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Nog tot eind dit jaar: gratis bespaaradviezen
Het gemeentebestuur heeft de samenwerking met De Voorzieningenwijzer 
met een half jaar verlengd. Alle inwoners of huishoudens met een inko-
men tot maximaal 150% van de bijstandsnorm, kunnen gratis gebruik 
maken van een onafhankelijke en deskundige adviseur. Dit om samen na 
te lopen of alle voorzieningen en regelingen die er zijn goed worden 
benut. Het gaat dan om zowel landelijke als lokale voorzieningen. 

Persoonlijk advies en hulp staat 
centraal bij de VoorzieningenWijzer. 
Komt u in aanmerking voor deze 
gratis bespaaradviezen? Kijk dan snel 
op de speciale campagne website 
datgeldtvoormij.nl. Daar kunt u zich 
aanmelden voor een persoonlijk 
gesprek of zelf via de online 
ondersteuning voor gemeentelijke 
regelingen checken waarvoor u in 
aanmerking komt. 

Als u zich aanmeldt, krijgt u een 
afspraak met een onafhankelijk 
adviseur. Deze komt op afspraak bij 
u thuis en kijkt waar u geld misloopt 
of teveel betaalt. Misschien heeft u 
recht op bepaalde bijdragen of 

toeslagen. Of kunt u overstappen 
naar een meer passende verzekering 
of energieleverancier. De adviseur 
helpt u ook gelijk bij het aanvragen 
of overstappen. De ervaring leert dat 
deelnemers na het adviesgesprek 
gemiddeld € 500 per jaar besparen? 
Het gesprek is helemaal gratis en 
vrijblijvend. De gemeente betaalt de 
kosten voor het advies.  

Verlenging
In het afgelopen half jaar hebben 
er 90 adviesgesprekken plaatsge-
vonden. Reden voor het college 
om de aflopende overeenkomst 
per 1 juli 2022 met nog een half 
jaar te verlengen en de ingezette 

acties, om een grotere groep 
inwoners gebruik te laten maken, 
heeft nog een langere doorlooptijd 
nodig om nog meer inwoners te 
bereiken. De verwachting is dat 
nog een grote groep inwoners via 
gecombineerde acties, zoals 
aanpak Energiearmoede, tijdens en 
na de zomer een adviesgesprek 
aan zullen vragen. 

Vragen?
Het gemeentebestuur onderzoekt dit 
najaar het minimabeleid en kijkt of 
goed heeft gewerkt. Naar verwach-
ting eind dit jaar wordt het nieuwe 
beleid vastgesteld. Heeft u vragen 
over de VoorzieningenWijzer? Kijk 
dan eens op www.datgeldtvoormij.
nl/brummen. Of stuur een mail naar 
contact@devoorzieningenwijzer.nl 
om u aan te melden. U kunt ook 
bellen met Team Voor Elkaar: 
(0575) 568 568. Dit kan op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Gelderse primeur: de ‘Boekfiets’
Komende woensdag 13 juli is het zover! Als eerste gemeente in Gelderland wordt in onze gemeente de Boekfiets 
gelanceerd. De Boekfiets is een laagdrempelige, gezinsgerichte aanpak. Gericht op preventie door taalplezier te 
creëren door voorlezen, zingen en bewegen. Dit voor en met kinderen en hun ouders. Op 13 juli om 13.00 uur 
neemt wethouder Ingrid Timmer, samen met kinderen, de Boekfiets officieel in gebruik. Dit gebeurt buiten, voor 
het gebouw van de bibliotheek in Brummen. 

Op enkele andere plekken in 
Nederland is de Boekfiets al actief. 
En vanaf deze zomer gaat de 
Boekfiets dus door onze gemeente 
rond om lees- en taalplezier te 
brengen op straat. De bibliotheek in 
onze gemeente heeft de Boekfiets 
kunnen aanschaffen dankzij een 
gemeentelijke bijdrage uit het 
subsidiebudget voor innovatieve 
projecten in het sociale domein.

Aantrekkelijk
De Boekfiets gaat allerlei locaties 
bezoeken waar kinderen en hun 

ouders aanwezig zijn, zoals op een 
schoolplein, in een park, op de 
weekmarkt, bij een lokaal evenement 
in Eerbeek en/of Brummen. Door 
vaker op een vaste plek te staan, op 
straat en herkenbaar! De Boekfiets wil 
een aantrekkelijk en speels taalaanbod 
creëren waardoor het plezier in (voor)
lezen toeneemt. Een goede taalont-
wikkeling vergroot de onderwijskansen 
en mogelijkheden van kinderen! Meer 
informatie is te vinden op boekfiets.nl.

Vrijwilligers gezocht! 
Houdt u van voorlezen? En vindt u 

het leuk om op een creatieve en 
makkelijke manier voorlees- en 
taalplezier onder de aandacht te 
brengen bij kinderen en hun ouders/
opvoeders? Bijvoorbeeld met de 
(elektrische) Boekfiets in de buiten-
lucht van onze gemeente! Kom dan 
naar de vrijwilligersbijeenkomst op 
juli in de Brummense bibliotheek. 
Tijdens een bijeenkomst hoort u 
precies hoe het werkt en krijgt u 
handige tips. De bijeenkomst begint 
om 9.30 uur en duurt tot uiterlijk 12 
uur. Aanmelden hiervoor kan via de 
activiteitenagenda op www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl. 

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een erfafscheiding, 
Kampweg 3, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een Liriodendron 
Tulipifera, Kruisenkstraat 52, 
Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het bouwen van een 
schuur op de locatie De Voortweg 
8, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel in het zijdakvlak op de 
locatie Oudeweg 37, Leuvenheim

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning het renoveren van de 
woning, nieuwe verdieping, 
nieuwe kapconstructie en 
dakkapel op de locatie Tuinstraat  

 
13, Brummen

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
uitbreiden van de kraanbaan en 
het kappen van 6 elzen op de 
locatie Vulcanusweg 2, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het constructief 
wijzigen van de woning, Brum-
melstraat 3, Brummen

• Rectificatie - Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
het kappen van 4 douglassparren 
en 1 grove den, Anna van Saksen-
laan 6, Eerbeek

Ruimtelijk plan of 
omgevingsdocument
• Gewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Woonzorgvoorziening 
Meidoornlaan” gemeente 
Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

Rijdende Recyclefabriek op school
Het stoppen van de plasticvervuiling begint bij de bron: minder plastic 
gebruiken en beter hergebruiken. Hiervoor hebben Circulus en Trashpac-
ker Tijmen Sissing de handen ineen geslagen. Met De Rijdende Recycle-
fabriek cruisen ze langs 80 basisscholen in het werkgebied van Circulus 
met een inspiratieles. Vrijdag 1 juli werd een stop gemaakt bij groep zes 
van basisschool De Ontdekking in de gemeente Brummen. 

Wist u dat 91% van het plastic dat 
we gebruiken nog niet wordt 
gerecycled? En dat het 450 jaar 
duurt voordat een plastic fles door 
de natuur is afgebroken? De 
leerlingen van groep zes vielen van 
de ene verbazing in de andere. De 
inspiratieles neemt ze mee in de 
problematiek van plastic (zwerf)

afval. Via een aantal recyclemachi-
nes wordt plastic ‘afval’ gerecycled 
tot nieuwe producten zoals frisbees. 
Tijdens de les ervaren leerlingen de 
noodzaak van afval scheiden en hoe 
ingewikkeld recycling eigenlijk 
werkt. Leerkracht Collin van Rijk 
was onder de indruk: “Een super- 
en interactieve levensles van een 

fantastische persoonlijkheid voor 
jong en oud!” De kinderen sluiten 
zich hier bij aan. Hun reacties geven 
aan dat de boodschap is begrepen: 
“Trashpackers staan altijd voor je 
klaar, zelfs nog na 100 jaar” en 
“Plastic flesjes niet hervullen, 
gebruik recycle-spullen.”

Beslissers van de toekomst
Met deze inspiratieles willen 
Circulus en Tijmen Sissing circulari-
teit simpel en tastbaar maken. 
Tijmen: “We willen jong en oud op 
een eenvoudige manier duidelijk 
maken hoe belangrijk het is om 
minder plastic te gaan gebruiken. 
Van geitenwollen sokkenimago naar 

hippe sneakers.” Naast dit initiatief 
werkt Circulus met scholen samen 
via het leerpakket Cleanwise.
De lessen zijn onderdeel van 
‘Samen nog beter aan de bak’, 

Uitbreiding Jumbo Brummen
Het college heeft besloten mee te werken aan de uitbreiding van de 
Jumbo-winkel aan de Ambachtstraat 38 in Brummen. 

Er zijn meerdere redenen voor de 
Jumbo om uit te breiden. De verwach-
ting is dat er meer klanten zullen 
komen en door de verhoogde afzet en 
veranderende logistiek is er meer 
magazijnruimte nodig. Het betreft een 
totale uitbreiding van 400m2 aan 
vloeroppervlak. Ook past de uitbrei-
ding bij het centrumplan Brummen. 
Het versterken van detailhandel aan 
de Ambachtstraat en Leliestraat is een 
doel van de structuurvisie Centrum-
plan Brummen.

Zorgvuldige inpassing
Door de uitbreiding van de winkel, 
zal ook het aantal parkeerplaatsen 
moeten toenemen. Er is een geza-
menlijk plan om het gebied 
rondom de Burgemeester Dekker

straat en het Graaf van Limburg 
Stirumplein opnieuw in te richten, 
zodat er extra parkeerruimte ontstaat. 
Vanwege de beperkte ruimte op het 
terrein is er gekozen om de zijwand 
van het laad- en losgedeelte te 
voorzien van een groene beplante 
wand. Bij verdere inrichting van de 
openbare ruimte van het Burgemees-
ter Dekkerplein zal worden bekeken 
hoeveel groen er kan worden 
toegevoegd. Het uitgebreide deel van 
het pand wordt geschikt gemaakt om 
zonnepanelen op te plaatsen.

Servicepunt dicht
Tijdens de zomervakantie van 
9 juli tot 2 september is het 
Servicepunt in Eerbeek gesloten.

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)

Vanwege corona vervallen de 
inloopspreekuren bij Plein Vijf en 
Gezondheidscentrum De Toren.

Colofon

het nieuwe grondstoffenbeleid 
van de gemeente Brummen om 
afval nog beter te scheiden en 
het milieubelastende restafval te 
verminderen.



Infopakket energie besparen
Energie besparen in de woning is een uitdaging. Welke maatregelen besparen nu de meeste energie? 
Hoe gebruik ik radiatorfolie? En wat mag en kan ik als huurder doen om energie te besparen? Daarom 
heeft het Regionaal Energieloket een informatiepakket ontwikkeld. 

Met daarin allerlei tips en kleine maatregelen die u kunt uitvoeren bij uw woning om energie te besparen. 
U kunt het rapport lezen via www.regionaalenergieloket.nl/Brummen. 

Deur dicht
Als we vroeger thuis de deur open lieten staan, riep 
mijn moeder altijd: ‘Deur dicht, we stoken hier niet 
voor de buren!’. Terwijl die natuurlijk ook niet veel 
hadden aan de warmte die dan wegvloog… Maar 
goed, ze had gelijk. De deur goed dicht houden is 
wel de makkelijkste manier om de stookkosten laag 
te houden.

Nu stijgen de kosten van gas snel. En onze aarde 
warmt te snel op. Twee goede redenen om ‘de deur 
dicht te houden’. Gelukkig kun je veel doen: led-
lampen gebruiken, en tochtstrips of radiator-folie 
plakken. Kleine, makkelijke maatregelen, die toch 
veel opleveren. Twee linkerhanden? Niet erg, je kunt 
ook een energiecoach vragen om je te helpen.

Op deze pagina staan weer veel voorbeelden die je 
helpen je huis warm te houden. Misschien moet je 
er in deze warme zomer nog niet aan denken. Toch 

is het slim dat al wel te doen. En praat er eens over 
met je buren. Als we samen de deur dichthouden, 
tochtstrips plekken enzovoort; dan zitten we er 
allemaal lekkerder bij deze winter.

Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Biodiversiteit,
Duurzaamheid en Klimaat

Cadeaubon 
van 50 euro
U kunt hem nog steeds aanvragen: de gratis 
cadeaubon. Deze bon is voor huurders 
en daarmee kunnen zij spullen bestellen. 
Deze spullen kunt u gebruiken om uw huis 
energiezuiniger te maken. En daardoor gaat 
de energierekening omlaag. Er zijn nog 
genoeg bonnen beschikbaar voor huurders 
van Veluwonen. Vraag hem aan via www.
regionaalenergieloket.nl/brummen. 

Lukt het niet om de cadeaubon aan te 
vragen? Of heeft u een andere vraag over 
de cadeaubon? Neem dan contact op met 
het Regionaal Energieloket via projecten@
regionaalenergieloket.nl of via 088 525 
4110. 

Per adres 1 bon
We geven 100 gratis cadeaubonnen van 
weg ter waarde van 50 euro. Deze gratis 
cadeaubon kunt u, als huurder, gebruiken 
bij webshops via het Regionaal Energieloket. 
Huurders van Veluwonen kunnen de bon 
aanvragen, per adres kan maximaal 1 bon 
worden gebruikt. Wees er snel bij, want 
op=op. Vraag uw bon aan via cadeaubon@
regionaalenergieloket.nl

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. Vraag een energiecoach 
aan via www.brummenenergie.nl/energiecoach.

“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. 

Energiecoaches van BrummenEnergie

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. 

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.


