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Brummense planten en 
dieren in kaart gebracht 
 
Je staat in je eigen achtertuin te genieten van het mooie weer en 
denkt: ‘Wat kan ik in mijn tuin doen om de natuur een handje te 
helpen? Meer vogels, meer planten of … wat nog meer eigenlijk?’  
Voor antwoorden op deze vragen kunnen inwoners van Brummen 
vanaf eind dit jaar online een handige kaart bekijken. De gemeente 
Brummen heeft het bedrijf Econsultancy uit Doetinchem opdracht 
gegeven de natuur in kaart te brengen in een zogenoemde ‘bio-
morfologische kaart’; een kaart die de biodiversiteit in een bepaald 
gebied laat zien. 

Met een druk op de knop kun je 
zien welke soorten planten en die-
ren bij jou in de buurt voorkomen. 
De kaart geeft ook aan wat die 
planten en/of dieren in het gebied 
nodig hebben en wat je kunt doen 
om de leefomstandigheden hiervoor 
te verbeteren. Zo kan iedereen 
lezen hoe hij of zij een steentje kan 
bijdragen aan de biodiversiteit in de 
wijk.  
De kaart wordt onder meer ge-
maakt aan de hand van bekende in-
ventarisatiegegevens en kennis van 
de omgeving. Ook het IVN en 
Landschapsnetwerk Brummen den-
ken mee en leveren gegevens voor 
de kaart aan. 

Kaart handig bij  
gemeentelijk onderhoud 
De gemeente zet de kaart ook zelf 
in bij het onderhoud van plantsoe-
nen, wegen en gebouwen. Dit is 
handig, omdat de gemeente zich 
moet houden aan de regels van de 
natuurbeschermingswet. Om die 
reden werkt de gemeente volgens 
de ‘gedragscode soortbescherming’ 
van Stadswerk.  
Dit betekent dat er rekening wordt 
gehouden met de natuur en dat het 
werk zo wordt uitgevoerd, dat de 
natuur er zo min mogelijk last van 
heeft. Er worden bijvoorbeeld in het 
broedseizoen geen bomen of strui-
ken gesnoeid en in de winter wordt 

eerst gekeken of er geen egels in 
winterslaap tussen de struiken zit-
ten.  
Soms moet voorafgaand aan onder-
houd een ecoloog de plek bekijken. 

In overleg met de ecoloog wordt 
dan een goed plan van aanpak ge-
maakt. Eind 2021 is de kaart online 
in te zien via de website van ge-
meente Brummen. 

Vorige week overhandigde burge-
meester Van Hedel een cadeau aan 
de 21-jarige Rijk Dijkhuizen. Reden 
hiervoor was Rijks dappere optre-
den vorige week op het perron in 
Brummen, waarbij hij een aanrij-
ding met een persoon wist te voor-
komen.  
 
Verwarde man op spoor 
De student International Business 
zag vorige week een man op het 
spoor liggen. De man leek verward 
en niet in staat om op te staan. Na 
een vergeefse poging om de man 
van het spoor te halen, schakelde 
Rijk de politie en de treinverkeerslei-
ding in waardoor een aanrijding kon 
worden voorkomen. 
 
Indrukwekkende actie 
Burgemeester Van Hedel was zo 
onder de indruk van het dappere 
optreden van Rijk, dat hij hem per-
soonlijk wilde bedanken. Burge-
meester Van Hedel: ‘Rijk toonde in 
deze situatie tegenwoordigheid van 
geest en ondernam direct actie. Hij 
keek niet weg van de situatie en 
daar mogen we trots op zijn. Dat is 
een goed voorbeeld voor ons alle-
maal.’  

Voor Rijk was het niet meer dan 
vanzelfsprekend dat hij te hulp 
schoot: ‘Ik deed gewoon wat ik had 
moeten doen in die situatie en zie 
dat als mijn plicht’.  
Hij hoopt vooral dat het met de 

man weer goed gaat.  
Omdat Rijk erg van reizen houdt, 
ontving hij als blijk van waardering 
een dik reisboek, met een persoon-
lijke boodschap van de burge-
meester.

Burgemeester roemt heldendaad 21-jarige Rijk Expo Open je ogen voor 
mensenhandel 
 
Heeft u de indrukwekkende buitenexpositie ‘Open je ogen voor 
mensenhandel’ al gezien? Vanaf 2 augustus is de expo te zien in 
het Berkelpark rond het gemeentehuis in Borculo.  Een fototentoon-
stelling waarbij slachtoffers van mensenhandel hun verhaal vertel-
len. Het programma ‘Weerbaarheid’ van provincie Gelderland helpt 
mee om dit onderwerp op de kaart te zetten. De expo reist nog tot 
en met maart 2022 naar verschillende Gelderse gemeenten.  

Op grote billboards staan 30 por-
tretten en informatie voor publiek. 
Zij geven letterlijk een gezicht aan 
30 ernstige verhalen van vrouwen, 
mannen, jongens en meisjes. De 
portretten zijn gemaakt door Ernst 
Coppejans. De expo vraagt aan-
dacht voor de duistere wereld van 
mensenhandel. Een wereld die niet 
te bevatten is, een wereld die on-
voorstelbaar leed veroorzaakt, een 
wereld waarin vaak extreem ge-
weld plaatsvindt. Een wereld van 
misleiding en uitbuiting, een we-
reld waarin misbruik wordt ge-
maakt van mensen in een 
kwetsbare positie, waarin mensen 
worden gedwongen tot handelin-
gen die zij niet willen.  

Meer info 
Wilt u meer weten over de expo 
en in welke plaatsen u ‘m kunt be-
kijken? Kijk dan op de website van 
de provincie Gelderland. 
 
Meld het!  
Bent u zelf slachtoffer van men-
senhandel, of heeft u een vermoe-
den dat het gebeurt? Meld het als 
u iets weet of vermoedt.  
Dat kan door de gemeente te bel-
len. U kunt ook terecht bij de poli-
tie op telefoonnummer 0900-8844 
of bij Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000. Uw melding maakt 
hulp voor het slachtoffer mogelijk. 
En de politie kan de daders opspo-
ren. 

Kapotte lantaarnpaal, een losse 
stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen 
en tips over de openbare ruimte 
geeft u eenvoudig door aan de ge-
meente. Dat kan via de Fixi app, 
www.brummen.nl of telefonisch via 
0575 – 568 233. Ook rondslinge-
rend afval, vernielingen of takken 
op de weg kunt u melden. We pro-
beren alle klachten zo snel moge-
lijk op te lossen. Samen zorgen we 
voor een schone en veilige leef-
omgeving. 
 
Digitaal of telefonisch 
Via de Fixi app kunt u dag en nacht 
een melding doen. Wilt u de app 
gebruiken? Download deze dan in 
de Appstore of Google Playstore. 
Vul eenmalig uw gegevens in en 
maak uw melding. U kunt ook een 

foto van de situatie toevoegen. Ook 
op onze website kunt u 24/7 te-
recht. Via www.brummen.nl/mel-
ding komt u automatisch bij Fixi. 
Op een kaart ziet u een overzicht 
van de meldingen die al in zijn ge-
daan. Op werkdagen kunt u na-
tuurlijk ook bellen met het 
klantcontactcentrum: 0575 – 568 
233. Wilt u op de hoogte blijven 
van de voortgang van uw melding? 
Geef dan uw mailadres door. We 
gebruiken uw gegevens alleen voor 
de afhandeling van uw melding. 
 
Vertrouwelijke meldingen 
U kunt via Fixi ook vertrouwelijke 
meldingen doen. Zet dan eenvoudig 
het vinkje uit bij ‘deel mijn melding 
op de openbare kaart’. Zo kan nie-
mand uw melding herleiden.  

Iets kapot in uw buurt? Meld het 24/7 via Fixi! 

Op vrijdag 13 augustus ver-
schijnt Brummens Nieuws 
niet vanwege de vakantie-
periode. U moet die week 
dus ook GemeenteThuis 
missen. Uiteraard kunt u 
voor het gemeentelijke 
nieuws wel terecht op onze 
website www.brummen.nl, 
Facebook en Twitter.

Digitale 
nieuwsbrief   
Wij versturen wekelijks een digi-
tale nieuwsbrief. Inmiddels  
ontvangen zo’n 890 mensen de 
nieuwsbrief in hun mailbox.  
 
U krijgt deze automatisch toege-
stuurd nadat u zich hiervoor op 
onze website heeft aangemeld. Ga 
hiervoor naar de homepage naar 
‘Nieuwsbrief inschrijving’ en vul uw 
gegevens in. U leest dan wekelijks 
het laatste gemeentelijke nieuws, 
agendaberichten, de evenementen-
kalender en de digitale versie van 
GemeenteThuis.
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Colofon
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.

Omgevingsvergunning 
· Ingediende melding, het slopen 

van een veestal voor woningbouw, 
Breestraat (BRUMMEN, sectie K, 
nummer 329), Empe 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het plaatsen 
van betonnen geluidswerende 
voorziening, Coldenhovenseweg 
67, Eerbeek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het plaatsen 
van een beuken haag, De Hilde 42, 
Brummen 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het kappen 
van een eik, Den Texweg 4, Eer-
beek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 
van een schuilstal, het plaatsen van 
zonnecollectoren, Heerweg in Eer-
beek , Brummen, sectie M, num-
mer 269 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 
van een werktuigenberging, Hoe-
vesteeg 2, Tonden 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit, Knoe-
venoordstraat 49, Brummen 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het plaatsen 
van zonnepanelen, Knoevenoord-
straat 77, Brummen 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 

van 12 rijwoningen, Maalrol, kavel 
113 t/m 124, Eerbeek 

· Ingediende aanvraag reguliere/ uit-
gebreide omgevingsvergunning, 
het bouwen van een dakkapel, Of-
fenbachstraat 14, Eerbeek 

· rectificatie - Ingediende aanvraag 
reguliere omgevingsvergunning, 
het bouwen van een bedrijfspand, 
Op den Berg ong., Brummen 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 
van 5 rijwoningen, Papiermolen, 
kavel 153 t/m 157, Eerbeek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 
van 2 twee-onder-een kapwonin-
gen, Papiermolen, kavel 158 en 
159, Eerbeek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 
van een vrijstaande woning, Pa-
piermolen, kavel 160, Eerbeek 

· Ingediende melding, de totaalsloop 
en asbestverwijdering van een mid-
denspanningsruimte, Rhienderen-
sestraat 10, Brummen 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het kappen 
van 10 bomen (berken en eiken), 
Soerense Zand Noord 10-12, Eer-
beek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het bouwen 
van 2 twee-onder-een kapwonin-
gen, Weverweg, kavel 162 en 163, 
Eerbeek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-

gevingsvergunning, het bouwen 
van 3 vrijstaande woningen, We-
verweg, kavel 161, 164 en 165, 
Eerbeek 

· Ingediende aanvraag reguliere om-
gevingsvergunning, het realiseren 
van een opbouw op de garage, 
Zutphensestraat 90, Brummen 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het vervangen van een 
kozijn op de locatie Emperweg 33, 
Empe 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het intern constructief 
wijzigen van pand, Engelenburger-
laan 1, Brummen 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een dak-
kapel op de locatie G.K. van 
Hogendorpstraat 54 Brummen 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het aanleggen van een 
nieuwe uitrit op de locatie Rhiende-
rensestraat 4, Brummen 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het vervangen van de be-
staande uitbouw door een nieuwe 
uitbouw (serre), Rijksweg 5, Empe 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het verplaatsen van een 
uitrit op de locatie Zegerijstraat 3, 
Brummen 

· Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, het realiseren van een 
dakopbouw op de garage, Zonne-
dauw 7, Eerbeek 

· Intrekking aanvraag omgevingsver-
gunning, het verplaatsen van de 
inrit, Huygenslaan 71, Eerbeek 

· Intrekking aanvraag omgevingsver-
gunning, het plaatsen van een erf-
afscheiding, Piersonstraat 22, 
Brummen 

· Sloopmelding, het verwijderen van 
asbestbeplating van de schuren op 
de locatie Bachstraat 56 en 58, Eer-
beek 

· Sloopmelding, het verwijderen van 
asbest op de locatie Dominees-
kamp 33, Hall 

 
Omgevingsmelding 
· Ingediende melding, het verwijde-

ren van asbest, Brahmstraat 39, 
Eerbeek 

· Ingediende melding, het slopen 
van een veestal voor woningbouw, 
Breestraat (BRUMMEN, sectie K, 
nummer 329), Empe 

· Ingediende melding, het aanpassen 
van het huidige pand tbv brandvei-
lig gebruik, Burgemeester de Wijs-
laan 35K-111, Brummen 

· Ingediende melding, het verwijde-
ren van asbest, Coldenhovenseweg 
122, Eerbeek 

· Ingediende melding, het slopen 
van een bijgebouw, Houtwal 10, 
Brummen 

· Ingediende melding, het slopen 
van een gebouw, Meidoornlaan 18 
A en 18B, Brummen 

· Ingediende melding, het verwijde-
ren van 2 pijpen van 1,5 meter 
lang en 1 Y splitsing van asbest, 
Patrijsstraat 5, Brummen 

· Ingediende melding, de totaalsloop 
van 25 woningen en bijgebouwen, 
Wethouder Giermanstraat 9 t/m 
57, Brummen 

 
Andere melding 
· Melding Activiteitenbesluit milieu-

beheer, voor Vulcanusweg 1, 
Brummen 

 
Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening) 
· Mandaatregeling gemeente Brum-

men 2020 
· Beleidsregels maatschappelijke on-

dersteuning Gemeente Brummen 
2021 

 
Beleidsregel  
· Beleidsregels Subsidievaststelling en 

coronacrisis Brummen 
  
Ruimtelijk plan of  
 omgevingsdocument   
· Ontwerpbestemmingsplan “Vulca-

nusweg 1 - Arnhemsestraat 50 
Brummen” en Ontwerp Omge-
vingsvergunning Vulcanusweg 1 
Brummen 

 
Overige overheidsinformatie 
· Natuurontwikkeling uiterwaarden 

CortenoeverOmgevingsvergunning 

Bekendmakingen op overheid.nl

De overlast van eikenprocessierup-
sen kent dit jaar grote variatie. 
Door het natte voorjaar zijn de rup-
sen later dan voorgaande jaren. 
Ook is zowel landelijk als in de ge-
meente de plaagdruk per locatie 
verschillend. De gemeente heeft af-
gelopen weken haar bomen geïn-
ventariseerd op de aanwezigheid 
van rupsen. Hierin zijn ook de mel-
dingen die bij de gemeente zijn 
binnengekomen meegenomen. Lo-
caties met een hoge plaagdruk 
waar veel mensen langskomen, 
worden bestreden. Hiermee volgt 
de gemeente Brummen de lan-
delijke richtlijn van het RIVM. Aan-
nemer Ebola B.V. is met een 
hoogwerker bezig met het wegzui-
gen van nesten van de eikenproces-
sierups.  

Wat u zelf kunt doen 
De aannemer is druk bezig. Niet elk 
nest zal bestreden worden en het 
kan enige tijd duren voordat de 
aannemer de hele gemeente door is 
geweest. Daarom vragen we u ook 
zelf maatregelen te nemen. Probeer 
het contact met de rupsen te ver-
mijden. Houd bijvoorbeeld bij een 
bezoek aan een gebied met eiken 
de huid bedekt en ga niet picknic-
ken onder eikenbomen. Pas ook op 
met blote voeten in het gras en 
hang wasgoed niet te drogen onder 
een eik. Als brandharen in kleding 
zit, was dit dan grondig, het liefst 
op minimaal 60 °C. 
 
Meer informatie 
Informatie vindt u op de pagina Ei-
kenprocessierups of op de speciale 
website van de GGD 

www.oakie.info. Heeft u last van 
gezondheidsklachten die te maken 
hebben met de eikenprocessierups? 
Neem dan contact op met de GGD 
via telefoonnummer 088 – 44 33 
000 of met uw huisarts 

Al enkele jaren vindt de politie met 
enige regelmaat illegaal vuurwerk. 
Vaak in grote hoeveelheden en is 
het zo zwaar dat dit een massa-ex-
plosie kan veroorzaken.  
 
Het illegale vuurwerk ligt meestal in 
een onveilige omgeving zonder be-
veiligingsmaatregelen bijvoorbeeld 
in een woning in een woonwijk. Dit 
is een groot risico voor omwonen-

den en voorbijgangers. Bij brand of 
explosie is er dan een grote kans op 
dodelijke en of (zwaar) gewonde 
slachtoffers. Ook voor hulpverleners 
zoals de brandweer is dit gevaarlijk. 
Zij weten niet dat deze explosieve 
stoffen er liggen met alle mogelijke 
gevolgen van dien. 
 
Niet alleen de politie neemt  straf-
rechtelijke stappen na het vinden 

van illegaal vuurwerk. Ook treedt 
de gemeente op. Zo hebben we bij-
voorbeeld al een aantal keren een 
last onder dwangsom opgelegd van 
enkele duizenden euro’s. Dit doen 
we om herhaling te voorkomen. Per 
keer dat we een overtreding consta-
teren moet dat bedrag worden be-
taald. Mocht de last onder 
dwangsom onvoldoende werken of 
blijkt  bij een volgende keer dat de 
situatie erg onveilig is, dan kan de 
gemeente ook besluiten om een 
woning/pand tijdelijk te sluiten. Dit 

betekent bij een woning dat de be-
woners voor de duur van de sluiting 
hun huis niet in mogen. 

Bestrijden eikenprocessierupsIets verloren of gevonden?  
Kijk op iLost!

Bent u een autosleutel of iPhone kwijt? Of deze fiets die we ge-
vonden hebben op de hoek Bosuilstraat/Fazantstraat? Zomaar een 
greep uit voorwerpen die gevonden zijn en bij de gemeente Brum-
men zijn afgegeven, maar nog niet door de rechtmatige eigenaar 
zijn opgehaald. Zonde!

Heeft u iets verloren? Kijk dan op 
Lost, want daarin worden gevonden 
voorwerpen door de eerlijke vinder 
geregistreerd. In iLost kunt u zoeken 
op voorwerp, vindplaats en organi-
satie.  

Gevonden voorwerpen kunt u regis-
treren in iLost. Bewaar het voorwerp 
thuis of geef het af op het gemeen-
tehuis. Als de eigenaar het voorwerp 
binnen een jaar niet komt ophalen, 
wordt de vinder de eigenaar.

Vondst illegaal vuurwerk

Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. 
Kijk voor de volledige en officiële bekendmakingenop www. overheid.nl



Nederland moet van het aardgas af. Het gebruik 
van aardgas leidt tot een grote uitstoot van CO2. 
En teveel CO2 zorgt ervoor dat de temperatuur op 
aarde stijgt. We hebben dus alternatieve bronnen 
nodig om onze huizen en bedrijven te verwarmen. 
Samen met andere partijen hebben we onderzocht 
welke bronnen dit in gemeente Brummen kunnen 
zijn. Dat willen we graag met u delen tijdens de 
informatieavond.

Wat betekent dit voor uw woning 
of uw bedrijf?  
Hoe kunt u zorgen dat uw woning of bedrijf klaar 
zijn voor deze verandering? Op 13 september 
geven wij u graag antwoord op deze en andere 
vragen. 

Op deze avond is ook BrummenEnergie en 
Veluwonen aanwezig.
Wilt u zich nu alvast aanmelden? Dat kan via 
bijeenkomsten@brummen.nl
Meer informatie over deze avond volgt binnenkort 
in deze krant.

Informatieavond gemeente Brummen 
‘Aardgasvrij wonen en werken’

Stappenplan 
aardgasvrij wonen

 Check de isolatie

 Verbeter de isolatie

 Check en verbeter de ventilatie

 Check de radiatoren 

 Ga elektrisch koken

 Vervang de CV ketel

Bron: Milieu Centraal

Noteer alvast
Maandag 13 september 
Van 19.30 tot 21.00 uur

Informatieavond gemeente 
Brummen ‘Aardgasvrij wonen 
en werken’

Wat zijn de alternatieven voor verwarmen 
met aardgas in gemeente Brummen? 

Binnenkort meer informatie over het 
programma van de avond in deze krant en 
op www.brummen.nl/duurzaamheid

Bij de aanschaf van zonnepanelen kunt u de btw van 
de totale investering terugvragen aan de 
belastingdienst. Ook is er nog sprake van een 
saldering: u krijgt voor de teruggeleverde energie net 
zoveel terug als u betaalt. Deze regeling wordt in de 
toekomst wel geleidelijk afgebouwd. 

Wat kunt u zelf al doen?
U kunt uw steentje bijdragen door bijvoorbeeld 
zuinig om te gaan met energie en afval te 
scheiden. Maar ook door bewust om te gaan 
met voedsel. We zetten een aantal tips en 
regelingen voor u op een rij.
 

Wil u uw huis duurzamer maken? Kijk dan op de 
website van het Regionaal Energieloket: www.
regionaalenergieloket.nl. Hier vindt u lokale 
informatie over duurzaam wonen. Bijvoorbeeld over 
isoleren en zonnepanelen. Via www.zonatlas.nl kunt 
u snel checken of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen. 

Internet staat vol met tips om energie te 
besparen, (milieu)bewust te winkelen en andere 
duurzame ideeën. Kijk bijvoorbeeld eens op de 
website van www.milieucentraal.nl.

Wilt u een zonneboiler of warmtepomp, aan-
schaffen? Dan kunt u een Investeringssubsidie 
Duurzame Energie (ISDE) aanvragen. Kijk op 
www.iedereendoetwat.nl. 

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling 
van 80 graden, maar werken efficiënter op 60 
graden. Door de cv-ketel - het verwarmingswater, 
niet het drinkwater - binnen een minuut naar 60 
graden terug te brengen, is tot wel 60 euro per jaar 
te besparen!  Op de website www.zetmop60.nl ziet 
u hoe u dit makkelijk zelf kan doen.

Voor energiebesparende maatregelen aan uw 
woning kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten. 
Dit heet de Toekomstbestendig Wonen Lening. Kijk 
voor meer informatie op www.brummen.nl/
opgewekt.

Thuis energie besparen 
met de energiecoach
Wilt u thuis energie besparen, maar weet u 
niet goed waar u moet beginnen? 

Dan komt de energiecoach graag bij u langs 
om samen te onderzoeken wat in uw (huur) 
woning mogelijk is. De energiecoach is een 
geschoolde vrijwilliger die meedenkt bij het 
maken van keuzes, tips geeft over energie-
zuinig gedrag en over energiebesparende 
maatregelen. Besparingsmaatregelen zijn goed 
voor uw portemonnee, want u betaalt minder 
energielasten. Bovendien woont u 
comfortabeler.

Wilt u van deze gratis dienst gebruik maken? 
Schrijft u zich dan in via 
www.brummenenergie.nl


