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Onderzoek met oog op herzien van minimabeleid
teren in een overzichtelijke (online)
armoede-index. En daarnaast gaan
deskundige van KWIZ ook in
gesprek met ongeveer 15 deskundigen, nadat de eerste resultaten uit
de enquêtes binnen zijn. “Ik denk
dat er sprake is van een zorgvuldige
voorbereiding. Dit met als doel om
eind dit jaar een goed voorbereid
voorstel voor nieuw minimabeleid
aan onze gemeenteraad voor te
leggen.”

Het gemeentebestuur gaat nieuwe spelregels maken over bijdragen aan
personen en gezinnen die met een laag inkomen moeten rondkomen of
financiële problemen hebben. Bedoeling is dat deze regels vanaf 1 januari
2023 gelden. Voordat het nieuwe beleid wordt opgesteld, wil de gemeente weten wat inwoners van de huidige regels vinden. En welke verbeteringen ze zien. De gemeente gaat ook partnerorganisaties vragen om hun
ervaringen kenbaar te maken. Onderzoeksbureau KWIZ is gevraagd om dit
onderzoek goed en zorgvuldig uit te voeren. Hieraan wordt voortvarend
invulling gegeven. Op zeer korte termijn ontvangen zowel gebruikers van
het minimabeleid als ook professionele partnerorganisatie een vragenlijst.

Wethouder Van Klinken

ren,” licht verantwoordelijk wethouder Annika van Klinken toe. “Dat
betekent dat we een vangnet
bieden, maar ook dat we inwoners
helpen om zoveel mogelijk zelfstandig in hun levensonderhoud te
voorzien. Ons minimabeleid speelt
hierbij sinds jaar en dag een cruciale
rol. Maar die moeten we regelmatig
tegen het licht houden om te zien of
deze nog voldoet. En aansluit bij
actuele thema’s. Draagt het
bijvoorbeeld bij aan de aanpak van
energiearmoede? Helpt het ons
voorkomen dat kinderen opgroeien
in armoede? Is ons minimabeleid
nog betaalbaar.”

“Wij hebben de zorg voor kwetsbare inwoners die in armoede verke-

Inzicht en keuzes
Voordat we in december het nieuwe

minimabeleid vaststellen, gaan we
vooral heel veel informatie verzamelen. “Natuurlijk doen we dit in eerste
instantie bij de mensen die gebruikmaken van ons minimabeleid. Bijna
400 inwoners krijgen deze week een
vragenlijst toegestuurd. Ik hoop dat
iedereen deze ook invult.” Van
Klinken vindt het ook belangrijk dat
allerlei samenwerkwerkingspartners
laat weten hoe zij aankijken tegen
thema’s zoals minimabeleid,
schuldhulpverlening, de samenwerking met de gemeente en belangrij-

Onderzoek naar stinkend grondwater
Met regelmaat worden verspreid in de gemeente grondwatermonsters
genomen. Dit om de kwaliteit van het grondwater te onderzoeken.
Kortgeleden is bij een grondwatermonster een afwijkende geur waargenomen. Op de plekken waar dit is, is het gebruik van grondwater tijdelijk
stopgezet. Op dit moment wordt onderzocht wat precies de gevolgen zijn
en wat er mis is met het grondwater.
Afwijkende geur
Grondwater kan naar rotte eieren
ruiken, dit komt vaker voor in
Nederland. Het is vaak ondiep water
wat zo ruikt. Op dit moment is er
sprake van een lage grondwaterstand met als mogelijk gevolg dat
het grondwater kan gaan stinken.
De geur komt van een gas, waterstofsulfide (H2s). Als er weinig gas
in het water zit, hoeft dit niet directe
gevolgen voor de gezondheid te
hebben. Het heeft pas gevolgen als
er veel gas in het water zit en het
een gesloten ruimte is. Waterstofsulfide kan ontstaan op plekken waar
veel organische leemlagen aanwezig

zijn. Als er veel van vrij komt bij het
oppompen van grondwater kan dit
zorgen voor klachten zoals hoofdpijn.
Onderzoek
In opdracht van de gemeente wordt
er verder onderzoek gedaan. Op de
plekken waar de grondwatermonsters zijn genomen, wordt onderzocht hoeveel gas er in het grondwater zit. De GGD adviseert om het
grondwater daar niet meer te
gebruiken. De eigenaren/bewoners
van die plekken zijn door de
gemeente en GGD ingelicht
hierover.

Onafhankelijk
Natuurlijk beschikt de gemeente
over veel informatie die belangrijk is
om een mening te vormen of de
huidige spelregels succesvol zijn of
niet. Onderzoekbureau KWIZ is
gevraagd deze gegevens te presen-

Samen wat doen aan overhangend groen
Advies GGD
De GGD adviseert in het algemeen
om grondwater dat ruikt naar rotte
eieren niet te gebruiken. Een veilig
alternatief is dan het gebruik van
kraan- of leidingwater. Heeft uw
grondwater een rotte eierenlucht?
Stop dan het oppompen van het
grondwater. Als u dit toch wilt
gebruiken is het slim dit te laten
onderzoeken om erachter te komen
of het veilig is.
Waterschap
Vanwege de lage grondwaterstand
en de aanhoudende droogte heeft
het waterschap ook maatregelen
getroffen om het gebruik van
grondwater te beperken.
Welke maatregelen er voor u gelden
kunt u het beste raadplegen op de
website van het waterschap: www.
vallei-veluwe.nl.

Iedereen wil graag in een groene omgeving wonen. Helaas kan overhangend groen van bomen, struiken en andere beplanting ook vervelend en
gevaarlijk zijn. Zeker mensen met een beperking kunnen hier veel last van
hebben. Of verkeer voor wie het zicht wordt belemmerd, waardoor
onveilige verkeerssituaties ontstaan. Onveilige en slecht toegankelijke
plekken in de openbare ruimte pakt de gemeente zelf aan. Maar soms
wordt de overlast veroorzaakt door bomen en struiken van bewoners.
Daarom vragen we u overhangende takken of struiken zelf terug te
snoeien.
Grenst uw tuin aan de openbare
ruimte? Kijk er dan kritisch naar.
Staan er bijvoorbeeld struiken die
door of over de schutting groeien of
die het zicht op een verkeersbord
belemmeren? Snoei deze dan terug
tot de erfgrens en/of tot een veilige
hoogte. De gemeente controleert
ook op overhangend groen. Als we
onveilige of hinderlijke situaties zien,
ontvangt de bewoner een brief van
de gemeente.

containers kunnen komen. Daarbij is
onder meer rekening gehouden met
afstand tot woningen, verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en
kabels en leidingen in de grond.
Tijdens de inloopavonden lichten
medewerkers van de gemeente en
Circulus dit graag aan u toe.

Waar moet u rekening mee
houden?
• voet- en fietspaden moeten
minimaal tot 2,20 meter hoog vrij
zijn van overhangend groen;
• de vrije doorrijhoogte voor wegen
met gemotoriseerd verkeer moet
minimaal 4,60 meter hoog zijn;
• de stoep moet vrij zijn van
doorgegroeide bodembedekkers;
• snoei te hoge struiken terug om
het uitzicht voor verkeer niet te
belemmeren.
• snoei terug tot aan de erfgrens.
Dit is meestal de rand van het
straatwerk.

De inloopavonden vinden plaats op
maandag 12 september in het Pater
Dekkerhuis in Eerbeek en op
donderdag 15 september in het
Gemeentehuis in Brummen. U bent

Particuliere tuinen
Als u ergens overhangend groen
ziet, vraag dan aan de eigenaar of
huurder om dit groen te snoeien. Als
dat niet gebeurt, kunt u dit melden

Inloopavonden over plaatsen van restafvalcontainers
De gemeente Brummen plaatst komende tijd op tien plekken extra
ondergrondse containers voor restafval. Op maandag 12 en donderdag 15
september kunt u zich hierover laten informeren tijdens een inloopavond.
De extra ondergrondse containers
worden geplaatst om het makkelijker te maken restafval in de buurt
weg te brengen. Zelf wegbrengen
van restafval is voordeliger en kan
handig zijn. Wie weinig restafval
heeft, hoeft het minder lang op te
sparen en kan het wegbrengen
wanneer het uitkomt. De ondergrondse containers zijn een aanvulling op het systeem met de grijze
bakken.
Afgelopen tijd is gezocht naar
locaties waar de ondergrondse

ke veranderingen in en rondom
mensen met een laag inkomen.
“Ook deze groep professionals en
organisaties gaan we vragen hun
ervaring en ideeën met ons te
delen.”

Meer weten?
Op de gemeentelijke website is een
tijdelijke informatiepagina te vinden:
brummen.nl/minimabeleid. Daar
leest u meer informatie over dit
onderwerp. Ook staan daar
contactpersonen vermeld aan wie u
vragen kunt stellen. “Het gaat om
een belangrijk onderwerp, dus we
doen er alles aan om zoveel mogelijk
mensen en organisaties die te maken
hebben met deze vorm van
ondersteuning, aan het woord te
laten. Ik hoop dat we veel vragenlijsten terug ontvangen. Dat helpt
ons enorm met het opstellen van
goed nieuw beleid,” aldus wethouder Van Klinken.

welkom tussen 19.00 en 21.00 uur
op een tijdstip dat u uitkomt.

bij de gemeente. Dit kan via de
mobiele app Fixi, www.fixi.nl of
telefonisch via 0575-568 233.
Snoeiafval wegbrengen of laten
ophalen
Klein snoeiafval kunt u bij het
groente-, fruit- en tuinafval (gft) in
de groene container doen. Maar wie
flink gaat snoeien, heeft snel te veel
of te grote takken voor de groene
bak. Dan is wegbrengen of laten
ophalen een uitkomst. Van uw
ingeleverde snoeiafval wordt
compost en groene energie
gemaakt. Per jaar kunt u 250 kilo
snoeiafval, blad en gras gratis
wegbrengen naar het Recycleplein
in Zutphen of Apeldoorn. U kunt
het eventueel ook thuis (tegen
betaling) laten ophalen tijdens de
inzameldag. Kijk op de website van
Circulus voor meer info.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 3 grove dennen,
Maria Stuartlaan 17, Eerbeek
• Ingediende aanvraag uitgebreide
omgevingsvergunning, het
brandveilig gebruiken van Het
Meidoornhuis, Meidoornlaan
18A, 18B, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van zonnepanelen,
Vosstraat 20A, Hall

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, de dunning van 2 ha.
bos, Coldenhovenseweg 89,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 3
dennen, Gravin van Burenlaan 7,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
carport, Primulastraat 3, Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 3
bomen en verplaatsen van 3

bomen, Zutphensestraat 175,
Brummen
Omgevingsmelding
• Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor een tankstation, Loenenseweg 4, Eerbeek
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ontwerpbestemmingsplan
“Loenenseweg 2 te Eerbeek”
gemeente 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.

Om een kans te maken op een
opstartbudget en eventuele
ondersteuning vanuit het netwerk,
kan een aanvraag tot 15 september
worden ingediend. Dus heeft u een
geweldig idee op het gebied van
sporen en bewegen of een oplossing
waarmee u inwoners stimuleert om
gezondere keuzes te maken? Dien
dan snel uw idee in! Meer informatie over de akkoorden en de
voorwaarden vindt u op onze
website (rubriek ‘sport en gezondheid’.
Over de akkoorden
Met veel partijen in onze gemeente
is het preventieakkoord en het
sport- en beweegakkoord tot stand
gebracht. In deze akkoorden zijn
concrete acties opgenomen. Het
sport- en beweegakkoord gaat over
een leven lang met plezier sporten
en bewegen en wat je daarvoor
kunt doen. Het preventieakkoord
richt zich op de gezondheid van
onze inwoners. Meer weten? Kijk op
brummen.nl. Daar vindt u ook
inspirerende voorbeeld van initiatieven die binnenkort al van start gaan,
zoals de informatieavond over

permacultuur, bokslessen voor
kinderen en het ouder en kindfestival.
Introductie in de Permacultuur
Het voedselbos en de lokale
bibliotheek hebben hun handen in
elkaar geslagen en organiseren op
dinsdagavond 13 september een
informatieavond over de permacultuur. Want wat is permacultuur
eigenlijk? En volgens welke principes
werkt permacultuur? Hoe kun je
mét de natuur werken in plaats van
ertegen? Welke voordelen heeft dat
voor mens, natuur en aarde? Om als
voorbeeld te laten zien hoe u de
principes van permacultuur kunt
toepassen volgt er ook een excursie
naar het voedselbos.
Bokslessen voor kinderen
In het najaar gaan
bokslessen voor
basisschoolkinderen
van start. Veel
kinderen (en jongeren)
bewegen onvoldoende
en ervaren daardoor
allerlei problemen.
Denk hierbij bijvoor-

Raadsvergadering

Op donderdag 1 september kwam de gemeenteraad bijeen. Na een
raadsforum werden er direct enkele besluiten genomen. Ook werd
duidelijk welke onderwerpen op de agenda staan van de reguliere
besluitvormende raadsvergadering van donderdag 15 september. Meer
weten? Lees dan het nieuwsbericht op onze website. Meer informatie is
ook te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.

Digitale nieuwsbrief

Wij versturen wekelijks een digitale nieuwsbrief. Inmiddels ontvangen
970 mensen de nieuwsbrief in hun mailbox. U krijgt deze automatisch
toegestuurd 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 evenementenkalender en de digitale versie van
GemeenteThuis.

Servicepunt Eerbeek weer open

Welkom: lokale initiatieven ‘samen gezond’
De beweegcontainer, Dans Mee en FitkidZ. Het zijn 3 aansprekende
voorbeelden van nieuwe lokale initiatieven die afgelopen tijd succesvol
van start zijn gegaan. Het zijn projecten die mede mogelijk zijn gemaakt
vanuit 2 belangrijke lokale akkoorden. Namelijk het preventieakkoord en
het sport- en beweegakkoord. Beide akkoorden stimuleren initiatieven die
een impuls geven aan inwoners om lekker te bewegen en gezonder te
gaan leven. “Samen Gezond in de gemeente Brummen” is daarom de
bijhorende slogan. Nieuwe initiatieven zijn nog steeds welkom!

Kort nieuws

beeld aan overgewicht en beperkte
motorische vaardigheden. De
coronacrisis heeft deze problematiek
versterkt, waarbij er ook steeds meer
kinderen zijn met mentale problemen. Juist sport, en in het bijzonder
vechtsport, kan bijdragen aan meer
bewegen, een betere ontwikkeling
van motorische vaardigheden en
een verbetering van de mentale
gezondheid. Het versterkt het
zelfvertrouwen en de eigenwaarde.
Doel van dit initiatief is om kinderen
kennis te laten maken met deze
mooie sport.
#Opladers ‘ouder en kind’ festival
Gezond opgroeien is meer dan
alleen gezonde voeding en bewegen. Dat u als opvoeder hulp kan
vragen of adviezen kunt krijgen
levert ook een bijdrage aan het
welzijn van een kind. Om het
gesprek over opvoeden te stimuleren, ouders samen te brengen en
elkaar te helpen is afgelopen mei het
project #Opladers van start gegaan.
Fiona Vloet is aanjager van dit
geweldige initiatief. In november
organiseert zij samen met andere
partijen een ‘ouder en kind’ festival.

Na de vakantieperiode is het Servicepunt in Eerbeek vanaf 5 september
weer open op de reguliere tijden. Kijk voor de actuele openingstijden op
www.brummen.nl/contact.

Wordt u de nieuwe klimaatburgemeester?
In de week van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale
Klimaatweek. Tijdens de Nationale Klimaatweek laten we samen zien wat
we met elkaar kunnen bereiken en hoe we Nederland duurzamer maken.
Samen met bedrijven en organisaties (denk aan gemeentes, verenigingen,
maatschappelijke instanties) kunnen we grote stappen zetten en dat gaat
verder dan het gebruiken van duurzame energie. U kunt ook meedoen! U
kunt zich aanmelden als Klimaatburgemeester of Klimaatsupporter.
Wat zijn Klimaatburgemeesters?
Een inspiratiebron voor de buurt, de
vereniging of collega’s. Als Klimaatburgemeester zet u zich actief in
voor een duurzamer Nederland! Wilt
u anderen inspireren om bewuster te
leven, minder CO2 uit te stoten en
meer te energie besparen? Wilt u
actief bijdragen aan een groener
Nederland? Geef uzelf dan nu op als
Klimaatburgemeester van de
gemeente Brummen.
Wat is een Klimaatsupporter?
Klimaatsupporters zijn bedrijven,
decentrale overheden, instellingen
en stichtingen. Maar bijvoorbeeld
ook een sportvereniging, de
wijkvereniging of een andere
samenwerkingsvorm. Met elkaar

Wereldwijd gaan mensen op 17 september de straat op om zwerfafval te
rapen. Ook in onze gemeente doen we mee. Zo gaan de vrijwilligers van
de Dorpsraad werkgroep BZZV (Brummen Zonder ZwerfVuil)met grijpers
en vuilniszakken dorp en buitengebied schoonmaken.
Ze kunnen daar nog nieuwe
vrijwilligers bij gebruiken. Vindt u
het nuttig en lijkt u het leuk
Brummen weer wat schoner te
maken? Meld uzelf dan voor 14
september aan bij secretariaat@

via Twitter, Facebook of Instagram

Colofon
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

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van
de Nationale Klimaatweek www.
nkw2022.nl. Dit kan tot 1 oktober.
Op www.brummen.nl/duurzaamheid staat een hoop informatie over
wat wij als gemeente aan duurzaamheid doen. Ook staan daar tips
over wat u zelf nog aan duurzaamheid kunt doen.

World Cleanup Day ook in Brummen

Volg ons ook op social media

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

zetten we ons in voor een beter
klimaat! Klimaatsupporter ben je het
hele jaar door. Tijdens de Nationale
Klimaatweek laat u zien wat uw
organisatie of individueel allemaal
doet, om anderen te inspireren en te
activeren! Ook de gemeente
Brummen meld zich aan als
klimaatsupporter.

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en
maak een afspraak.

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur)

Programmateam
Ruimte voor Eerbeek
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

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

dorpsraadbrummen.nl. Voor
materialen wordt gezorgd. De
vrijwilligers verzamelen om 10.00
uur op het Marktplein achter de
muziektent en komen daar om
12.00 uur terug.

Klankbordgroep
Nationaal Isolatieprogramma

Van de daken
schreeuwen!
De kosten rijzen de pan uit. U maakt zich daar
waarschijnlijk ook zorgen over, maar er is wat aan
te doen. En dat wil ik wel van de daken schreeuwen:
maak gebruik van wat er mogelijk is!
Blijf met je zorgen niet zitten. Vertel het aan iemand
die je vertrouwt. Laat je verder helpen. En dat
kan echt wat opleveren. Zo wist Veluwonen via
keukentafelgesprekken recent ruim E 350,- per jaar
bij huurders te besparen. Toch een heel bedrag.
Ik ben er trots op dat we als gemeente mooie
regelingen hebben. Daarmee kun je direct aan de
slag om energie te besparen. Dat levert een lagere
gas- of stroomrekening op. Ook mooi en goed:
meer groen aanleggen. Dat is goed tegen de hitte en
tegen de droogte.

Het is voor het milieu en je portemonnee echt tijd om
in actie te komen. Elders op deze pagina vind je links
en telefoonnummers, waarmee je de eerste stap kunt
zetten. Doen!

We gaan aan de slag met het opstellen
van een uitvoeringsplan voor het Nationaal
Isolatieprogramma. Het doel daarvan
is om in 2030 2,5 miljoen woningen te
isoleren. En dan met name de 1,5 miljoen
slechts geïsoleerde woningen (label E, F
en G), waarbij een of meerdere stappen
worden gezet richting de standaard voor
woningisolatie. Zoals de naam al zegt, is
dit een landelijke doelstelling. We gaan het
komende najaar in onze gemeente een plan
van aanpak maken om hier ook die doelen te
bereiken.

Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Biodiversiteit,
Duurzaamheid en Klimaat

Open energiedag 2022
Kom op zaterdag 17 september naar de Open
Energiedag. Op verschillende plekken kunt
u een kijkje komen nemen bij duurzame
energieprojecten.
Denk aan zonnevelden of warmtepompinstallaties. Dit is uw kans om vragen te stellen
en alles van dichtbij te bekijken. U leest meer
over de open dag en alle plekken die meedoen
op www.daarkrijgjeenergievan.nl.

Webinar Warmtepomp
Is uw woning goed geïsoleerd en heeft u vloerverwarming of andere
laagtemperatuur verwarming? Dan is een warmtepomp interessant
voor u. Een warmtepomp kan 50 tot 70 procent besparen op de
gasrekening. Kijk ons webinar over de warmtepomp en u leert hoe
de warmtepomp werkt, wat deze ongeveer kost, wat voor subsidie
mogelijk is en dat eerst isoleren belangrijk is. Het webinar is te zien
op www.regionaalenergieloket.nl/brummen. Daar staan ook andere
interessante webinars om terug te kijken.

Met de cadeaubon van 50 euro kunnen
huurders online spullen bestellen om hun huis
energiezuiniger te maken. Denk aan tochtstrips,
waterbesparende douchekop of ledlampen. Heeft
u de bon eerder aangevraagd maar laten verlopen,
dan kunt u een nieuwe aanvragen. Vraag uw bon
aan via www.regionaalenergieloket.nl

Cadeaubon
van 50 euro

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 cadeaubon@regionaalenergieloket.nl of
via 088 525 4110.

U kunt ook meedenken!
Wilt u meedenken met een plan van aanpak
voor het Nationaal Isolatieprogramma?
Dan kunt u zich aanmelden voor de
Klankbordgroep NIP. Als u zich wilt
aanmelden kan dat via Serge de Beus
(projectleider Duurzaamheid). U kunt mailen
naar s.beus@brummen.nl of bellen naar
telefoonnummer: 0621463085.

Lagere energierekening?
Wilt u lagere (energie-) rekeningen? U
kunt op veel plekken terecht voor hulp.
Bijvoorbeeld bij SWB (0575-561988), Team
voor elkaar (0575-568233) of Veluwonen
(0313-659023).
Op de www.brummen.nl bij het kopje ‘duurzaamheid’ staat ook veel informatie. Over
duurzame projecten, maar ook tips voor u
als inwoner.

