
Geef uw mening over de Regionale Energie Strategie
Wereldwijd is afgesproken om samen de opwarming van de aarde tegen 
te gaan. Ieder land, iedere provincie en iedere regio draagt zijn steentje 
bij. Ook wij. In de Regionale Energie Strategie (RES) staat beschreven 
hoeveel zon- en windenergie elke regio in Nederland in de periode tot 
2030 wil realiseren en welke mogelijkheden er zijn voor zon- en wind-
energie na 2030. De eerste conceptversie van onze RES is af en op  
www.brummen.nl/res te lezen. Graag horen wij uw mening hierover. Dit 
kan zowel digitaal als door met ons in gesprek te gaan. Uw inbreng helpt 
richting een schonere toekomst, voor ons én voor onze kinderen.

Inwoners, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties van zeven 
gemeenten in de Cleantech Regio 
hebben het afgelopen jaar samen 
gewerkt aan de Regionale Energie 
Strategie (RES). Zo hebben Brum-
men Energie, het Landschapsnet-
werk, dorpsverenigingen en 
inwoners uit het buitengebied een 
bijdrage geleverd voor onze lokale 
inbreng. Samen willen we verder 
werken aan de ontwikkeling van 
onze definitieve RES. Ook in de 
toekomst werken we daarom graag 
samen met onze inwoners. Hoe? 

Om te beginnen horen wij graag 
wat u van de concept-RES vindt. 

Digitaal
Via een www.brummen.nl/res kunt 
u op dit moment al eenvoudig en 
snel uw mening geven over de 
concept-RES.

Gesprekstafel
Ook willen wij inwoners de gelegen-
heid bieden om persoonlijk met ons 
in gesprek te gaan. Op maandag 17 
en donderdag 20 augustus organise-
ren wij daarom een gesprekstafel 

waarbij u over de concept-RES in 
gesprek kunt gaan met mensen van 
de Cleantech Regio, de gemeente en 
deelnemers van het lokale atelier. Wij 
willen u op een veilige en comforta-
bele manier de mogelijkheid bieden 
het gesprek aan te gaan en hanteren 
de gangbare coronamaatregelen. 
Daardoor zijn wij wel genoodzaakt 
een limiet te stellen aan het aantal 
inwoners dat kan deelnemen aan de 
gesprekstafel. U kunt zich aanmel-
den voor de gesprektafel via www.
brummen.nl/res. Geeft u zich 
uiterlijk 12 augustus op.

Grof afval? Breng het naar het recycleplein!
De afgelopen periode zien we nog steeds een grote toename van het 
bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers. Volle zakken met PMD, 
textiel, dozen met glas en ander (grof)afval wordt naast de containers 
neergezet. Dit levert veel overlast op voor winkeliers en omwonenden. 

Grof afval hoort ook niet thuis in de 
ondergrondse containers. Dit kunt u 
op vertoon van uw afvalpas naar 
het recycleplein van Circulus-Berkel 
in Zutphen of Apeldoorn brengen. 
Een aantal afvalstromen kunt u 
gratis wegbrengen en andere tegen 

betaling. Kijk hiervoor op  
www.circulus-berkel.nl. 
Daarnaast blijkt dat de containers 
lang niet altijd vol zitten. We vragen 
iedereen nogmaals dringend om het 
afval in de daarvoor bedoelde 
container te gooien. Zit de container 
toch vol? Gooi de spullen in een 
andere gelijksoortige container of 
neem uw spullen weer mee naar huis 
en neem contact op met Circu-
lus-Berkel. Zij zijn bereikbaar  via 
telefoonnummer 0900-9552 voor 
het ledigen van de container. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 

Vakantie in eigen land
Krijgt u tijdens uw vakantie in 
Nederland onverhoopt klachten die 
passen bij het coronavirus? Blijf 
dan op uw vakantieadres, vermijd 
zoveel mogelijk mensen en bel 
0800-1202 voor een testafspraak 
in de buurt van uw vakantieadres.

De stijging van het aantal besmet-
tingen toont aan dat we alert 
moeten blijven. Zowel voor 
volwassenen als ook voor jongeren. 
Houd u daarom altijd aan de 
basisregels. Alleen samen krijgen we 
corona onder controle. 
• Houd 1,5 meter afstand
• Was vaak uw handen
• Vermijd drukte
• Bij (milde) klachten: laat u testen 

en blijf thuis. 

Abri voorzien van sedumdak
Deze week is het glazen dak van een abri aan de Stuijvenburgstraat 
vervangen voor een sedumdak. De sedumplanten op het dak nemen het 
regenwater op waardoor afvoer naar het riool niet meer nodig is. 

Daarnaast helpt het sedumdak om 
hittestress te voorkomen. Sterk 
versteende omgevingen zorgen 
zomers voor een hogere temperatuur. 
Het geplaatste sedumdak zorgt voor 

schaduw in de abri en absorbeert de 
warmte van de zon. Naast het 
aanbrengen van het sedumdak zijn 
deze week 7 oude abri’s vervangen 
voor nieuwe exemplaren.
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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

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

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

Brummen: huisartsenpraktijk 
De Toren, Primulastraat 2
• Woensdag 13.00-16.30 uur

Colofon

Nieuwsbrief WaardeVOL Brummen
Er is weer een nieuwsbrief verschenen over WaardeVOL Brummen. 
Deze editie staat in het teken van de digitale bewonersavond van 
afgelopen 30 juni. Deze avond ging over het delen van de reacties die 
zijn ontvangen over het concept schetsontwerp. Ook werd een blik 
vooruit geworpen: wat wordt gedaan met de reacties en hoe komen 
we tot een definitief schetsontwerp? U leest de nieuwsbrief op  
www.vallei-veluwe.nl/waardevolbrummen. Of abonneert u zich  
op de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
waardevolbrummen@vallei-veluwe.nl.

Regionaal Energieloket
Wilt u besparen op uw energierekening, maar heeft u geen idee waar 
te beginnen? En of u de investering wel zult terugverdienen? Doe de 
gratis huisscan en ontvang een stappenplan met kostenindicatie via 
www.regionaalenergieloket.nl/huisscan. Liever een advies op maat? 
De energiecoaches van BrummenEnergie geven advies over uw eigen 
huis. Telefonisch of bij u thuis of in de tuin. Kosteloos en vrijblijvend. 
Meer informatie vindt u op www.regionaalenergieloket.nl/brummen. 

Kort nieuws

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 
bouwen van een veranda aan de 
bestaande schuur, Arnhemse-
straat 37, Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een overkapping, 
Hazelworm 2, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een bed en 
breakfast in het bijgebouw, Prof. 
Weberlaan 4, Eerbeek

Beschikkingen | afhandeling
• Intrekking aanvraag omgevings-

vergunning, het kappen van 6 
grove dennen en 2 coniferen, 
Charlotte van Bourbonlaan 31, 
Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal, 
Frans Halsstraat 1, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van een aanbouw en een 
bijgebouw nadat de beide 
gebouwen zijn ontdaan van 
asbesthoudend materiaal, 
Harderwijkerweg 8, Eerbeek

• Sloopmelding, het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal, 
Zutphensestraat 202, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het renoveren van 
een dakconstructie en wijzigen 
van een pui, Grolweg 3, Hall

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
schutting met groendelen, De 
Pothof 91, Brummen

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 

schuur, Stuifzand 20, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevings-

vergunning, de uitbreiding van 
een bijgebouw, Veldkantweg 2, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
tuinhuis, Veldkantweg 63, 
Eerbeek

• Verleende reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
overkapping, Veldkrekel 1, 
Eerbeek

• Buiten behandeling gestelde 
aanvraag reguliere omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
dakkapel, Molenstraat 8, Eerbeek

Verordeningen
• Verordening ‘Toekomstbestendig 

Wonen Gelderland’, gemeente 
Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl
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