
Oproep wethouder Sjerps: Kom erbij!
Kom Erbij! Dat is het motto in de Week tegen Eenzaamheid. Een speciale 
week die loopt van donderdag 30 september tot en met donderdag 7 
oktober. In onze gemeente worden er tal van activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud waarbij ontmoeting en verbinding centraal staat. 
Volgens wethouder Cathy Sjerps is dat niet voor niets: “Ruim een derde 
van onze inwoners is in meer of mindere mate eenzaam.” 

Het is volgens de wethouder 
belangrijk dat iedereen zich gewaar-
deerd en verbonden voelt met 
anderen. Mensen die zelf niet 
eenzaam zijn kunnen heel eenvoudig 
een steentje bijdragen. “Bijvoorbeeld 
door een kopje koffie of thee met 
een buurtgenoot te drinken. Of door 
samen een leuke activiteit te 
ondernemen,” aldus Cathy Sjerps. 
Ook diverse organisaties in onze 
gemeente verzorgen activiteiten 
zodat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, plezier maken of juist 
ontspannen. “Dit kan zijn door 
samen creatief bezig te zijn, samen te 
koken of te wandelen.” Zo bezocht 
wethouder Sjerps woensdag een 
groepsactiviteit voor creatieve 
vrouwen in het Tjark Rikscentrum in 
Eerbeek. “Mooi om daarbij aanwezig 
te zijn en de waarde van dergelijke 

bijeenkomsten zelf te ervaren. 
Iedereen, jong en oud, is meer dan 
welkom om gezellig mee te doen bij 
de uiteenlopende activiteiten die in 
onze gemeente georganiseerd 
worden.” 

Voor Sjerps is het motto voor deze 
week: neem iemand eens mee naar 
een activiteit. Op deze manier heeft 
u beiden een leuk uitstapje. Onder 
andere buurthuizen, kerken, Onze 
Droom, de bibliotheek, Maakplaats 
The Villa en Stichting Welzijn 
Brummen organiseren laagdrempeli-
ge bijeenkomsten. Zo is op de 
website van SWB een overzicht met 
uiteenlopende activiteiten te vinden. 
Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen met de welzijnsorganisatie. 
Dit kan via telefoonnummer 
0575-561988. De medewerkers 

kunnen u vertellen over de verschil-
lende ontmoetingsactiviteiten die in 
onze gemeente (op verschillende 
locaties) worden aangeboden. 

Eén tegen Eenzaamheid
De gemeente Brummen heeft zich 
aangesloten bij het landelijke 
actieprogramma Eén tegen Eenzaam-
heid. Met dit programma wil de 
gemeente Brummen de trend van 
eenzaamheid onder de inwoners 
doorbreken. Het is belangrijk dat 
ouderen meedoen en voelen dat ze 
ertoe doen, ook als ze minder vitaal 
en actief zijn. Maar ook steeds meer 
jongeren voelen zich eenzaam. 
Sjerps: “Met name door grote 
veranderingen in sociale activiteiten. 
De coronacrisis heeft nog maar eens 
extra duidelijk gemaakt waarom het 
cruciaal is om aandacht te blijven 
vragen voor het tegengaan van 
eenzaamheid.” Sjerps verwijst daarbij 
naar het besluit dat de gemeenteraad 
recent heeft genomen. “We 
investeren extra geld om (sterker) uit 
de coronacrisis te komen. Met deze 
coronagelden willen we juist het 
mentaal welzijn en de fysieke 
gezondheid van onze inwoners 
versterken.” 

De gemeente trekt samen met 
verschillende partijen op om 
eenzaamheid, onder jong én oud, 
breder onder de aandacht te 
brengen. Maar zeker ook om de 
krachten te bundelen. “Samenwer-
king is hierbij nodig. Want dan 
kunnen we vraagstukken zoals 
bijvoorbeeld onzichtbare eenzaam-
heid, het hoofd bieden. Er gebeurt al 
veel in Brummen waar mensen zich 
bij aan kunnen sluiten!”, aldus de 
wethouder.
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Nieuwe vloer in De Bhoele  
In sporthal De Bhoele in Eerbeek is de vloer vervangen. Dit was nodig, 
omdat de oude vloer was afgekeurd. De vloer was niet veerkrachtig 
genoeg volgens de nieuwste veiligheidsregels. Daarnaast was de vloer 
sowieso al oud en afgeschreven. 

Energie besparen
Met het vervangen van de vloer 
hebben we gelijk vloerverwarming 
laten plaatsen. We hebben 
hiervoor gekozen, omdat dit een 
veel zuinigere manier is van stoken. 
We besparen dus direct op 
gasgebruik en CO2-uitstoot. Eind 
van dit jaar wordt er ook een 
warmtepomp geplaatst, waardoor 
de sporthal nog energiezuiniger 
wordt. Naast deze energiebespa-
rende maatregelen, worden ook de 
gevels en daken geïsoleerd en 

wordt er ledverlichting aange-
bracht. Als laatste plaatsen we ook 
nog zonnepanelen op het dak van 
de Bhoele, zodat we onze eigen 
energie opwekken.

Zelf aan de slag?
Wilt u zelf aan de slag met energie 
besparen? Lees dan onze extra 
pagina Opgewekt Brummen in 
GemeenteThuis deze week. Daar 
vindt u meer tips en inspiratie om 
zelf energie te besparen.

Lange Termijn Agenda
Over welke onderwerpen buigen de 19 raadsleden zich de komende 
maanden? Dat is te lezen in een actuele versie van de Lange Termijn 
Agenda (LTA). Deze is te vinden op de webpagina van de gemeenteraad: 
www.brummen.nl/gemeenteraad. 

Wat te doen bij stookoverlast?
Zit u ’s zomers in de rook van de vuurkorf van de buren, of slaat ‘s winters 
de rook van een open haard even verderop bij u naar binnen? Probeer er 
altijd eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u bij de gemeente 
een melding indienen via Fixi of via de Stookwijzer (stookwijzer.nu).

Open haarden, houtkachels en 
buitenvuren kunnen gezondheids-
klachten en klachten over geur 
veroorzaken, zeker in dichtbebouw-
de gebieden. Vooral mensen met 
gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld 
longpatiënten en mensen met 
astma), ouderen en kinderen 
kunnen veel last hebben van rook 
en (onzichtbare) verbrandingsgas-
sen. 1 op de 3 Nederlanders zegt 
overlast te ervaren van houtrook. 
Dit gaat vooral over geuroverlast, 
lichte irritaties van ogen en luchtwe-
gen en het dicht moeten laten van 
ramen en ventilatieroosters.

Ga het gesprek aan
Een goed gesprek en simpele 
maatregelen om beter te stoken kan 
een stuk schelen in de overlast. Uit 
onderzoek blijkt dat twee derde van 
de houtstokers wel maatregelen wil 
nemen om overlast te beperken. Zij 
zijn bijvoorbeeld bereid om de 

barbecue te vervangen door een 
schonere, of de vuurkorf, open 
haard of houtkachel minder vaak 
aan te doen. 

Stappenplan
Probeer eerst vast te stellen waar de 
rook vandaan komt. Misschien zijn 
er meerdere buren die hout stoken. 
Als andere buren ook overlast 
ervaren, kunt u samen stappen 
ondernemen. Ga vervolgens het 
gesprek aan met de houtstokers, 
misschien zijn zij zich van geen 
kwaad bewust. Leg rustig uit 
waarom u last hebt van hun rook. 
En vertel dat er manieren zijn 
waarop zij de overlast kunnen 
beperken. Kijk op de website 
milieucentraal.nl/houtkachel voor 
nuttige tips. Lukt het niet om samen 
een oplossing te vinden? Noteer dan 
2 of 3 weken lang elke dag wanneer 
u precies last heeft van de rook. Op 
welke plek in huis? En welk effect 

heeft de rook op u? Ook kunt u 
foto- of video-opnames maken van 
de rook en het rookkanaal. Dit helpt 
om erachter te komen wat precies de 
oorzaak is en dit maakt het makkelij-
ker om afspraken te maken met de 
stoker. Praat daarom nog eens met 
je houtstokende buren. Misschien 
snappen ze uw probleem nu wel en 
willen ze rekening met u 
houden. Zo niet, vraag dan of de 
wijkagent of buurtbemiddeling wil 
bemiddelen.

Komen jullie er samen niet uit? 
Dan kunt u een melding indienen 
via Fixi of via de Stookwijzer (www.
stookwijzer.nu). Uw dagboek komt 
daarbij goed van pas. Houd er 
echter rekening mee, dat dit niet 
altijd een snelle oplossing van het 
probleem betekent. De gemeente 
zal vragen om bewijzen en houdt 
rekening met allebei de belangen, 
van u en de houtstokende buren. 
Als u niet tevreden bent over de 
reactie van de gemeente, stap dan 
naar een Juridisch Loket of de 
Rechtswinkel voor advies en 
informatie.

“Was de rookmelder niet afgegaan, dan 
waren we er niet meer geweest”
Modern meubilair en oplaadbare apparaten zorgen voor heviger en 
gevaarlijkere branden. Chiara uit Schiedam overkwam het onlangs toen 
een hoverboard aan de oplader ’s nachts in brand vloog: “Ik ben niet 
alleen mijn twee honden kwijt, maar ook al mijn bezittingen. De brand-
weer zei dat het een kwestie van seconden was. Als we de rookmelder 
niet hadden gehoord, hadden ook mijn kinderen en ik het niet overleefd”. 
Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting organi-
seren komende week de campagne ‘Rookmelders redden levens’ om 
slachtoffers van een woningbrand te voorkomen.

De brand bij Chiara staat niet op 
zich. Joost Ebus van Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) en lid van de 
Adviescommissie Nationale Brand-
preventieweken: “Ik zie het 
dagelijks; branden die zich veel 
sneller ontwikkelen dan vroeger. En 
we weten uit recent onderzoek van 
de Brandweeracademie dat de rook 
die daarbij vrijkomt ook veel 
dodelijker is. Dat komt door de 
materialen die gebruikt worden zoals 
polyurethaanschuim in meubilair, 
maar ook lithium-ion batterijen in 
oplaadbare apparaten. Als die in 
brand vliegen staat je kamer binnen 
de kortste keren vol zeer giftige 
rookgassen en grote hoeveelheden 
roet. En dan hebben we het eerder 
over seconden dan over minuten.” 
De fabrikant en leverancier moeten 
ervoor zorgen dat hun producten 
veilig zijn. Dat is de basis. Maar de 
consument moet ook weten hoe 
apparatuur veilig te gebruiken en 
op te laden. En mocht er dan onver- 

 
hoopt toch brand ontstaan, dan 
moet je op tijd gealarmeerd worden. 
Joost: “Elke seconde dat jij eerder 
weet dat er brand is, geeft je 
kostbare tijd om veilig buiten te 
komen. Rookmelders zijn daarbij 
echt van levensbelang.”

Rookmelders verplicht in alle 
woningen
Per 1 juli 2022 is het wettelijk 
verplicht om in je woning op elke 
etage met een verblijfsruimte een 
rookmelder te hebben. Op de 
campagnewebsite www.rookmel-
ders.nl vind je een handige online 
tool die een persoonlijk advies geeft 
hoeveel rookmelders je nodig hebt 
om aan de rookmelderplicht te 
voldoen. Ook vind je er advies 
waaraan je een goede rookmelder 
herkent, waar je ze moet plaatsen en 
hoe te onderhouden. En tips om 
brand te voorkomen, hoe oplaadba-
re apparaten veilig op te laden en 
hoe je bij brand veilig buiten komt.  

Wethouder Sjerps (links) op bezoek bij de groepsactiviteit voor creatieve vrouwen.



Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een uitrit, Buurt-
weg 3,  Brummen

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 8 woningen type 

‘’Groenzicht’’, Papiermolen, kavel 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, Eerbeek

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een Lariks en een 
Abies, Anna van Saksenlaan 4, 
Eerbeek

Bekendmakingen op overheid.nl
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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

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

Colofon

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.

Organisatoren actie Plant Voor Tegel gezocht
Welke vereniging of school wil graag de kas spekken en ook nog eens een 
nuttige bijdrage leveren aan ons milieu? Die vereniging kan zich namelijk 
aanmelden bij de gemeente Brummen om op 23 oktober tussen 10:00 uur 
en 16:00 de actie Plant Voor Tegel uit te voeren.

Winnaar duurzaamheidsidee 2019
Het idee is afkomstig van Naomi en 
Maarten van Esschoten. Zij wonnen 
met dit idee de duurzaamheidsprijs 
van de gemeente Brummen. 
Tegenwoordig zijn veel tuinen 
grotendeels betegeld. Toch zitten er 
ook nadelen aan zo’n ‘onderhouds-
vriendelijke tuin’. Dit betekent dat 
het regenwater minder goed kan 
wegstromen, dat het minder koel is 
op warme dagen en dat er minder 
ruimte is voor dieren. Planten in 
plaats van tegels maken de tuin 
gezelliger, maar zorgen er ook voor 
dat het regenwater de grond in kan, 
dat het koeler is op warme dagen en 
dat de tuin interessanter is voor 
bijvoorbeeld vogels, egels, vlinders 
en andere insecten.

Aanmelden
Tot en met 10 oktober kunnen 
verenigingen zich bij voorkeur via 
e-mail aanmelden als kandidaat 

organisator. Dit kan men doen door 
de belangstelling hiervoor bondig in 
de e-mail te zetten en te mailen naar 
m.beijer@brummen.nl. Per vereni-
ging heb je 6 tot 8 mensen nodig 
om de actie in goede banen te 
leiden. We zijn op zoek naar 2 

verenigingen. Met het uitvoeren van 
de actie kan er per vereniging 
€ 750,- worden verdiend. Verenigin-
gen die de laatste drie keer de 
compostactie hebben uitgevoerd 
komen alleen bij onvoldoende 
aanmeldingen in aanmerking. Hebt 
u echter vooraf vragen of wilt u nog 
meer informatie? Dan kunt u 
contact opnemen met Michel Beijer, 
telefoon (0575) 56 85 76 of 
mailadres m.beijer@brummen.nl.

Speciaal forum op 7 oktober over begroting
De laatste begroting van de gemeente in deze vierjarige bestuursperiode 
wordt deze oktobermaand uitgebreid besproken in de gemeenteraad. Een 
begroting waarbij het robuuster maken van het gemeentelijk huishoud-
boekje centraal staat. De conceptbegroting staat op de agenda van een 
speciaal forum op donderdagavond 7 oktober 2021. De vergadering 
begint om 19 uur en is live te volgen via de gemeentelijke website en het 
televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. Wilt u de raad 
tijdens het forum uw inspraakreactie laten weten? Meld dit dan vooraf bij 
de griffier van de raad.

De concept-programmabegroting is 
feitelijk het financiële huishoudboek-
je van de gemeente Brummen. In de 
begroting staat voor welke activitei-
ten en doelstellingen de gemeente 
geld beschikbaar stelt. Het is de taak 

van de gemeenteraad als hoogste 
orgaan binnen een gemeente om de 
begroting vast te stellen. Om 
iedereen de gelegenheid te geven 
mee te praten en in te spreken, vindt 
eerst een forumbijeenkomst plaats. 

Vanzelfsprekend hebben de 
raadsleden dan ook alle gelegenheid 
om de leden van het college vragen 

te stellen. Het echte debat brandt 
los tijdens de begrotingsraad op 
donderdag 28 oktober. Deze 
raadsvergadering begint die dag al 
om 16 uur en is eveneens online 
voor iedereen te volgen. 

Naast de begroting voor volgend 
jaar buigen de gemeenteraadsleden 
zich tijdens het forum op 7 oktober 
ook over de 2e bestuursrapportage 
over het lopende begrotingsjaar 
2021. Met dit document leggen 
B&W verantwoording af over de 
inhoudelijke en financiële situatie 
van het huidige begrotingsjaar.

Meepraten? Dat kan!  
Als inwoner kunt u meepraten 
tijdens het begrotingsforum. Wilt u 
gebruik maken van deze mogelijk-
heid, geef dit dan tijdig door aan de 
raadsgriffier Diede Balduk. Vermeld 
daarbij uw telefoonnummer, zodat 
de raadsgriffier met u kan overleg-
gen over de wijze waarop de 
inspraak (online of schriftelijk) plaats 
kan vinden. De griffier is bereikbaar 
via mailadres griffie@brummen.nl en 
het centrale telefoonnummer (0575) 
568 233. 

Gezocht: (betaalde) Energieconciërge
Wat gaat u doen?

Als energieconciërge komt u bij de huurder thuis. U loopt samen een rondje door het 
huis en u geeft tips om gemakkelijk energie te besparen. Ook plaatst u gratis besparen-
de materialen zoals radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, een ledlamp of een 

brievenbusborstel. In deze coachende functie kunt u mensen echt verder helpen.  

Wie bent u?
U bent enthousiast en vriendelijk en u gaat gemakkelijk het gesprek aan. Handig zijn is een pré, maar niet 
noodzakelijk. Wel is het goed als u zelfstandig kunt werken, minimaal 16 uur per week beschikbaar bent 

en flexibele werktijden (ook ’s avonds) geen probleem vindt. 

Voor meer informatie: gemmeke.caron@brummenenergie.nl

Zorglandgoed De Wildbaan 
ontwerpbestemmingsplan ter visie
Het college stemde, na vaststelling van de woonzorgvisie van afgelopen 
juni door de gemeenteraad, in met het uitwerken van een nieuw zorgland-
goed. Hiermee kan het landgoed zijn belangrijke betekenis houden en het 
zorgaanbod in de gemeente kan worden aangevuld. 

De afgelopen periode is gewerkt 
aan het definitief uitwerken van het 
ontwerpbestemmingsplan, het 
uitvoeren van onderzoeken en het 
afstemmen met overlegpartners als 
provincie Gelderland. Het college 
besloot 28 september om het 
ontwerpbestemmingsplan ter visie 
te leggen voor het indienen van 
zienswijzen en daarmee een 
belangrijke volgende stap te zetten 
richting een nieuwe functie voor het 
landgoed.

Kleinschalig woonzorginitiatief
De nieuwe functie is een kleinschalig 
woonzorginitiatief voor ouderen 
met een 24-uurszorgvraag op 
landgoed de Wildbaan en dagbeste-
ding. Daar waar in het verleden 
Stichting Philadelphia in het 
Rijksmonumentale hoofdgebouw 
mensen met een lichamelijk en 
verstandelijke beperking verzorging 

bood, is de afgelopen jaren leeg-
stand ontstaan op het historische 
landgoed. Nieuwe economische 
dragers waren nodig om de 
historische bebouwing en het 
omliggende terrein in stand te 
kunnen houden.

Zorgconcept en huurwoningen
In de kern bestaat het plan uit het 
omzetten van kantoorruimte naar 
een 24-uurszorgconcept en 
dagbesteding in het Rijksmonumen-
tale hoofdgebouw. Daarnaast wordt 
een viertal betaalbare, levensloop-
bestendige huurwoningen van 50 
m² in het koetshuis voorzien. Een 
deel van de bestaande kantoorfunc-
tie wordt wegbestemd. De initiatief-
nemer wilt een deel van de wandel-
route op het landgoed in ere te 
herstellen en het bosplantsoen 
aanvullen.



Leg de daken vol met zonnepanelen! Dat is wat ik 
veel hoor als ik met inwoners praat. En die bood
schap hebben we begrepen. We stuurden 4.700 
huishoudens een brief. Daarin bieden we aan te 
helpen met het inkopen en installeren van panelen. 
Veel mensen hebben direct gereageerd.

Heeft u al een afspraak gemaakt? Geweldig toch als 
je daardoor stroom opwekt voor je eigen vriezer, 
televisie, verlichting enzovoort? Ik vind het mooi om 
te merken dat zoveel mensen bezig zijn groene 
stroom op te wekken. Samen staan we sterk en 
kunnen we veel bereiken. 

De koude periode komt er weer aan, in bijna elk huis 
slaat de CV weer aan. Onze behoefte aan warmte 
vergt veel energie. In veel huizen gebruiken we 
aardgas. En daar willen we vanaf, want bij het 
verbranden van aardgas komt CO2 in de lucht. En 
teveel CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Dat 
heeft weer overstromingen (Limburg dit jaar), 
smeltende poolkappen en bosbranden tot gevolg. 

We gaan echter niet bij de 
pakken neerzitten. Recent 
spraken we in het Tjark 
Riks centrum met 
inwoners over warmte. 
Met u denken we na 
hoe we het anders gaan 
doen. Bijvoorbeeld door 
warmtepompen te 
installeren. Of door restwarmte 
van papierfabrieken te gebruiken voor verwarming 
van woningen. Ook hier staan we samen sterk. Nog 
dit jaar maken we voor onze gemeente een plan om 
richting 2050 veel minder aardgas te gebruiken.

We zitten dus niet stil, en u ook niet. Veel mensen 
denken met ons mee en dragen oplossingen aan. 
Dat is naar mijn mening ook de enige manier. Samen 
komen we in beweging om de grote uitdaging van 
onze tijd aan te gaan. Wilt u ook meedenken? Mail 
naar p.inberg@brummen.nl.

Energie besparen: 
altijd goed!
Al gehoord in het nieuws? De prijzen voor gas 
en elektriciteit lopen dit jaar ongekend hoog 
op. De prijs van een m3 gas is nu al boven de 
€ 1, . Wie op dit moment een nieuw contract 
afsluit betaalt al snel € 400, per jaar meer 
dan in 2020.

Weet u hoeveel u betaalt aan uw 
energierekening? De beste manier om uw 
energierekening omlaag te brengen is: minder 
energie verbruiken. Wilt u weten hoe u scoort 
in vergelijking met anderen? Doe de check op 
www.milieucentraal.nl.

Energie besparen is makkelijk, als u weet 
waarop u moet letten. Doordat gas nu steeds 
duurder is, levert het nóg meer op om de 
isolatie van uw huis te verbeteren. Met goede 
isolatie blijft de warmte beter in huis. 
Zonnepanelen wekken uw eigen duurzame 
stroom op.

Milieu Centraal is dé praktische gids voor 
duurzame tips en adviezen. Met Milieu 
Centraal ontdekt u wat u zelf kunt doen, 
en hoe u dat aanpakt. Kijk op 
www.milieucentraal.nl.

Aan de hand van 25 ingediende moties heeft de 
gemeenteraad vorige week donderdag uitgebreid 
gesproken over de wensen en bedenkingen die de 
raad wil meegeven voor het opstellen van een 
definitieve Regionale Energiestrategie (RES). 
Uiteindelijk werden er 14 moties aangenomen, 
die wethouder Pouwel Inberg meeneemt naar de 
regionale stuurgroep van de Cleantech Regio, die 
later dit najaar een definitieve versie van de RES 
gaat vaststellen. De RES was 1 van de 4 voorstellen 
die aan bod kwam, tijdens een raadsvergadering die 
ruim 3 uur duurde.

RES 1.0
De meeste vergadertijd werd besteed aan de 
Regionale Energiestrategie, een visie die dertig regio’s 
in Nederland moeten opstellen als onderdeel van het 
landelijk klimaatakkoord uit 2019. De gemeente 

Brummen maakt onderdeel uit van de Cleantech 
Regio, die na een interactieve voorbereiding dit 
najaar een definitieve versie gaat opstellen. Aan de 
hand van in totaal 14 aangenomen moties geeft de 
Brummense raad haar wensen en bedenkingen over 
de ontwerpvisie mee. Het gaat hierbij onder andere 
om het accent om zoveel mogelijk zonnepanelen op 
daken te realiseren, het rijk op te roepen duidelijke 
kaders te stellen voor de opwek van windenergie, het 
nastreven van een eerlijke verdeling van de 
ruimtelijke lasten door de energietransitie,  het 
aanjagen van het bedrijfsleven waar het gaat om een 
bijdrage aan de energietransitie, ook aandacht te 
hebben voor kleinschalige initiatieven, het 
vereenvoudigen van het vergunningenstelsel voor 
capaciteitsuitbreiding op het netwerk en ook 
inwoners met lagere inkomens mee te laten 
profiteren van de energietransitie. 

Bent u ook al begonnen?

Er worden verschillende bijeenkomsten en 
webinars georganiseerd, waarin u op een leuke 
manier meer leert over verduurzaming. We zetten 
de aankomende bijeenkomsten op een rijtje:

12 oktober 2021
Nederland Aardgasvrij, waarom eigenlijk en 
wat levert mij dit op? (online) Start 19.30 uur. 
Aanmelden: www.regionaalenergieloket.nl/
brummen

20 oktober 2021
Energie besparing in huis, hoe doe je dat? 
(Groene Kerk/Kruiskerk, Eerbeek)
Start 20.00 uur. Aanmelden: mail naar 
energiecoach@brummen.nl

17 november 2021
Energie besparen als huurder: waarom 
en hoe? (online). Start: 19.30 uur. 
Aanmelden: www.regionaal.nl/brummen

19 januari 2022
Welke energie-slurpers heb ik in huis? Start 
20.00 uur. Aanmelden: www.brummenenergie.nl

Wilt u energie besparen in uw woning, maar weet u niet 
goed waar u moet beginnen? De commissie Groene Kerk en 
BrummenEnergie nodigen u van harte uit om een inspireren
de avond bij te wonen met praktische voorbeelden.

De heer Bert Boerema uit Eerbeek vertelt hoe hij zijn woning 
energieneutraal heeft gemaakt: wat komt daarbij kijken en 
waar kunt u op letten? Hij geeft tips en deelt zijn ervaringen. 
Gemmeke Caron van BrummenEnergie legt uit wat een 
energiecoach en energieconciërge voor u kunnen betekenen 
bij het besparen van energie in uw huis.

Energie besparen in huis, 
hoe doe je dat?! 

Behandeling RES 1.0 in de gemeenteraad

Woensdagavond 20 oktober 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Kruiskerk te Eerbeek, 
Dr. Gunningstraat 27. Aanmelden via energiecoach@brummen.nl


