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Na de verhuizing van de Brummense 
basisscholen Krullevaar aan de 
Sperwerstraat en de Oecumenische 
school aan de Troelstralaan kwamen er 
twee locaties vrij voor een nieuwe 
invulling. In een goede samenwerking 
met woningstichting Veluwonen is de 
afgelopen tijd gewerkt aan plannen 
voor de bouw van 28 nieuwe wonin-
gen. De bouw van deze woningen 
moet zorgen voor een mooie en 
gewenste toevoeging aan de bestaan-
de woningbouwvoorraad in Brummen. 
Op maandag 15 juli zijn de handteke-
ningen gezet onder een koopovereen-

komst die deze ontwikkeling mogelijk 
maakt. Na de definitieve vaststelling 
van de bestemmingsplannen kan er op 
gebouwd worden. 

Met de ontwikkeling van beide 
schoollocaties wordt een volgende stap 
gezet binnen een deelproject van het 
centrumplan Brummen. De opbreng-
sten van deze locaties zijn van positieve 
betekenis voor de verdere ontwikkelin-
gen in Brummen. Zo wordt op dit 
moment de voorbereiding gestart voor 
een vernieuwing van de Ambachtstraat 
en het Marktplein.  

Collecteren is toegestaan als hiervoor 
een vergunning van de gemeente is 
verkregen. Er is een aantal landelijke 
goede doelen die een vaste periode 
colleert. Buiten deze periodes kan er 
ook een vergunning worden aange-
vraagd om huis-aan-huis te collecte-
ren. Helaas komt het de laatste tijd 
weer vaker voor dat mensen illegaal 
collecteren voor een niet bestaand 
doel of zich voordoen als collectant 
voor een bekend goed doel om u te 
misleiden. Wees hier alert op en 
schakel de politie in bij twijfel. 

Maar hoe herkent u nu een ‘foute’ 
collectant? En hoe weet u of deze 
collectant illegaal aan het collecteren 
is? Hiernaast een aantal tips waar u op 
kunt letten:

  -  Vraag de collectant(en) naar zijn 
legitimatiebewijs. Deze moet hij/
zij te allen tijde kunnen laten 
zien. Maak bij twijfel een foto. 

  -  De collectebus moet verzegeld 
zijn.

  -  U kunt via www.cbf.nl controle-
ren of er echt een collecte 
plaatsvindt in de gemeente. 

  -  Organisaties die niet beschikken 
over een CBF keurmerk moeten 
een vergunning hebben gekre-
gen om te mogen collecteren.

Neem contact op bij twijfel
Vertrouwt u het niet? Neem de 
collectant(en) goed in u op en bel met 
de politie 0900-8844.

Voormalig schoollocaties maken plaats 
voor 28 woningen 

Illegaal collecteren. 
Hoe herkent u een collectant?

VoorzieningenWijzer al dit jaar ingevoerd

De gemeente Brummen werkt met de 
partners in de Cleantech Regio aan het 
opstellen van een Regionale Ener-
giestrategie (RES). De eerste stap om 
hiertoe te komen is de vaststelling van 
de Startnotitie RES. Een conceptversie 
van de Startnotitie RES is in april door 
de gemeenteraad behandeld. De 
gemeenteraad sprak hierin onder 
andere de wens uit om een langere 
voorbereidingstijd aan te houden en het 
betrekken van inwoners en onderne-
mers nadrukkelijker een plek te geven. 
De bijzondere positie van de bewoners 
van de buitengebieden benodigt daarbij 

extra aandacht. Deze verzoeken zijn 
inmiddels verwerkt in de definitieve 
versie van de Startnotitie.  Na de zomer 
beslissen de gemeenteraden van de 
verschillende gemeenten over dit 
document. 

De Regionale Energie Strategie gaat 
over het inpassen in het landschap van 
opwekkers van duurzame energie uit 
wind, zon, water en grond. Het doel is 
om samen met gemeenten, waterschap-
pen, provincies en belanghebbenden, 
gebieden aan te wijzen waar het 
opwekken van duurzame energie 

mogelijk is. Aan gezamenlijke tafels 
werken we uit waar kansen liggen. We 
bekijken ook hoe we onze gebouwen op 
andere manieren kunnen verwarmen en 
warm kunnen houden. Op die manier 
wil de regio voldoen aan de verminde-
ring van CO2-uitstoot van 55% in 
2030, die ze zichzelf heeft opgelegd.  

Cleantech Regio
In de CleanTech Regio werken 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst en Zutphen, de 
waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn 
& IJssel en de provincie Gelderland 
samen. In het Klimaatakkoord staan de 
landelijke afspraken over vermindering 
van CO2-uitstoot. Om die afspraken uit 
te voeren, is maatwerk in de regio 
nodig. Het Rijk heeft daarom de 
CleanTech Regio en alle andere 29 
regio’s in Nederland gevraagd om een 
Regionale Energiestrategie op te stellen. 
In de Startnotitie RES staat welke 
partijen meedoen aan de Regionale 
Energiestrategie en de partners onder-
schrijven de ambities en de manier van 
werken. Dit past naadloos in de doelen 
van de Cleantech Regio, die gaat voor 
een energieneutrale en circulaire regio in 
2030.

Na zomerreces besluit over startnotitie regionale energiestrategie 30 juli: geen spoedaanvraag paspoort/ID
Gaat u begin augustus op reis naar het buitenland? Controleer dan op tijd of 
uw paspoort/identiteitskaart nog geldig is! 

Door de vernieuwing van onze apparatuur is het op dinsdag 30 juli niet 
mogelijk om een spoedaanvraag te doen voor een paspoort of identiteitskaart. 
De levertijd bij een spoedaanvraag is meestal een á twee werkdagen. Die korte 
periode kunnen we niet garanderen bij een spoedaanvraag op 30 juli. Normale 
aanvragen op die dag leveren geen problemen op. De levertijd bij een normale 
aanvraag is 5 werkdagen. 

Woensdagmiddag ondertekende 
wethouder Jolanda Pierik namens de 
gemeente de overeenkomst om de 
VoorzieningenWijzer in de gemeente in 
te voeren. Dit al met ingang van dit (na)
jaar en voor een periode van drie jaar. 
Namens De Voorzieningenwijzer tekende 
Martijn Boer de overeenkomst. Hij deed 
dit namens Zorgweb en Comparis 
(eigenaars en uitvoerders van de 
VoorzieningenWijzer).

Voor de gemeente is de Voorzieningen-
Wijzer hét hulpmiddel waarmee 
inwoners zelf meer de regie kunnen 
krijgen over hun uitgaven en hiermee 
ook geld kunnen besparen. “Aan de 
hand van de VoorzieningenWijzer kijkt 
een onafhankelijke deskundige met 
iemand naar zijn of haar persoonlijke 
situatie. Wordt gebruik gemaakt van 
bijvoorbeeld toeslagen en regelingen? 
Zijn er mogelijkheden om kosten te 
besparen, bijvoorbeeld als het gaat om 
een zorgverzekering of de energiereke-
ning?” Met hulp van dit instrument kan 
de gemeente haar inwoners helpen 
hierbij weloverwogen keuzes te maken. 
“Voor mensen met een laag inkomen 
bieden we de service van de Voorzienin-
genWijzer gratis aan,” aldus de 
verantwoordelijke wethouder. 

Voortvarend
De gemeente start voortvarend met de 
invoering van de VoorzieningenWijzer. 
“Dat is nodig, want we betalen dit jaar 
voor het laatst mee aan de gemeente-
polis, de collectieve zorgverzekering. 
Inwoners die hier gebruik van maken 
zijn mogelijk duurder uit als ze niet dit 
najaar nadenken en een keuze maken 
over hun toekomstige zorgverzekering. 
Daarom bieden we hen dit jaar nog 
een adviesgesprek aan.” Andere 
inwoners met een laag inkomen 
komen vanaf 2020 in aanmerking voor 
deelname. 

In de afgelopen twee weken zijn 
daarom al vier informatiebijeenkomsten 
georganiseerd over de Voorzieningen-
Wijzer. Inwoners die gebruik maken de 
gemeentepolis zijn persoonlijk hiervoor 
uitgenodigd, maar ook andere inwo-
ners en professionals waren welkom. 
Een groot aantal inwoners heeft een 
van de bijeenkomsten bezocht. 

Meer weten?
Heeft u vragen over de Voorzieningen-
Wijzer? Kijk dan eens op www.
devoorzieningenwijzer.nl U kunt ook 
bellen met Team Voor Elkaar: (0575) 
568 568. Dit kan op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur.

Wethouder Pierik (links) en Martijn Boer van De VoorzieningenWijzer. 

Burgemeester Alex van Hedel en directeur Marco de Wilde ondertekenen namens 
gemeente Brummen en Veluwonen de koopovereenkomst.

Hoe blijft de regio bereikbaar? De 
Cleantech Regio hoort graag goede 
ideeën en lanceert daarom de campag-
ne ‘A50 een plek om bij stil te staan’. 
Met deze campagne worden zoveel 
mogelijk ervaringen van weggebruikers 

verzameld. Het doel is om het belang 
van de A50 als cruciale verbinding 
tussen stedelijke regio’s op de kaart te 
zetten.

Wilt u zelf ook meepraten? Dat kan onli-

ne via www.eenplekombijstiltestaan.nl. 
Onder alle meningen wordt een 
zweefvlucht verloot.  Met deze menin-
gen wordt gezocht naar vernieuwende 
ideeën en mogelijke oplossingen voor 
een blijvend toegankelijke verbinding.

Wat is uw ervaring met de A50? Laat uw stem horen
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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

Inloopspreekuur Servicepunt 
Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5,  
Brummen
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Sloop/herbouw 25 sociale huurwoningen
Woningstichting Veluwonen heeft het verzoek ingediend voor de sloop en 

herbouw van 25 sociale huurwoningen aan de Wethouder Giermanstraat in 

Brummen. De herontwikkeling van de woningen is noodzakelijk omdat de 

woningen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast 

voldoen ze ook niet meer aan de huidige eisen op het gebied van energie-

verbruik. Het college heeft met een principebesluit besloten om in principe 

medewerking te willen verlenen aan dit plan. Hiervoor is wel een bestem-

mingsplanherziening nodig. Zodra Veluwonen de benodigde documenten 

aanlevert kan het plan definitief worden beoordeeld. 

Start van Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo) verplicht om ieder jaar een onderzoek uit te voeren naar de ervarin-

gen van inwoners met een hulpvraag op het gebied van zorg- en ondersteu-

ning. Enkele vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld: huishoudelijke 

hulp, dagopvang en ontmoeting, praktische hulp bij het langer zelfstandig 

wonen, vervoer of mantelzorg. Ook in onze gemeente wordt binnenkort 

zo’n onderzoek gehouden. Inwoners uit onze gemeente die vorig jaar een 

beroep hebben gedaan op het Team voor Elkaar met een hulpvraag op het 

gebied van zorg- en ondersteuning ontvangen in de loop van volgende 

week van de gemeente een brief met een korte vragenlijst. Wij hopen dat u 

mee wilt doen met dit onderzoek. Het is belangrijk voor de gemeente om te 

weten wat goed gaat en wat beter kan of moet.

Kort nieuws

Bent u ondernemer en heeft u een 
bedrijfspand met een groot ‘leeg’ dak 
en een grootverbruikersaansluiting? 
Of bent u ondernemer en hebt u een 
beschikking voor een SDE+-subsidie 
op de plank liggen? Met het project 
‘Verzilver uw dak’ wil de provincie 
Gelderland ondernemers stimuleren 
om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepa-
nelen op bedrijfsdaken aan te leggen. 
Hiermee draagt u samen met de 
provincie bij aan een energieneutraal 
Gelderland in 2050.   

Er zijn steeds meer bedrijven die 
overgaan tot de installatie van zonne-
panelen op hun dak. Door gebrek aan 
tijd en kennis bij ondernemers blijft een 
groot deel van daken nog steeds 

onbenut. De provincie wil ondernemers 
stimuleren een zogenoemde SDE+ 
subsidie aan te vragen voor kansrijke 
zonneprojecten én ondernemers die al 
een dergelijke subsidie hebben aange-
vraagd, helpen bij het verder ontwikke-
len van hun initiatief. Een SDE+ 
subsidie is een speciale subsidie die de 
Nederlandse overheid beschikbaar stelt 
aan zowel bedrijven als instellingen die 
hernieuwbare energie produceren of 
van plan zijn om hernieuwbare energie 
te produceren. 

Hoe doet de provincie dat?
Drie bureaus zijn actief op zoek naar 
bedrijven met een geschikt dak dat 
voldoet aan de benodigde randvoor-
waarden voor een succesvolle 

SDE+-aanvraag en kansrijke realisatie. 
Daarnaast heeft de provincie samen 
met Oost NL de Groeiversneller Zon 
ontwikkeld. Dit is een voucherregeling 
voor ondernemers die al SDE+-subsidie 
toegekend hebben gekregen. Met deze 
voucher worden ondernemers ontzorgd 
en ondersteund in het verdere traject 
tot realisatie. Denk aan technisch 
advies over de dakbelasting of de 
netaansluiting, begeleiding bij het 
offertetraject of advies over de 
financiering. 

Meer informatie?
Heeft u vragen over de voucherrege-
ling Groeiversneller Zon? Dan kunt u 
contact opnemen met Jolanda Berntsen 
(projectassistente) of Liane van der 
Veen (teammanager Energy) van Oost 
NL via 088 667 01 00 of via degroei-
versnellerzon@oostnl.nl. Meer informa-
tie over de regeling vindt u op www.
oostnl.nl/zon. 

Wilt u meer algemene informatie over 
het project? Dan kunt u contact 
opnemen met projectleider Roy 
Ellenbroek via r.ellenbroek@gelderland.
nl of 06 54696893. Op de site van de 
provincie Gelderland vindt u meer 
informatie over het project en de 
bureaus die u kunnen helpen. Kijk op 
www.gelderland.nl/verzilveruwdak. 

Sinds begin dit jaar kunnen kwetsbare 
inwoners van de gemeenten Apeldoorn 
en Epe en het dorp Brummen gebruik 
maken van OZOverbindzorg. Via 
OZOverbindzorg kunnen zij eenvoudig 
communiceren met betrokken hulp-, 
zorgverleners en mantelzorgers. Dit via 
een eenvoudig, efficiënt en veilig online 
communicatieplatform. Inmiddels maken 
in totaal al meer dan 500 inwoners 
gebruik van dit platform. Een mooi en 
hoopgevend begin van deze proef!

In de Apeldoorn, Epe en Eerbeek gaan 
alle huisartsen, talrijke zorgorganisaties 
en de gemeenten werken met OZOver-
bindzorg./ In de komende periode krijgt 
dit initiatief in Eerbeek nog een impuls, 
omdat dan de trainingen voor de 
huisartsen met het digitaal communica-
tieplatform plaatsvinden.

Centrale plek
Bij het digitaal platform OZOverbind-
zorg bepaalt de inwoner wie er toegang 
krijgt tot het digitale netwerk. Op deze 
manier ontstaat er op één centrale plek 
overzicht wie er bij de hulp- en zorgver-
lening betrokken zijn. Alle betrokkenen, 

inclusief de inwoner, kunnen makkelijk 
contact leggen om te overleggen, 
vragen te stellen of opmerkingen te 
plaatsen. Bent u inwoner van Eerbeek en 
wilt u ook gebruik maken van OZOver-
bindzorg? Meld u dan aan via www.
ozoverbindzorg.nl.  

Uniek
OZOverbindzorg is niet helemaal nieuw. 
Het wordt al in andere delen van ons 
land ingezet. De aanpak in de gemeen-
ten Apeldoorn, Epe en de kern Eerbeek 
is wel uniek. Dit vanwege de schaal-
grootte. Huisartsen, thuiszorg, GGZ 
zorgorganisaties, andere ondersteunen-
de organisaties en mantelzorgers kunnen 

allemaal op dezelfde wijze met elkaar 
communiceren. Samenwerking wordt 
gemakkelijker en er is tijdige bijsturing 
op de ondersteuning van inwoners 
mogelijk. Op die manier verbeteren de 
mogelijkheden van ouderen om langer 
thuis te blijven wonen. En kunnen 
bijvoorbeeld mensen met een psychische 
kwetsbaarheid of licht verstandelijke 
beperking zich alledag gesteund voelen.

Colofon

Verzilver uw dak met zonnepanelen

Eerbeek doet mee aan digitaal communicatieplatform


