anne Rutgers (teamleider 
assemblage Intrapec Group). 

Publieksjaarverslag GGD 
GGD Noord- en Oost-Gelderland zet zich samen met gemeenten en 
samenwerkingspartners in voor een goede gezondheid voor de meer 
dan 800.000 inwoners van de regio. Dat kwam in 2020 door de 
coronacrisis in een compleet ander daglicht te staan. Maar naast de 
bestrijding van het virus is de reguliere dienstverlening zoveel mogelijk 
doorgegaan. In het publieksjaarverslag 2020 leest u meer over de 
activiteiten van GGD Noord- en Oost Gelderland. Zowel rondom 
corona als voor de andere GGD-taken op het gebied van bewaking, 
bevordering en bescherming van de gezondheid. U vindt het jaarverslag 
op www.ggdnog.nl/over-de-ggd/over-ons. 

Raad vergadert 
Donderdagavond 17 juni vergadert de raad over een aantal belangrijke 
financieel inhoudelijke documenten, waaronder de Perspectiefnota. Dit 
document geeft een belangrijke doorkijk naar de komende vier jaren 
(2022 tot en met 2025). U kunt de vergadering online bekijken via 
televisiekanaal VoorstVeluwezoom en brummen.raadsinformatie.nl.
Ook geven de 8 raadsfracties op vrijdag 11 juni alvast een eerste schot 
voor de boeg. Deze bijdrage is te lezen in 2 extra pagina’s Gemeente-
Thuis, te vinden in het weekblad Brummens Nieuws en op de speciale 
themapagina over de Perspectiefnota op de website brummen.nl.



Energietafel: in gesprek 
over de energietransitie
De Energietafel Brummen brengt mensen in 
gesprek over een bepaald thema van de energie-
transitie. Met als doel: het delen van kennis, het 
verbinden en versterken van initiatieven en het 
aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied 
van duurzame energie.

De energietafel is een project van de gemeente 
Brummen en de lokale energiecoöperatie 
BrummenEnergie. BrummenEnergie voert de regie 
op de energietafels en verzorgt de uitvoering en 
gespreksleiding.

Energietransitie in thema’s
Sinds de start in 2017 zijn al veel onderwerpen 
besproken aan de energietafel. Denk aan energie-
neutraal wonen en warmte. De laatste energie-
tafel - afgelopen woensdag - stond in het teken 
van de rol die waterstof kan spelen in de ener-
gietransitie. De onderwerpen passen altijd binnen 
één van de hoofdthema’s. Dit zijn:
• wonen
• openbare gebouwen en openbare ruimte
• buitengebied / natuur / landbouw
• MKB / bedrijven
• mobiliteit
Elke energietafel begint met korte ‘pitches’ 
over het thema. Daarna is er volop ruimte 
voor interactie. Doel van het gesprek is het 
inventariseren van concrete en haalbare kansen. 
De deelnemers maken afspraken voor het 
vervolg. Bijvoorbeeld het oprichten van een 

werkgroep of het maken van een 
actieplan.

De Energietafel Brummen 
wordt periodiek georgani-
seerd en aangekondigd via 

GemeenteThuis, de website 
van BrummenEnergie en lokale 

kranten. Meer weten? Kijk op www.
brummenenergie.nl/energietafel. 

In juli 2019 heeft de gemeenteraad 
van Brummen opdracht gegeven aan 
BrummenEnergie om energiecoaches 
op te leiden en in te zetten. Dit was 
voor een periode van 1,5 jaar. In die tijd 
moesten energiecoaches 100 gesprekken 
houden om inwoners te adviseren over 
energie besparen in huis.

Eenvoudige maatregelen
Tot nu hebben al 130 inwoners zo’n 
keukentafelgesprek gehad. Hierin bespreekt de 
energiecoach hoeveel energie je verbruikt. Is dit veel 
of weinig en waar kun je besparen? De coaches 
hebben aandacht voor maatregelen die weinig tot 
niets kosten en eenvoudig zijn toe te passen. Ook 
gaat het over isolatie en ventilatie en zelf duurzame 
energie opwekken met zonnepanelen. Aan de hand 
van een vragenlijst evalueren we hoe inwoners de 
gesprekken ervaren.
 
Energiecoaches gezocht!
Dit jaar heeft de gemeente Brummen rijkssubsidie 
ontvangen, waarmee de energiecoaches hun werk 
kunnen voortzetten. Ze gaan zelfs uitbreiden 
en voorlichting geven aan huurders. Niet voor 
niets is BrummenEnergie op zoek naar nieuwe 
energiecoaches! Iets voor jou? Kijk op 
www.brummenenergie.nl/energiecoach.

BrummenEnergie is onafhankelijk en krijgt subsidie 
van de gemeente Brummen. Het team bestaat 
uit enthousiaste professionals en vrijwilligers. 
BrummenEnergie is vooral op zoek naar vrouwen en 
jongeren. Maar natuurlijk is echt iedereen meer dan 
van harte welkom.

Meer dan 100 belangstellenden volgden op 17 mei 
de online presentatie van het conceptbeleid voor 
zonne- en windenergie. Tijdens de bijeenkomst 
konden ze reageren op de uitgangspunten van het 
afwegingskader voor wind- en zonneparken. Naar 
aanleiding van die reacties hebben we een nieuw 
kader opgesteld. Dit ligt van 16 juni tot en met 27 
juli ter inzage.

Het concept-uitnodigingskader geeft eerst een 
toelichting over het hoe en waarom. Daarna komen 
de uitgangspunten aan bod die we hanteren voor 
wind- en zonneparken. Zo is het landschap leidend, 

streven we naar meervoudig ruimtegebruik en 
zetten we in op zon op dak. Het concept-kader 
gaat ook in op participatie bij initiatieven voor 
windmolens en zonneparken. Het beschrijft de 
samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeente, 
omwonenden en andere belanghebbenden.

Tenslotte komen de randvoorwaarden aan de orde. 
Voor initiatieven voor windmolens, waarbij we  
onderscheid maken tussen erfmolens en grotere 
windmolens. En voor initiatieven voor zonneparken.
Van 16 juni tot en met 27 juli kan iedereen reageren 
op het conceptbeleid. Op de pagina GemeenteThuis 
en op overheid.nl leest u hoe.

Conceptbeleid zonne- en windenergie

Al 130 keukentafelgesprekken over 
energie besparen
Van goede isolatie en zonnepanelen tot kleine energiebesparende 
maatregelen en nieuwe gewoontes: er zijn veel mogelijkheden 
om energiezuiniger te wonen. De energiecoaches van 
BrummenEnergie helpen hierbij. Ze hebben de 
afgelopen 1,5 jaar al 130 gesprekken gevoerd 
om inwoners te adviseren. En daar gaan we 
ook mee door!

Wil jij energie besparen in jouw 
woning, maar weet je niet goed 

waar je moet beginnen? Dan komt de 
energiecoach graag bij je op bezoek. 
Samen onderzoek je wat er in jouw huis 
mogelijk is. Besparingsmaatregelen zijn 
goed voor je portemonnee, want je 
betaalt minder aan energie. Bovendien 
ga je comfortabeler wonen. Als huurder 
of woningeigenaar van de gemeente 
Brummen kun je een afspraak maken 
met één van de energiecoaches. Wil je 
van deze gratis dienst gebruik maken? 
Schrijf je in via www.brummenenergie.nl/
energiecoach



Debat Perspectiefnota 
Ook dit najaar stelt de gemeenteraad de begroting - het financieel huishoudboekje voor 

het komende jaar 2022 - vast. De gemeenteraad geeft aan de hand van de perspectiefnota 

aanwijzingen voor het opstellen van die begroting. Deze perspectiefnota is voorbereid door 

het college van burgemeester en wethouders en half mei gepresenteerd. 

De perspectiefnota bevat dit jaar een herstelplan om als gemeente weer financieel gezond 

te worden. Raadsleden hebben de perspectiefnota de afgelopen weken bestudeerd en 

vragen gesteld aan het college. Schriftelijk of tijdens het forum van 3 juni. Ook hebben 

de raadsleden reacties uit de samenleving verzameld. Het inhoudelijke raadsdebat begint 

op donderdag 17 juni om 19.00 uur. Later die avond verwachten we de stemming en 

definitieve besluitvorming. Vanwege het coronavirus kunt u niet bij deze vergadering 

aanwezig zijn. U kunt het debat online volgen via de website van de gemeenteraad en het 

televisiekanaal van RTV Veluwezoom.

De fractie Hofman-Kleverwal streeft naar meer 
burgerzeggenschap. Vroeger had je als politi-
cus je veren verdiend als je met je poten in de 
klei had gestaan en dus voeling had met wat 
er daadwerkelijk speelde in de samenleving. 
Maar heden ten dage is de kloof tussen burger 
en bestuur nog nooit zo groot geweest. Wie 
de burger serieus centraal wil stellen in beleids- 
en besluitvorming, zal zich de komende jaren 
meer moeten oriënteren op burgerinitiatieven.

Steeds meer zorgelijke geluiden komen er 
vanuit de samenleving over de geplande 
250 meter hoge windturbines. Ook wij 
vinden ze een aantasting van het natuur- en 
landschapsschoon in onze mooie gemeente. 
Waarom beste jongetje van de klas wezen? 
Nieuwe innovatieve technologieën komen 
straks voorhanden en de daken zijn nog lang 
niet vol gelegd met zonnepanelen.

• ‘NEE’ tegen windmolens; de meeste mensen 
zijn niet tegen energietransitie, ze zijn vóór 
een duurzaam klimaatbeleid, maar wel in 
alle redelijkheid met gezond verstand en 
matiging.

Verdere aandachtspunten o.a.:
• Meer betaalbare huisvesting voor jongeren, 

alleenstaanden en senioren
•  Extra aandacht voor jongeren
•  Snelle realisatie praktisch ingedeelde en 

levendige dorpscentra Brummen Eerbeek, in 
samenspraak met..

• Creatief roeien met de financiële riemen die 
we hebben

Fractie-Hofman-Kleverwal
Theo Hofman, Eric Kleverwal, Karel Ledeboer, 
Sandra Groot Jebbink

Meer dan 
ooit gaat het 
erom wat 
burgers 
willen!

Het troebele Perspectief,
De geschiedenis en het heden.
In de gemeente Brummen was het de gewoonte 
om de Begroting te behandelen als het 
belangrijkste element in het politieke jaar.
Enkele jaren geleden is daar een andere keuze in 
gemaakt, het werd de Perspectiefnota.
Deze keuze werd gemaakt om zo, als raad van 
de gemeente Brummen, de politieke inzet en 
kaders neer te zetten.
Wat vinden wij belangrijk en wat hebben wij 
daarvoor over?
De Begroting werd zodoende meer een kijken 
naar het college, of die de Perspectiefnota goed 
had vertaald en of er wijzigingen in moesten 
worden aangebracht.
Even wennen, maar het werkte perfect.

Partijen konden nu goed laten zien of zij 
hun beloften tijdens de verkiezingen goed 
waarmaakten, ook duidelijker naar de inwoners.
Vorig jaar viel de Perspectiefnota een beetje in 
het water omdat er een geheel nieuw college 
was aangetreden.
Ook dit jaar zien we een Perspectiefnota 
die weinig meer te maken heeft met de 
mogelijkheden en ruimte zoals die bestonden, 
het is een vertaling van de herstelnota van de 
Provincie die daarin de kaders stelt.
DB is dientengevolge nieuwsgieriger naar de 
verkiezingen en de beloftes bij de komende 
verkiezingen dan naar deze nota.
Wie zijn gat brandt….

Gemeenteraad bespreekt gemeentelijke koers

In 2020/2021 wilde het CDA:

 dat Brummen een zelfstandige gemeente 
blijft! Een plaats waar de mensen elkaar nog 
kennen, wat voor elkaar over hebben en niet 
vastlopen in bureaucratie.  
 dat Brummen financieel gezond wordt. Dit 
vraagt om scherpe keuzes waar we eerlijk over 
willen zijn. 
 dat er in samenwerking met de dorpsraden 
en de provincie Gelderland flinke stappen 
worden gezet bij de ontwikkeling en realisatie 
van de (centrum)plannen voor Eerbeek en 
Brummen. Ook woningbouw voor jongeren 
vinden we van groot belang 
 dat de afspraken naar een klimaatneutraal 
Nederland worden nakomen. Ook in Brummen. 

Samen met de inwoners en het bedrijfsleven 
gaan we dit oplossen door vergroening en 
verduurzaming.
 dat we kostenbeheersing realiseren op het 
Sociale domein. Met als onderlegger: wie zorg 
nodig heeft, moet deze krijgen.
  dat er niet wordt bezuinigd op verenigin-
gen en maatschappelijke initiatieven. Ze bren-
gen ons samen. Ze brengen ons in beweging 
en maken ons bewogen. Het zijn de kurken 
waarop een kleine gemeente kan drijven. 

In 2022-2025 wil de CDA-fractie dit beleid 

voortzetten! We willen een gezonde gemeen-

te, voor nu en voor straks. 

CDA-fractie Arjan, Dity, Ronald, Gerry  

Gezond en prettig leefbaar, nu en straks!

De VVD is de grootste partij in Brummen. We 
zijn kritisch op onszelf: doen we de dingen 
goed, hadden we zaken anders moeten aan-
pakken? De grootste zijn geeft ook verant-
woordelijkheid: wij beoordelen collegevoorstel-
len met een kritische blik, we geven onze eigen 
mening. Dat is niet altijd gebruikelijk, want 
collegepartijen volgen maar al te vaak college-
voorstellen. Dualisme is dan ver te zoeken. Dat 
speelt landelijk en ook in Brummen.

De VVD DURFT WEL KEUZES TE MAKEN

•  Geen afspraken tussen college en coalitie-
partijen, waardoor de oppositie buitenspel 
komt te staan

•  Het unieke overgangslandschap van Veluwe 
naar IJssel niet verpesten door windturbines, 
de VVD kiest voor zon op daken, windpar-
ken op zee en vernieuwende initiatieven

•  Gelet op financieel herstel is er geen ruimte 
voor frivoliteiten in de uitgaven

•  Inwoners hebben inspraak aan de voorkant 
en niet alleen als alles al bedacht is;

•  Meer invloed en controle van de gemeente-
raad op gemeenschappelijke regelingen en 
samenwerkingsverbanden

 
Peter-Paul Steinweg, Gerda Jolink, Mathilde 

Meindersma-Matulessy, Carla Wijnhoven, 

Niels Noordstar en Martijn de Wild

OP WEG 
NAAR PERSPECTIEF 
IN 2022



Debat Perspectiefnota 
vragen gesteld aan het college. Schriftelijk of tijdens het forum van 3 juni. Ook hebben 

de raadsleden reacties uit de samenleving verzameld. Het inhoudelijke raadsdebat begint 

op donderdag 17 juni om 19.00 uur. Later die avond verwachten we de stemming en 

definitieve besluitvorming. Vanwege het coronavirus kunt u niet bij deze vergadering 

aanwezig zijn. U kunt het debat online volgen via de website van de gemeenteraad en het 

televisiekanaal van RTV Veluwezoom.

Deze maand behandelt de gemeenteraad de 
zogeheten perspectiefnota 2022-2015. Als 
opmaat voor de gemeentebegroting voor het 
jaar waarin er gemeenteraads verkiezingen 
zijn.

Onderdeel van deze perspectiefnota is een 
financieel herstelplan. Om te zorgen dat de 
reserve groeit van ruim 1,7 naar 6,2 miljoen 
in 2028. Daarmee hebben we geen preven-
tief toezicht van de provincie meer nodig. 
Belangrijk voor onze lokale onafhankelijkheid. 

Lokaal Belang vindt dat er nog veel belangrij-
ke wensen zijn. Zoals op het gebied van 
veiligheid: een veilige fietsroute tussen 
Eerbeek en Zutphen. En veiligheid op de weg 
langs het Apeldoorns kanaal.

In de perspectiefnota krijgt de ontwikkeling 
van Eerbeek en Eerbeek-Loenen 2030 veel 
aandacht. Terecht. Maar ook moet gewerkt 
worden aan het centrum van Brummen. En 
aan meer levensbestendige woningen.
Lokaal Belang blijft er bij dat niet getornd 
mag worden aan onze voorzieningen, aan de 
leefbaarheid en het unieke landschap van 
onze mooie gemeente. 

We hebben allemaal een vreemd en moeilijke 
periode met corona achter de rug. Koop 
Lokaal was de slogan. Die slogan mag ook in 
de toekomst van kracht blijven. In het belang 
van onze lokale ondernemers.

De (steun)fractie van Lokaal Belang.
Martin Staal, Marius Mennink en Luuk 
Tuiten.

Ieder jaar, in de maand juni, kijkt de 
gemeenteraad van Brummen alvast 
vooruit. Naar de begroting van het 
volgende jaar. In de afgelopen jaren waren 
die vooruitzichten keer op keer somber.  
Brummen zit in zwaar weer. Dat vraagt 
opnieuw om stevig sturen. En de PvdA 
wil daar opnieuw verantwoordelijkheid 
voor nemen. Maar niet zomaar. Voor 
ons zijn er drie belangrijke voorwaarden:  
op het gebied van zorg, op het gebied 
van duurzaamheid en betreffende de 
leefbaarheid van Eerbeek 

Zorg: omdat het Rijk onvoldoende mid-
delen geeft voor de zorg, is de gemeente 
gedwongen om fors te bezuinigen op het 

sociaal domein. Voor ons een hele zware 
beslissing. Maar, het mag niet betekenen 
dat de mensen die zorg nodig hebben, die 
zorg niet krijgen.

Duurzaamheid: We moeten aan de slag 
om ons landschap en ons milieu gezond te 
maken en gezond te houden.

Leefbaarheid van Eerbeek: De pro-
vincie staat de gemeente Brummen bij in 
de complexe opgave van Eerbeek met de 
focus op de papierindustrie, op de energie-
transitie en de leefbaarheid. Het mag niet 
zo zijn dat door de financiele positie van de 
gemeente de verbetering van de leefbaar-
heid van Eerbeek onder druk komt te staan.  

De toekomst begint nu
De Perspectiefnota gaat over vooruitkijken. 
Voorbij de verkiezingen. Alle keuzes die we nu 
maken, hebben invloed op de toekomst. En die 
begint nu!

Natuur
GroenLinks is verbonden aan de natuur, 
zoals de natuur verbonden is aan de 
gemeente Brummen. We leven allemaal 
dichtbij de bossen, de IJssel, de heide of de 
landerijen. Wat ons betreft pakken we het 
klimaatprobleem nu verder aan! Koester wat 
we hebben en versterk dit! 

Jeugd
De jeugd is letterlijk de toekomst. Toch hebben 
zij geen plek om samen te komen in Eerbeek 

en in de hele gemeente weinig plek om te 
wonen. Samen met jongeren om tafel om hier 
oplossingen voor te bedenken, daar staan wij 
voor. Samen bedenken, samen uitvoeren. 

Leefbaarheid
Tiny houses, coöperatief bouwen, knarrenhof-
jes, tijdelijke huisvesting, woningsplitsing en le-
vensloopbestendige huizen, dat is de toekomst 
die wij nu mogelijk willen maken. Zodat de 
grote vraag naar huizen opgelost wordt zonder 
veel natuur ervoor in te leveren.
GroenLinks staat voor werken vanuit 
vertrouwen en kansen voor iedereen. Samen 
met inwoners de uitdagingen van deze tijd 
aangaan, waarbij eerlijk delen altijd voorop 
staat.  

Lokaal Belang-rijk

De weg vooruit

COLOFON
Op deze pagina’s leest u alvast wat de eerste reactie is van de acht 
fracties op de perspectiefnota zoals deze nu op de vergadertafel van 
de gemeenteraad ligt.
Wilt u meer weten? Bezoek dan op onze website www.brummen.
nl/perspectiefnota. Uiteraard kunt u op onze website ook terecht op 
de speciale pagina van de gemeenteraad. Heeft u concrete vragen? 
Neem dan contact op met de griffie via mailadres griffie@brummen.
nl of het algemene telefoonnum-mer 0575 - 56 82 33.

     Op weg naar de 
perspectiefnota 2022 

Van Slap Koord naar Brummen 
Robuust, ook leidraad voor D66

v.l.n.r. Mark Holtslag, Merijn van As en Rolf Schinkel

Balanceren op het slappe koord, dat blijft de 
opgave waar de gemeente Brummen voor 
staat. Door allerlei trends en ontwikkelingen, 
van bedreigingen tot kansen, van nieuwe 
wetgeving tot maatschappelijke veranderingen 
moet onze gemeente Brummen stappen zetten 
om robuust de toekomst in te gaan en onze 
positie breed te versterken. 

D66 realiseert zich echter dat we daarom voor-
zichtig moeten zijn met het stellen van nieuwe 
doelen en ambities. Want ten eerste hebben 
we er de financiële middelen niet voor, en ten 
tweede omdat we als kleine gemeente altijd 
naar partners zullen moeten zoeken die met 
ons willen samenwerken. Daarom wil D66, vol 
inzetten op de basis op orde brengen, samen 
met u, inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en vakdeskundigen! 

Van dat slappe koord af, Brummen moet 
vaste grond onder de voeten hebben!

Daarom is D66 met wethouder Ingrid 
Timmer in het college gestapt: D66 neemt 
verantwoordelijkheid om de Basis voor 
Brummen op orde te krijgen.
Dat betekent: durven breken met oude 
gewoontes; controle krijgen over de Zorg 
zodat de Gemeente u de zorg kan geven die 
begint waar u niet meer kan; inwoners en 
ondernemers ruimte geven om zelf aan de 
slag te gaan.
Dat betekent inspelen op kansrijke initiatie-
ven in onze dorpen en kernen zoals woning-
bouw en duurzaamheid! 

D66, Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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