
Raad neemt vlak voor zomerreces veel besluiten
In de laatste maand voor het 
zomerreces heeft de Brummense 
gemeenteraad nog veel besluiten 
genomen. Dit tijdens vergaderin-
gen op 24 en 29 juni. Zo werd de 
woonzorgvisie met tevredenheid 
door de Brummense raad vastge-
steld en besloot de gemeenteraad 
unaniem op 27 juni de regenboog-
vlag te hijsen. Alle besluiten vindt 
u op de gemeentelijke website. 

Een groot aantal besluiten ging over 
begrotingen of jaarstukken van 
samenwerkingsverbanden. Zoals de 
Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland, de Regio Steden-
driehoek en vervoersorganisatie 
PlusOV. De raad nam een amende-
ment aan waarin het de veiligheids-
regio vraagt terughoudend te zijn 
met kostenstijgingen voor 2022 en 
volgende jaren. Een hogere 
gemeentelijke bijdrage is niet 
wenselijk vanwege de verslechterde 
financiële positie van Brummen. Een 
wijziging van de gemeenschappelij-
ke regeling voor de veiligheidsregio 
werd unaniem vastgesteld. 

Zonnepanelen en ruimtelijke 
plannen
De raad stemde in met een 
investeringskrediet voor de aanleg 
zonnepanelen op sporthal De 
Bhoele. Ook schaarde de raad zich 
achter diverse ruimtelijke en 
planologische voorstellen. Zo was er 
steun voor het bestemmingsplan 
voor het Wilhelminapark/Palisium-
park. Ook kwam er akkoord voor 
de coördinatieregeling voor het 

perceel Lendeweg 8b in Hall en het 
paraplu-bestemmingplan voor 
patiowoningen bij de Eerbeekse wijk 
Lombok. De raad stemde in met 
een wijziging van het bestemmings-
plan voor de Breestraat 3 in Empe. 
En er was unanieme steun voor een 
verklaring van geen bedenkingen 
voor natuurlijkontwikkeling in 
Cortenoever. Verder stonden alle 
raadsleden achter het voorstel om 
o.a. diverse bebouwde komgrenzen 
te actualiseren. Een raadsvoorstel 
voor een kleine grenscorrectie met 
de gemeente Rheden bij Laag 
Soeren werd van de agenda 
gehaald. Een meerderheid van de 
raad wil dat het college eerst alle 
scenario’s uitwerkt.

Woonzorgvisie en covid-19
De raadsleden spraken uitgebreid 
over de woonzorgvisie voor de 
gemeente. Deze is op interactieve 
wijze tot stand gekomen en geeft 

inzicht in de woningbehoefte uit het 
oogpunt van zorg en vergrijzing. De 
visie werd enthousiast ontvangen en 
vastgesteld. De Brummense gemeen-
teraad besloot verder unaniem om 
kunst- en culturele organisaties en 
buurt- en dorpshuizen te ondersteu-
nen. Dit als tegemoetkoming van 
inkomstenverlies door de coronacri-
sis. De raad stelde het subsidiepla-
fond hiervoor vast op 98.750 euro. 
Dit bedrag komt uit de corona-be-
stemmingsreserve. 

Ook stelde de gemeenteraad de 
gemeentelijke jaarstukken over 2020 
vast. Het jaar is boekhoudkundig 
afgesloten met een voordeel van 
€ 243.384. De raad besloot om een 
bedrag van 375.371 euro beschik-
baar te houden voor activiteiten die 
door de coronacrisis niet in 2020 zijn 
afgerond. Dit alles betekent dan dat 
een bedrag van 131.987 euro wordt 
onttrokken uit de algemene reserve.

Wijziging bebouwde komgrenzen
De bebouwde komgrens wijzigt op een aantal plekken. Dat heeft de 
gemeenteraad op 24 juni besloten. Het gaat om uitbreidingen van de 
wijken Elzenbos in Brummen en Lombok-Zuid in Eerbeek. Hierdoor 
gelden ook in deze wijken de verkeersregels voor binnen de bebouw-
de kom. Daarnaast is de provincie Gelderland van plan om op de 
Harderwijkerweg een zogenoemde komslinger aan te leggen. Dit is 
een middengeleider. Deze remt het verkeer af als het de bebouwde 
kom inrijdt. Op de plek van de huidige bebouwde komgrens is geen 
ruimte voor deze geleider. Daarom komt de geleider iets verder naar 
het noorden. De bebouwde komgrens moet hier dan ook iets
verschuiven.

Daarnaast worden weggedeelten aan de openbaarheid onttrokken.
Het gaat om het Wilgenpad vanaf de Arnhemsestraat tot en met de 
spoorwegovergang. En het wandelpad in het verlengde van de Oude 
Eerbeekseweg tussen de Hammelerweg en de Eerbeekseweg. Dit pad 
loopt dood in de berm en heeft na sluiting van de Vinkenweide zijn 
functie verloren. Als laatste wordt voor de veiligheid de onbewaakte 
spoorwegovergang in het Westenborchpad afgesloten. 

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.
Het betekent dat we onder andere moeten besparen op Wmo-voorzie-
ningen. 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.

De kracht van ontmoeten en meedoen
Samen met inwoners en partners wil de gemeente Brummen meer algeme-
ne voorzieningen ontwikkelen. Hiermee zorgen we dat mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en meedoen in onze samenleving. Zo krijgen mensen 
meer regie over hun eigen leven en kunnen ze zichzelf beter redden. 

Met meer algemene voorzieningen 
ontstaat er een breder en beter 
aanbod voor ondersteuning van 
inwoners. Dat past bij ons uitgangs-
punt voor zorg en ondersteuning: 
‘zo licht als het kan en zo zwaar als 
het moet’. 

Eigen kracht eerst
“Algemene voorzieningen werken 
preventief. Ze passen goed bij ons 
beleid voor zorg en ondersteuning”, 
zegt wethouder Cathy Sjerps. “We 
werken hierbij volgens het leefringen-
model. We gaan altijd eerst uit van 
de kracht van de inwoner zelf en zijn 
of haar sociale netwerk. Als dat niet 
voldoende is, zoeken we naar een 
oplossing via algemene voorzienin-
gen. Pas als laatste stap is individuele 
ondersteuning op maat mogelijk.”

Sterker sociaal netwerk
Er zijn veel organisaties die vrij 
toegankelijke activiteiten en voorzie-
ningen aanbieden voor alle inwoners. 
Algemeen aanbod dus, waar iedereen 
zonder indicatie naartoe kan. Dit in 
tegenstelling tot individueel aanbod 
en maatwerkvoorzieningen. Algeme-
ne voorzieningen hebben veel 
voordelen. Vaak staat ontmoeting 
centraal. Dat is fijn als iemand zich 
eenzaam voelt. Door nieuwe mensen 
te ontmoeten, krijgt u bovendien een 
sterker sociaal netwerk. Tegelijkertijd 
wordt het zo steeds makkelijker om 
uzelf te redden. Uw eigen kracht 
neemt dus toe. Dat betekent dat u 
ook minder snel zorg of ondersteu-
ning nodig hebt.

Positieve gezondheid
Algemene voorzieningen ontwikke-

len we op basis van positieve 
gezondheid. Niet ziekte of beper-
king staan centraal, maar het 
versterken van de eigen regie. 
Zodat je zo goed mogelijk kunt 
omgaan met de fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen in het leven. 
Positieve gezondheid heeft zes 
dimensies: lichaamsfuncties, 
mentale functies, zingeving, 
kwaliteit van leven, meedoen en 
dagelijks functioneren. Cathy Sjerps: 
“Algemene voorzieningen dragen 
op verschillende manieren bij aan 
deze zes dimensies van positieve 
gezondheid. En zo aan het verbete-
ren van het welzijn van onze 
inwoners.”

Ideeën of suggesties? Denk mee!
De komende maanden werkt de 
gemeente samen met inwoners en 
partners aan de ontwikkeling van 
algemene voorzieningen. Hiervoor 
volgen nog diverse bijeenkomsten. 
Heeft u ideeën of suggesties? Of 
vindt u het leuk om mee te denken? 
Laat het weten via het mailadres
sociaaldomein@brummen.nl. We 
gaan graag met u in gesprek.

Akkoord voor zonnepanelen op sporthal De Bhoele 
Zoveel mogelijk daken vol zonnepanelen om groene energie op te 
wekken. Daar streeft de ge-meente Brummen naar. De gemeenteraad gaf 
vorige week dan ook akkoord op de investering die nodig is voor 296 
zonnepanelen op het dak van sporthal De Bhoele in Eerbeek.

De zonnepanelen zijn onderdeel 
van een pakket aan maatregelen 
om de sporthal te verduurzamen. 
Zo worden onder meer ook de 
gevels en het dak (extra) geïso-
leerd. En er komt een warmtepomp 
met vloerverwarming. Over twee 
weken starten de eerste werkzaam-
heden.

Meer gebouwen verduurzamen
De maatregelen vormen de start 
van het verduurzamen van in totaal 

vier gemeentelijke gebouwen. De 
andere gebouwen zijn  sporthal en 
zwembad Rhienderoord in 
Brummen, het pand van WerkFit in 
Eerbeek en het gemeentehuis in 
Brummen. Door de maatregelen 
moet het energieverbruik van deze 
gebouwen in 2023 flink lager zijn. 
De verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed draagt bij 
aan de verplichtingen uit het 
klimaatakkoord van Parijs. Daarin 
staat dat de CO2-uitstoot van 

gemeenten in 2030 met 49% 
verminderd moet zijn. En in 2050 
zelfs met 95%. 

Verantwoordelijk wethouder Pouwel 
Inberg is blij met deze stap: “We 
willen af van fossiele brandstof-fen 
als aardgas en dieselolie. Zo moeten 
we klimaatverandering tegengaan. 
Veel inwoners en bedrij-ven leveren 
al hun bijdrage door bijvoorbeeld 
hun woning te isoleren of zonnepa-
nelen op hun dak te plaatsen. De 
gemeente doet dit natuurlijk ook. 
Deze verduurzaming betekent voor 
de Bhoele onge-veer 80% minder 
CO2-uitstoot. Dat is een hele mooie 
besparing!”
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Een unaniem besluit van de raad: op 27 juni werd de regenboogvlag gehesen.

Sporthal De Bhoele in Eerbeek.Sporthal De Bhoele in Eerbeek.



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 
samenvoegen van twee daken 
van schuren tot één dak, 
Apeldoornseweg 21 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van geluidsschermen, 
Voorstondensestraat 34A in Hall

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
verplaatsen van de inrit,  
Huygenslaan 71 in Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
terugbrengen van de hoofden-
tree in de stijl van de originele 
architectuur en toevoegen van 
twee ramen, Doonweg 7 in 
Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Beschikking maatwerkvoorschrif-

ten Stuijvenburchstraat 44a in 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
aanbouw, Oude Meengatstraat 
14 in Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van een 
grove den, Juliana van Stolberg-
laan 22 in Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het aanpassen van 
de hoofdentree en plaatsen van 
kozijnen, Doonweg 7 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
twee dakkapellen, gevelwijziging 
en constructieve wijziging, Maria 
Stuartlaan 17 in Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van 
zonnepanelen, L.R. Beijnenlaan 
11 in Brummen

Ruimtelijke plannen
• Vastgesteld bestemmingsplan 

‘Parapluplan Patiowoningen 
Lombok’

Verordeningen
• Tijdelijke subsidieregeling wegens 

COVID-19 voor culturele 
organisaties en buurt- en 
dorpshuizen in de gemeente 
Brummen 2021

Beleidsregels
• Beleidsregels Tijdelijke Onder-

steuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) 2021

Verlenging steun ondernemers (Tozo)
De economie gaat weer langzaam open, maar nog niet voor iedereen even 
snel. Daarom verlengt het Rijk een groot deel van het steun- en herstelpak-
ket voor ondernemers. Daaronder valt ook de Tijdelijke overbruggingsrege-
ling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zo krijgen zelfstandig ondernemers de 
ruimte en financiële steun om zich te herpakken waar dat nog nodig is.

Tozo 5: voor wie en hoe
Tozo 5 is er voor zelfstandig 
ondernemers en zzp’ers met een 
huishoudinkomen onder het 
sociaal minimum. Ook als uw 
bedrijf liquiditeitsproblemen heeft 
door de coronacrisis komt u in 
aanmerking.

De Tozo bestaat namelijk uit 
2 voorzieningen:
• inkomensondersteuning voor 

levensonderhoud. Hiermee 
wordt het huishoudinkomen 
aangevuld tot het sociaal 
minimum

• een lening voor bedrijfskapitaal 
tot maximaal 10.157 euro. 
Hiermee kunt u bijvoorbeeld de 
huur van uw pand betalen.

Tozo 5 aanvragen
U kunt Tozo 5 aanvragen vanaf 1 
juli 2021 tot en met 30 september 
2021. Dit kan via de website van 
het Gemeentelijk Regionaal 
Ondernemers Steunpunt (GROS): 
www.hetgros.nl.

De voorwaarden blijven ongewijzigd. 
U vindt ze op www.rijksoverheid.nl. 

U hoeft pas vanaf 1 januari 2022 te 
starten met terugbetalen van de 
lening. Vanaf het moment dat u de 
lening krijgt, heeft u 5 jaar de tijd 
om alles terug te betalen.

Heeft u vragen over Tozo? Bel dan 
14 055 (keuze 1) of mail naar 
uwreactie@apeldoorn.nl.

Weer op vakantie? Check uw reisdocumenten!
Vanaf 26 juni is een groot deel van de coronamaatregelen vervallen. 
Niet alleen in Nederland, ook andere landen versoepelen de maatrege-
len. Veel mensen willen waarschijnlijk graag op vakantie naar het 
buitenland. U misschien ook? Check dan snel de geldigheid van uw 
reisdocument. Is uw document verlopen of verloopt het binnenkort? 
Maak dan op tijd een afspraak om het te vervangen.

De reisbranche verwacht een 
grote vraag naar last minute 
reizen nu er meer mogelijk is. Dat 
kan betekenen dat ook veel 
mensen (met spoed) een 
reisdocument willen aanvragen. 
Omdat de maatregel van 
anderhalve meter afstand nog 
steeds geldt, kunnen we momen-
teel minder mensen toelaten in 
het gemeentehuis. Daarom 
werken we strikt op afspraak. 
Houd er rekening mee dat de 
wachttijden voor het maken van 
een afspraak zullen oplopen. Dus 

boekt u een vakantie naar het 
buitenland? Wacht dan niet tot 
het laatste moment met het 
aanvragen van een nieuw 
reisdocument!

Coronasubsidie voor culturele sector en buurthuizen

Langzaam komen er weer culturele activiteiten op gang in de gemeente 
Brummen. Door de coronamaatregelen waren er maandenlang geen optre-
dens en concerten mogelijk. Ook waren buurt- en dorpshuizen gesloten. 
De gemeente vindt het heel belangrijk dat de culturele sector overeind 
blijft! Daarom is er een tijdelijke subsidieregeling. Hiermee helpen we 
culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen om zich te herpakken. 

Subsidie voor inkomstenverlies 
en maatregelen
Met de tijdelijke subsidieregeling 
kunnen kunst- en culturele 
organisaties en buurt- en 
dorpshuizen eenmalig subsidie 
krijgen voor inkomstenverlies door 
de coronamaatregelen. Het gaat 
dan om de periode van 15 maart 
2020 tot en met 15 maart 2021. 
Daarnaast kunnen buurt- en 

dorpshuizen eenmalig subsidie 
aanvragen voor toekomstbesten-
dige maatregelen aan hun 
accommodatie. Denk aan het 
creëren van een extra ruimte en 
het verbeteren van de ventilatie. 
Of het aanpassen van de entree, 
zodat mindervaliden beter 
toegang hebben. Maatregelen dus 
die bijdragen aan de leefbaarheid 
in de dorpen en kernen.

Online aanvragen t/m 1 augustus
Subsidie aanvragen kan tot en met 
1 augustus 2021 via een online 
aanvraagformulier op www.
brummen.nl/subsidies. In totaal is 
€ 98.750 beschikbaar. De subsidie 
is bedoeld voor kunst- en culturele 
verenigingen of stichtingen, zang-, 
dans-, toneel-, muziekverenigin-
gen, harmonie- en fanfareorkes-
ten, Oranjeverenigingen of 
-stichtingen, vogelschietverenigin-
gen of -stichtingen en buurt- en 
dorpshuizen in de gemeente 
Brummen. De investeringssubsidie 
voor toekomstbestendige maatre-
gelen voor buurt- en dorpshuizen 
bedraagt in totaal € 20.881.

Bekendmakingen op overheid.nl
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Feestelijke opening expositie ‘Woord en beeld in de boomgaard’
Zondag 4 juli om 14.30 uur opent wethouder Cathy Sjerps de expositie 
‘Woord en beeld in de boomgaard’. De expositie is tot 18 september te 
zien op het erf van Werk- en Zorgboerderij Cortenoever aan de Piepen-
beltweg 27 in Brummen.

‘Woord en beeld in de boomgaard’ 
is gemaakt in het kader van de 

IJsselbiënnale 2021. Het thema is 
Tij, Tijd en Tijdelijkheid. De expositie 

omvat natuurkunstfoto’s met zeer 
korte verhalen. Daarnaast kunt u 
genieten van ‘Drijvende woorden’: 
een flessenpost-project in het 
weiland. 

Tijdens de feestelijke opening lezen 
de schrijvers hun korte verhalen 
voor. Verder vertelt fotograaf 
Sharon Elvin over haar inspiratie en 
presenteert Elly van Agtmaal het 
flessenpost-project. Vanwege de 
coronamaatregelen is er plaats voor 
maximaal 50 gasten. 
Aanmelden kan via 
taalmarkt@brummencultuur.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
brummencultuur.nl.

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

Maaien voormalig Burgersterrein
Vrijdag 9 juli maait de gemeente het voormalig Burgersterrein in 
Eerbeek. We doen dit elk jaar, in afwachting van de plannen met het 
terrein. Zo zorgen we dat buurtbewoners geen last hebben van onkruid 
dat aan hun tuin grenst. Voordat we het terrein maaien, checkt een 
ecologisch adviesbureau of er vogels broeden. Als dat zo is, maaien we 
er omheen. Na het maaien, repareren we ook het hekwerk.

Het Burgersterrein blijft nog beschikbaar voor een toekomstig Logistiek 
Centrum Eerbeek (LCE). Dit najaar wordt de voorkeurslocatie voor het 
LCE bekend. Naast het Burgersterrein worden ook twee locaties 
rondom de Kollergang onderzocht. Meer weten? Volg het nieuws op 
www.eerbeekloenen2030.nl.



Vorige week gaf de Brummense gemeenteraad 
akkoord op de investering die nodig is om het dak 
van sporthal De Bhoele in Eerbeek vol te leggen met 
296 zonnepanelen. Daarmee is de verduurzaming 
van de sporthal een feit. Naast de plaatsing van 
zonnepanelen worden ook de gevels en het dak 
(extra) geïsoleerd en wordt er onder meer een 
warmtepomp, vloerverwarming en ledverlichting 
geplaatst. 

Niet alleen de Bhoele, maar ook de sporthal en 
het zwembad Rhienderoord in Brummen, het 
Werkfitcentrum in Eerbeek en het gemeentehuis in 

Brummen worden aangepakt. De 
verduurzaming van deze gebouwen 
draagt bij aan de verplichting uit 
het Klimaatakkoord om te zorgen voor 
minder CO2-uitstoot. Voor de zonnepanelen 
is vanuit de SDE++-regeling een subsidie verleend, 
die de kosten grotendeels dekt. Deze SDE++-
subsidie is beschikbaar voor bedrijven en (non-)
profitinstellingen in sectoren als de industrie, 
mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde 
omgeving. 
Meer informatie over de subsidie:  
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

Verduurzaming sporthal 
De Bhoele een feit!

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt 
u bijvoorbeeld uw huis isoleren, uw badkamer op 
de begane grond plaatsen of asbest uit de woning 
verwijderen. Deze lening is sinds augustus 2020 
beschikbaar in Brummen. Tot nu toe zijn er zo’n 50 
leningen verstrekt.

De Toekomstbestendig Wonen Lening is een initiatief 
van de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd 
door de gemeente Brummen en het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVn). Maatregelen waarvoor u de 
lening kunt afsluiten zijn o.a.: 

Duurzaamheidsmaatregelen zoals:
• Isolatiemaatregelen (dak, vloer, gevel)
• Isolatieglas (HR++ of HR+++) en kozijnen
• Warmtepomp bron bodem/lucht/gevel
• WTW voor ventilatie 
• Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)  
• Zonnecollectoren / Zonneboiler 
• Douche WTW 
• Vraag- / Druk- / CO2-gestuurde ventilatieroosters 
• Groendak 
• Ledverlichting 
• Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies 
etc.

Maar ook kunt u de lening gebruiken 
voor:
• Het verwijderen van asbest uit uw woning of schuur
• Funderingsherstel

• Aanpassingen om uw woning levensloopbestendig te 
maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een 
slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.

Voor wie
Om voor de lening in aanmerking te komen, moet u 
aan de volgende voorwaarden voldoen:   
• U bent zelf of samen eigenaar van de woning
• U woont zelf in de woning
• Het gaat om een bestaande woning 
• De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd of in 

uitvoering

Voorwaarden
• De Toekomstbestendig Wonen Lening kan zowel 

als hypotheek of als consumptief krediet aangegaan 
worden.

• Het minimaal te lenen bedrag is € 2.500,- en 
maximaal € 50.000,-

• Voor alle leningen geldt dat er minimaal één 
energiemaatregel moet worden toegepast

Aanvragen?
U vindt het aanvraagformulier voor de 
Toekomstbestendig Wonen Lening op www.
brummen.nl/duurzaam. Hier vindt u tevens meer 
informatie over de te nemen maatregelen.

Toekomstbestendig 
Wonen Lening
Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u 
tegen een lage rente geld lenen om uw woning te 
verbeteren, duurzaam en toekomstbestendig te 
maken. Zo woont u comfortabeler, bespaart u 
op uw energielasten, investeert u in de waarde 
van uw woning én draagt u bij aan een 
beter milieu.

Gezocht: betaalde 
energieconciërges
Help jij inwoners van Brummen 
energie en geld te besparen? 
Dan zoeken we jou!

BrummenEnergie helpt om woningen zo 
energie zuinig mogelijk te maken. Ben jij 
iemand die graag helpt? En ben je minimaal 
16 uur per week beschikbaar? 

Steeds meer bewoners kunnen wel wat hulp 
gebruiken bij energiezuiniger leven en wonen. 
Daarom hebben we dit najaar tijdelijk twee 
nieuwe (betaalde) energieconciërges nodig. 

Wat ga je doen? Je loopt samen met de 
bewoner een rondje door het huis en geeft 
tips om simpel energie te besparen. Ook 
plaats je gratis energiebesparende materialen 
zoals radiatorfolie, een waterbesparende 
douchekop, een ledlamp of een 
brievenbusborstel. In deze coachende functie 
kun je mensen echt verder helpen. Handig zijn 
is een pré, maar niet noodzakelijk. 

Interesse? Kijk dan voor meer informatie 
op www.brummenenergie.nl

BrummenEnergie is een energiecoöperatie 
van en voor bewoners. Wij zijn onafhankelijk 
en werken in dit geval in opdracht van de 
gemeente Brummen. Ons team bestaat uit 
een enthousiaste professional en vrijwilligers. 
Vooral vrouwen en jongeren kunnen we 
heel goed gebruiken. Maar natuurlijk is echt 
iedereen meer dan van harte welkom.
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