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Toekomstbestendig Wonen Lening

Geen GemeenteThuis week 32 en 34
In week 32 en week 34 verschijnt Brummens Nieuws niet vanwege de
vakantieperiode. U moet die weken dus ook GemeenteThuis missen.
Uiteraard kunt u voor het gemeentelijke nieuws wel terecht op onze
website www.brummen.nl, Facebook en Twitter.

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke
rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te
maken. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunt u bijvoorbeeld uw
woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit
uw woning verwijderen. Deze lening vervangt de Duurzaamheidslening
en de Blijverslening en is vanaf maandag 3 augustus beschikbaar.
De Toekomstbestendig Wonen
Lening is een initiatief van de
provincie Gelderland en wordt
uitgevoerd door de gemeente
Brummen en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
Investeringen waar u een Toekomstbestendig Wonen Lening
voor kunt afsluiten zijn o.a.:
• Duurzaamheidsmaatregelen zoals
plaatsen van zonnepanelen of het
isoleren van uw woning
• Het verwijderen van asbest uit
uw woning of schuur
• Aanpassingen om uw woning
levensloopbestendig te maken,
zoals aanbrengen traplift,
realisatie van een slaapkamer en
badkamer op de begane grond

Voor wie
De Toekomstbestendig Wonen
Lening is bedoeld voor mensen die
aan de volgende voorwaarden
voldoen:
• U bent zelf of samen eigenaar
van de woning
• U woont zelf in de woning
• De werkzaamheden zijn nog niet
uitgevoerd of in uitvoering
Voorwaarden
• De Toekomstbestendig wonen
lening kan onder andere zowel
als hypotheek of consumptief
krediet aangegaan worden.
• Het minimaal te lenen bedrag is
€ 2.500,-.
• Voor alle leningen geldt dat er

Stop criminele ‘weldoeners’
Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in nood een
‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit
het vervolgens lastig ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil
voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, je diensten, je
voertuig of zelfs je onderneming.
minimaal één energiemaatregel
toegepast moet worden.
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.

Geef COVID-19 geen kans
Het aantal coronabesmettingen stijgt. Daarom is het belangrijk dat we
afstand houden; als we bij elkaar op bezoek gaan, op het werk en op het
terras. Als we allemaal de basisregels volgen, houden we corona onder
controle.
Vermijd drukte, ook tijdens de
vakantieperiode. Gaat u toch op
vakantie? Ga dan wijs op reis.
Plan uw vakantie, als het kan,
buiten de schoolvakanties. Houd
u waar ook ter wereld altijd aan

de basisregels (Klachten? Blijf
thuis en laat u testen, houd
afstand, vermijd drukte en was
vaak uw handen). Als de lokale
regels strenger zijn, dan gelden
deze.

Vakantie in het buitenland
Als u op vakantie wilt naar het
buitenland, controleer dan eerst het
reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Ontwikkelt u
tijdens uw vakantie gezondheidsklachten? Meld u bij een lokale
huisartsenpost. Ontwikkelt u bij
thuiskomst gezondheidsklachten?
Blijf thuis en laat u testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.

Zo kun je juridisch aansprakelijk
worden gesteld voor de strafbare
feiten die in jouw pand of onder de
vlag van jouw onderneming
gepleegd worden. Je pand kan
worden gesloten en de vergunning
ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en
bedreiging. Bedenk altijd: je kunt
maar één keer nee zeggen!
Komen er mensen ongevraagd
jouw bedrijf binnen of nemen ze
telefonisch contact met je op?
• Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een
fysiek bezoek hoe de mensen
eruitzien.
• Vraag rond bij ondernemingen in
de omgeving: wie kent ze? Zijn
ze ook al bij de buren geweest?
• Overleg met de wijkagent.

• Lees de kleine lettertjes, waar
teken je exact voor?
• Accepteer nooit contante
betalingen.
• Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
• Is de investeerder een bedrijf?
Vraag bij de Kamer van Koophandel gegevens op of kijk of het
bedrijf een website heeft.
• De overheid heeft verschillende
steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van
tussenpersonen die je tegen
betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van
deze steun. Vraag bij de gemeente
en het UWV na wat er voor jou
mogelijk is. Voor een overzicht van
de steunmaatregelen kijk je op de
website van de rijksoverheid.

Wil je gaan samenwerken met een
investeerder of jouw bedrijf
verkopen?
• Lijkt het aanbod te mooi om
waar te zijn, dan is het dat
waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te
mooi’ aanbod resoluut af en
maak duidelijk dat je geen zaken
doet met degene die het
aanbiedt.

En als je het niet vertrouwt?
Zie je verdachte situaties in jouw
omgeving, herken je de signalen
die worden beschreven of ben je
benaderd door criminelen? Meld
dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem
melden kan bij Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000 of op
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Geef uw mening over de Regionale Energie Strategie
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 windenergie 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.
Op maandag 17 en donderdag
20 augustus organiseren 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
comfortabele 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
aanmelden voor de gesprektafel
via www.brummen.nl/res. Geeft
u zich uiterlijk 12 augustus op.
Digitaal
Via een www.brummen.nl/res
kunt u op dit moment al eenvoudig en snel uw mening geven
over de concept-RES.

Investeer in Zonnepark Elzenbos
Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark
Elzenbos. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit
zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en de N348. Dat geeft
inwoners uit de gemeente Brummen de kans om 100% duurzame stroom
af te nemen uit de eigen regio. Inschrijven en meer informatie is te vinden
op www.brummenenergie.nl.
Geef ook meteen uw mening over
de Regionale Energie Strategie (RES).
Dit kan zowel digitaal als door met

ons in gesprek te gaan. De eerste
conceptversie van de RES is af en op
www.brummen.nl/res te lezen.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van 3 zelfstandige
woningen (woonzorgboerderij),
Apeldoornseweg 19, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een dakkapel, Gravenstraat 27,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van bestaande kozijnen
voor nieuwe kozijnen, Oudeweg
21, Leuvenheim
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een equi habitat,
Smeestraat 35, Eerbeek
• Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, het
uitbouwen van de woning, H.A.
Lorentzstraat 10, Eerbeek
Beschikkingen | afhandeling
• Beëindiging behandeling aanvraag
omgevingsvergunning in verband
met vergunningvrij, het kappen van
een eik, Weverweg 4, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen en
verhogen van de oude schutting,
Kerkpad 21, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van 3
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vlaggenmasten, Kollergang 3,
Eerbeek
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een commerciële ruimte met appartementen
en het kappen van 1 lindeboom,
Stuijvenburchstraat locatie Hall,
sectie E, nummer 2732
Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor nieuwbouw
afgebrande Cuirhal, Coldenhovenseweg 122, Eerbeek
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
het actualiseren van de voorschriften voor de RWZI, Holthuizerweg
14a, Brummen
Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende golfplaten uit een
schuur, Eerbeekseweg 1A,
Brummen
Sloopmelding, het saneren van de
asbesthoudende golfplaten uit de
schuren, Eerbeekseweg 15,
Brummen
Sloopmelding, het saneren van
diverse asbesthoudende toepassingen uit een woning en schuren,
Harderwijkerweg 8, Eerbeek
Sloopmelding, het saneren van het
onvoorzien asbesthoudend
plaatmateriaal en restanten
plaatmateriaal uit een woning,
Kloosterstraat 46, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsver-
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gunning, het bouwen van 43 woningen op de voormalige locatie De
Triangel en van Leeuwenschool in
Eerbeek (Debussystraat 2, 2a, 2b,
2c - Offenbachstraat 1, 1a, 3, 3a, 5,
5a, 7, 7a, 16, 16a t/m 16l - Huygenslaan 43 t/m 59 oneven - H.A.
Lorentzstraat 22 t/m 38 even)
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen voor de duur van 10 jaar,
Hogeweg 14, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het verbouwen van een
bankfiliaal tot winkelruimte,
Marktpein 7, Brummen
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, het restaureren van
boerderij Reuversweerd, Piepenbeltweg 5, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het wijzigen van het dak
van dakpannen naar riet, Ringlaan
19, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
overkapping, Stuifzand 32, Eerbeek
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van
handelsreclame, Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek

Ruimtelijke plannen
• Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied, Baankstraat 5B” Brummen

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.

TASO-regeling: tegemoetkoming coronaschade
voor amateursportorganisaties
Amateursportorganisaties die financieel schade hebben geleden door de
coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming bij de Rijksoverheid aanvragen. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 19,5 miljoen euro beschikbaar. Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze
éénmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4
oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via de website van DUS-I.
Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel
tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
in de Staatscourant gepubliceerd.
Deze éénmalige regeling is bedoeld
voor amateursportorganisaties die
door de coronamaatregelen ten
minste 20% omzetverlies hebben
geleden en nog geen gebruik
hebben gemaakt van de Beleidsregel
tegemoetkoming ondernemers
getroffen sectoren COVID-19
(TOGS-regeling) of een andere
tegemoetkoming voor doorlopende
lasten hebben ontvangen.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de
doorlopende lasten van de
aanvrager, voor zover dit geen
huurlasten zijn, in de periode van
1 maart 2020 tot 1 juni 2020.
De tegemoetkoming bedraagt:
• € 1.500 (bij doorlopende lasten
van € 501 t/m € 1.500)
• € 2.500 (bij doorlopende lasten
van € 1.501 t/m 2.500)
• € 3.500 (bij doorlopende lasten
van € 2.501 t/m 3.999)

Wanneer kunnen amateursportorganisaties een aanvraag indienen?
Amateursportorganisaties die in
aanmerking willen komen voor deze
éénmalige tegemoetkoming kunnen
vanaf 1 september tot en met 4
oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via de website van
DUS-I. Voor de aanvraag maakt het
Ministerie van VWS gebruik van
een vastgesteld formulier dat vanaf
1 september 2020 op www.dus-i.nl
te vinden is. U ontvangt uiterlijk
1 december 2020 de uitslag op uw
aanvraag.
Nadere informatie
Alle informatie over de TASO-regeling kunt u nalezen in de regeling
zoals gepubliceerd in de Staatscourant en via www.dus-i.nl.

Ook deze zomer:
Team voor Elkaar
Het Team Voor Elkaar is bereikbaar
voor vragen op het gebied van zorg
en welzijn, jeugd, werk en inkomen.
Ook in de zomerperiode! Het sociale
wijkteam is elke werkdag bereikbaar.
U kunt bellen van 9.00 tot 12.00 uur
via telefoonnummer 0575-568 568. Of mail info@teamvoorelkaar.nl.
Momenteel zijn er geen inloopspreekuren. Wel kunt u een afspraak
maken met een medewerker. Ook daarvoor kunt u telefonisch of
per mail contact opnemen. Dit geldt de hele zomer! Meer weten?
Bezoek dan de programmawebsite www.samengoedvoorelkaar.nl.

Akse Media bezig met gemeentegids
De officiële gemeentegids wordt in opdracht van de gemeente Brummen
gemaakt door Akse Media uit Den Helder. De vertegenwoordiger van
Akse Media, Peter de Vos, benadert op dit moment persoonlijk in onze
gemeente bedrijven voor het plaatsen van advertenties.
Hij heeft een brief van de gemeente
waarin staat dat hun uitgave in
samenwerking met het Brummense
gemeentebestuur wordt gemaakt.
Ook kunnen ondernemers zelf
contact opnemen met Peter de Vos.
Dit kan via mailadres peter@
aksemedia.nl en telefoonnummer
(06) 36 16 28 08. Speciaal thema in
deze gids is Ondernemen in Brummen. De gids verschijnt in het najaar.
Malafide bureaus
In de praktijk blijkt dat (advertentie)
bureaus bedrijven, voornamelijk per

fax of telefonisch, benaderen met
het verzoek een handtekening te
zetten ter goedkeuring van een
plaatsing in een blad of internetsite.
Een blad dat vervolgens niet wordt
uitgegeven of waarvan het onduidelijk is waar het terechtkomt. Als u
wordt benaderd door advertentieacquisiteurs die verwijzen naar een
publicatie of uitgave van de
gemeente, schroom dan niet en
neem direct contact op met medewerkers van het team communicatie.
Zij zijn bereikbaar via ons algemene
nummer 0575-568 233.

Kortlopende kredieten voor
amateursportverenigingen
Voor amateursportverenigingen die
als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen
komen, is er een mogelijkheid om
een bancaire lening af te sluiten
tegen een lage rente.
De Borgstelling MKB-kredieten en
de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen
vaak niet toegankelijk. Dit omdat
sportverenigingen in veel gevallen
niet aangemerkt worden als
onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot een
kortlopend krediet is het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) door het
Kabinet met € 10 miljoen euro
verhoogd. Hiermee is Stichting
Waarborgfonds Sport in staat om
sportverenigingen te helpen die als
gevolg van de coronamaatregelen
een kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Ondersteuningsmogelijkheden
Stichting Waarborgfonds Sport
Stichting Waarborgfonds Sport
verstrekt zelf geen leningen en/of
een overbruggingskrediet. De
ondersteuning door het waarborgfonds betreft een borgstelling voor
een tijdelijke bancaire lening die in
maximaal 7 jaar terugbetaald
moet worden. Stichting Waarborgfonds Sport kan hierbij in
principe borg staan tegenover
iedere bank.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunnen
sportverenigingen terecht bij
Stichting Waarborgfonds Sport via
www.sws.nl. Stefan de Wit is vanuit
het Waarborgfonds Sport adviseur
voor sportverenigingen uit de
gemeente Brummen.
Hij is telefonisch bereikbaar via:
06- 53 56 84 83 of per email via:
s.dewit@sws.nl

Colofon
GemeenteThuis is een uitgave van
de gemeente Brummen. Vragen of
opmerkingen? Geef dit dan door via
mailadres voorlichting@brummen.nl.

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

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

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

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

