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Helpende hand in tijden van financieel zwaar weer
Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft in deze tijd moeite om de rekeningen te betalen.
In onze gemeente is dit niet veel anders. Reden voor gemeenteraad en
college om een extra inspanning te doen om inwoners met geldzorgen te
vinden, te bereiken en te leiden naar passende hulp. Daarom werkt
Brummen vanaf nu samen met NSR (Nederlandse Schuldhulproute) om
inwoners met financiële problemen daadwerkelijk de helpende hand te
bieden.
“Geldzorgen, het kan iedereen
overkomen,” laat wethouder Annika
van Klinken weten. “Als gemeente
willen we een vangnet zijn en
huishoudens helpen wanneer ze
financieel in de problemen komen
en dreigen te raken.” De gemeenteraad heeft op 1 september het
college gevraagd om snel in beeld te
brengen of er meer huishoudens in
de problemen komen. Dit vanwege
de verminderde koopkracht door
forse prijsstijgingen van bijvoorbeeld
energie. Het college heeft dit
verzoek direct opgepakt. Van

Klinken: “We zijn een samenwerking
gestart met NSR, een organisatie
met veel kennis als het gaat om de
uitdaging om huishoudens met
geldzorgen te bereiken en te
helpen.” Via de speciale pagina
www.brummen.nl/meldpunt kan
iedereen snel bij NSR terecht.
Directeur van NSR Martin Suithoff is
verheugd dat nu ook de gemeente
Brummen aan de slag gaat met
Geldfit. “De hoge energieprijzen en
de inflatie raken steeds meer
mensen. Maar ook ontslag, relatie-

problemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties waardoor iemand te
maken krijgt met zorgen over geld.
Deze zorgen kunnen snel oplopen in
schulden. Dit willen we voorkomen
met de website Geldfit.nl en het
telefoonnummer 0800-8115. En dat
doen we niet alleen, maar samen
banken, verzekeraars en andere
bedrijven. En vanaf nu ook met de
gemeente Brummen.”
Doe de test op geldfit.nl
Voor veel mensen is niet altijd duidelijk waar je terecht kunt voor hulp bij
geldzorgen. Inwoners van gemeente
Brummen kunnen gebruikmaken
van de test op geldfit.nl. Met een
paar korte vragen krijgt u inzicht in
uw financiële situatie. De uitslag van
de test bevat een persoonlijk advies.
Vanaf nu ontvangt u ook een
overzicht van hulp die beschikbaar is
in onze gemeente. Denk aan lokale

Nieuwe plek voor inleveren chemisch afval en elektrische apparaten
Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u klein chemisch afval en
elektrische apparaten in de buurt wegbrengen. De ene maand in Brummen, de andere maand in Eerbeek. Vanaf 7 oktober 2022 verhuizen de
mobiele inleverpunten naar een centrale plek in de kernen.
De mobiele inleverpunten bestaan
uit de chemokar voor huishoudelijk
klein chemisch afval en een inzamelwagen voor elektrische apparaten.
Bij klein chemisch afval moet u

denken aan batterijen, motorolie,
bestrijdingsmiddelen, gootsteenontstopper, medicijnen, spaar-, led- en
tl-lampen, verf en terpentine. Onder
elektrische apparaten verstaan we

alles met een batterij of stekker.
Brummen
Het mobiele inleverpunt verhuist in
Brummen van de Arnhemsestraat
naar het Marktplein. Daar kunt u op
de eerste vrijdag in de even
maanden tussen 15.00 tot 18.00
uur terecht. Vrijdag 7 oktober is de
eerste inzameldag op de nieuwe
plek in Brummen.
Eerbeek
In Eerbeek verhuist het inleverpunt
van de parkeerplaats van VV
Eerbeekse Boys naar het Oranje
Nassauplein. Daar kunt u op de
eerste vrijdag in de oneven maanden tussen 15.00 tot 18.00 uur
terecht. Vrijdag 4 november is de
eerste inzameldag op de nieuwe
plek in Eerbeek.
Meer informatie vindt u in de app
van Circulus en op www.circulus.nl.

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
Het is misschien niet voor iedereen
even duidelijk hoe reizen met de bus
of trein precies in z’n werk gaat. Dan
is de online OV-informatiebijeenkomst op maandag 17 oktober van
13.30-14.30 uur echt iets voor u.
In een klein groepje legt een
OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe
u een OV-chipkaart aanvraagt en
gebruikt in het openbaar vervoer.
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers,
senior en ervaren OV-gebruikers, die
andere senioren wegwijs maken in
het openbaar vervoer.
Deelnemers aan bijeenkomst hebben
een telefoon, tablet of computer
nodig met camera en microfoon. Na
aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038
– 45 40 130 ontvangen deelnemers
een inlogcode. Mensen die niet
precies weten hoe een inlogcode
werkt kunnen telefonisch op weg
geholpen worden.

Na deze bijeenkomst is het mogelijk
om een afspraak te maken met de
OV-ambassadeur voor uitleg op het
station en een proefreisje onder
begeleiding te maken. Deelname is
gratis. Bij een eventueel proefreisje
betaalt de deelnemer zelf de
reiskosten.
Voor meer informatie: www.
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Telefonisch spreekuur
Ook kunt u gebruikmaken van het
telefonisch spreekuur via telefoonnummer 038-303 7010.
Het spreekuur is op maandag t/m
vrijdag van 10.00 – 12.00 uur, op
maandag en woensdagavond van
18.30 – 20.00 uur en op dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 –
15.00 uur.

vrijwilligersorganisaties of het
gemeentelijke schuldhulploket.
Mensen die liever bellen kunnen
anoniem gebruikmaken van het
gratis telefoonnummer 0800-8115.
Een medewerker denkt mee en
verwijst eventueel door naar
passende hulp in de buurt.
Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard

getroffen door de coronacrisis en de
energiecrisis.
Ondernemers in gemeente Brummen kunnen terecht bij geldfitzakelijk.nl. Want, zo vertelt Martin
Suithoff: “Ondernemers lopen
andere financiële risico’s dan
consumenten. Daarom is specifieke
hulp hard nodig. Met Geldfit Zakelijk
bieden we ondernemers gerichte
tips, tools en hulpverlening.”

Week van de ontmoeting: doet u ook mee?
Deze week is het de week van de ontmoeting in onze gemeente. Centraal
staat het thema ‘meedoen’. Voor wethouder Ingrid Timmer aanleiding om
afgelopen maandagochtend een bezoek te brengen aan het seniorenkoor
in Plein 5 in Brummen. En gezellig met hen mee te zingen. “Samen is
echt leuker”, vertelde de wethouder na afloop. “Ik hoop dat veel
inwoners gebruik maken van allerlei ontmoetingsactiviteiten in onze
gemeente. Of het nu reguliere activiteiten zijn of speciaal voor deze week
georganiseerde evenementen.”
Verbinding en gezelligheid. Dat staat deze
week voorop. Timmer:
“Dit meedoen is ook
belangrijk om eventueel
aanwezige gevoelens
van eenzaamheid te
verminderen. We weten
namelijk dat bijvoorbeeld de coronatijd
gevoelens van eenzaamheid heeft
vergroot.” Ze verwijst
daarbij naar recent
onderzoek van de GGD, waaruit
blijkt dat in onze gemeente 44
procent van de volwassenen
eenzaamheid ervaart. Van de jeugd
in onze regio blijkt één op de vijf
jongeren zich vaak eenzaam te
voelen. “Voor ons als gemeente
aanleiding om onze brede welzijnsorganisatie SWB te vragen een
actieplan op te stellen. Een plan om
meer ontmoeting tot stand te
brengen en eenzaamheid te
bestrijden.”
Samen en concreet
Het actieplan dat Stichting Welzijn
heeft opgesteld heeft inmiddels de
steun van het Brummense college.
“Het mooie aan dit plan is dat het
vooral gaat om een gezamenlijke
aanpak met partners. Het bevat
vooral veel concrete activiteiten”,
aldus de wethouder. Ze constateert
tevreden dat er ook al diverse
concrete projecten in gang zijn
gezet. “Door samen te werken
ontstaat een gevarieerd aanbod en
is er aandacht voor verschillende
doelgroepen, van jong tot oud.”

Ervaar het zelf
SWB had voor deze week een
speciaal programma samengesteld.
Heel divers en voor verschillende
doelgroepen. Het bezoek van
wethouder Timmer aan het
seniorenkoor was daarbij een mooi
startmoment. “Een mooie plek waar
mensen samen zingen, plezier
hebben en kunnen ontspannen”,
laat Ingrid Timmer weten. “Goed
om de waarde van dit soort
activiteiten ook zelf te ervaren.” Ze
nodigt iedereen uit om vooral mee
te doen aan de uiteenlopende
activiteiten die in onze gemeente
worden georganiseerd. “Ongetwijfeld is er iets bij wat goed bij u
aansluit. En mocht u iets missen,
laat dat de medewerkers van SWB
vooral weten. Want zij organiseren
graag iets wat goed aansluit bij de
behoeften van onze inwoners.”
Neem in dat geval contact op met
Ruth Frederiks.
Dit kan via telefoonnummer
0575-728405 of mailadres r.
frederiks@welzijnbrummen.nl.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een dakkapel, Jhr.
Ruys de Beerenbrouckstraat 23,
Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 4 grove dennen op de
locatie Louise de Colignylaan 22,
Eerbeek
• Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, het brandveilig
gebruiken van basisschool “De
Ontdekking”, op de locatie
Meengatstraat 23, Brummen.

• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
dakopbouw op de locatie
Ruijgenbosweg 6, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanbrengen van
gevelbelettering op de locatie Op
den Berg 1B in Brummen
• Verleende uitgebreide omgevingsvergunning, het brandveilig
gebruiken van “Kinderopvang
Hip”, op de locatie Saturnusweg
8, Brummen.
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het aanleggen van
een uitweg, van de Werfakkerweg

70, naar de Ringlaan, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van
zonnepanelen, Juliana van
Stolberglaan 3, Eerbeek
• Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, het slopen van oude
opstallen en het verlengen van de
overkapping van de ligboxenstal,
’t Zaaibroek 2, Hall
Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Elzenbos, actualisatie
fase 2” gemeente Brummen

Kort nieuws
Inpassingsplan LCE

Woensdag 5 oktober werd de gemeenteraad (in een volle zaal in Bosque
in Eerbeek) bijgepraat over het provinciale inpassingsplan voor een
logistiek centrum in Eerbeek en het proces van de koersnota Wegen. Het
provinciaal inpassingsplan, waarover de provincie graag het standpunt
van de gemeente verneemt, wordt inhoudelijk in november behandeld.
Dat is tijdens het reguliere forum op 3 november en een week later tijdens
een extra besluitvormende vergadering.

Meerkosten coronamaatregelen

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.

B&W hebben de regeling ‘Meerkosten door coronamaatregelen zorgregio
MIJ/OV 2022’ vastgesteld. De regeling maakt het mogelijk compensatie
te bieden aan zorgaanbieders jeugd en Wmo voor meerkosten die nodig
waren in coronatijd. Door deze compensatie te verlenen kunnen zorgaanbieders de dienstverlening aan onze inwoners garanderen. Het gemeente
heeft hiervoor overigens een budget ontvangen van de rijksoverheid,
waaruit deze compensatie betaald kan worden.

Bladeren in uw tuin laten liggen of opruimen?

Vogelgriep: vervoersverbod

Het najaar is voor veel mensen weer het sein om de tuin op te ruimen of nog een keer te snoeien voordat de
winter haar intrede doet. Maar wat te doen met het tuinafval? Zoveel als past kunt u in de groene container
doen. Het kan zijn dat na een enthousiaste snoeironde de container al snel vol is. Dan is het een idee om
overgebleven groen tijdelijk op te slaan in zakken of onder een stuk plastic voor de volgende leging van uw
container. Maar bladeren vormen niet alleen maar een probleem. Misschien is het zelfs een beter idee om uw
bladafval te laten liggen!
Het vallen van het blad is namelijk al
een voorbereiding van de boom op
het nieuwe groeiseizoen. Op de
grond zorgen de gevallen bladeren
voor een natuurlijke deken als
bescherming tegen de vorst. Het
blad vormt daarnaast na de
inwerking van regen, sneeuw en
vorst en met de hulp van insecten
en bodemdieren een nieuwe
voedingslaag voor het volgende
jaar. Met het weghalen van het blad
worden deze voedingsstoffen uit de
kringloop weggenomen. Onder
Rhododendrons en Azalea’s kan het
geen kwaad zelfs wat extra blad te
laten verteren. Ook bemoeilijkt blad
het ontkiemen van onkruidzaden en
houdt het bij droogte snelle
verdamping tegen.

Groenafval naar het recycleplein
Alleen op het gras, verharding en
plaatsen waar de bladeren de
beplanting kunnen verstikken, is het
beter het blad weg te halen. Blad
dat u wel weghaalt kunt u in de
groencontainer gooien of op uw
eigen composthoop. Ook kunt u
met uw overtollig groenaval terecht
bij het recycleplein van Circulus
Berkel. U vindt het recycleplein aan
de Boggelderenk 3 in Zutphen. Het
recycleplein is op maandag tot en
met vrijdag geopend van 8.00 tot
16.00 uur en op zaterdag van 9.00
tot 13.00 uur.
Bladbrengpunten
Blad van gemeentebomen dat in uw
tuin valt, kan naar een bladbreng-

punt worden gebracht. Bladbrengpunten zijn alléén bedoeld voor het
blad van gemeentebomen. Regelmatig vinden wij takhout en ander
afval dat niet op de bladbrengpunten thuishoort tussen de bladeren.
Door het afvoeren en sorteren van
dit afval maakt de gemeente
onnodige kosten.
Snoeiafval uit uw tuin moet u zelf
afvoeren. Als u het blad naar de
weg veegt, houdt u er dan wel
rekening mee dat de wegen en
voetpaden veilig en goed begaanbaar blijven. U kunt kleine hoeveelheden blad van gemeentebomen naar openbaar terrein vegen
op dagen dat er in uw wijk blad
wordt opgehaald door de veegwagen.

Bij een eendenbedrijf in Klarenbeek in buurgemeente Voorst is vogelgriep
vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa
8.500 dieren op deze locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Ook is er per direct een vervoersverbod van
kracht. Ook het grondgebied van de gemeente Brummen valt onder dit
vervoersverbod. Inmiddels is landelijk een ophokplicht van kracht. Meer
informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Indrukwekkende expositie over mensenhandel
Afgelopen zondag opende wethouder Ingrid Timmer, samen met ervaringsdeskundige Bonnie, de expositie ‘Open je Ogen’ in het Brummense
gemeentehuis. Deze expositie bevat 30 wandpanelen die evenveel indrukwekkende verhalen over mensenhandel vertellen. Iedereen kan deze
expositie tot dinsdag 18 oktober bekijken tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis. Lees meer hierover op onze website.

Waar staan bladbrengpunten?
Eerbeek
• Veldkantweg tegenover 57
• Veldkantweg tegenover 29
• Ringlaan tegenover Ringlaan 10
• Ringlaan tegenover 23A
• Smeestraat bij nr. 1
• parkeerplaats Stationstraat (Coldenhovenseweg 8)
• ‘t Haagje 32 op de hoek met Enkweg
• Ringlaan spoor achter Händelstraat 124
Brummen
• Engelenburgerlaan tussen nr. 21 en de Pothof
• Engelenburgerlaan tussen nr 1 en 5.
• Burgermeester de Wijslaan naast nr. 38
• Van Hogendorpstraat tegenover nr. 50 - 52
• Troelstralaan tegenover nr. 48
• Voorsterweg P Begraafplaats Brummen
• tegenover R.K. Begraafplaats/Kerkelaantje
Brummen
• Oude Meengatstraat 154
• Mercuriusweg / Voorsterweg
Empe
• Oortveld Emperweg/Ganzekolk

RecycleWijzer in de bus
Deze week is de RecycleWijzer huis-aan-huis verspreid. Het magazine staat
vol met informatie over afval scheiden en is een uitgave van de gemeente
Brummen en Circulus. In het magazine leest u alles over afval scheiden.
Buurtgenoten vertellen wat zij doen om afval nog beter te scheiden en
duurzaam met spullen om te gaan. U leest onder meer hoe u voordelig een
compostbak bestelt en hoe u snoeiafval makkelijk en voordelig kwijt kan.
Daarnaast kunt u meedoen met een prijspuzzel en leest u handige tips.
Samen nog beter aan de bak
De RecycleWijzer is onderdeel van ‘Samen nog beter aan de bak’, de
campagne van de gemeente Brummen en Circulus om samen nog beter
afval te scheiden en restafval te verminderen. Het magazine is gemaakt van
100% recycled papier.
Zo krijgt u een RecycleWijzer
De RecycleWijzer is op woensdag 5 oktober huis-aan-huis verspreid. Heeft u
het magazine niet ontvangen, bijvoorbeeld omdat u een NEE-NEE-sticker op
de brievenbus heeft? Dan kunt u het magazine online bekijken op www.
circulus.nl of vanaf woensdag 5 oktober een exemplaar ophalen bij het
gemeentehuis in Brummen, het gemeentelijk servicepunt in Eerbeek en de
bibliotheken in Brummen en Eerbeek.
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B&W verhogen eenmalige energietoeslag
De gezinnen die eerder dit voorjaar 800 euro hebben ontvangen als
tegemoetkoming in de gestegen energiekosten, kunnen eind oktober
rekenen op een aanvulling van 500 euro. Dit heeft het college besloten.
Omdat de financiële nood voor velen van hen hoog is, wordt dit extra
bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt. De betrokken gezinnen hoeven
hier zelf niets voor te doen. De gemeente Apeldoorn voert dit in opdracht
Brummen uit. Ook heeft het college besloten enkele aanpassingen in de
geldende beleidsregels door te voeren. Dit met het doel dat meer financieel kwetsbare personen in aanmerking kunnen komen voor deze energietoeslag.
Voor de eenmalige energietoeslag
komen huishoudens in aanmerking
met een inkomen tot 120 procent
van de van toepassing zijnde
bijstandsnorm. Met dit extra geld
kunnen zij (een deel van) de
energiekosten betalen. Het kabinet
heeft deze zomer besloten gemeenten extra middelen beschikbaar te
stellen om de energietoeslag te
verhogen. Het college heeft
besloten aan de gezinnen die in

aanmerking zijn gekomen voor de
toeslag, de extra bijdrage van 500
euro automatisch over te maken.
Deze groep hoeft dus geen nieuwe
aanvraag in te dienen. Binnenkort
ontvangen zij een brief waarin dit
nog wordt uitgelegd. Deze brief
gaat vergezeld van nuttige tips voor
gezinnen om in deze lastige
financiële tijden geld te besparen,
bijvoorbeeld waar het gaat om
energieverbruik.

Meer mogelijkheden
Het college heeft op een aantal punten ook de beleidsregels voor het
toekennen van deze energietoeslag
aangepast. Zo kunnen ook studenten die zelfstandig wonen in onze
gemeente en een energiecontract bij
een energieleverancier hebben, een
aanvraag indienen. De aanvraag
wordt dan individueel beoordeeld.
Ook zijn de mogelijkheden voor
mensen die in schuldhulpverleningstraject zitten, verruimd. En is de
termijn om de energietoeslag aan te
vragen verlengd. Inwoners met een
laag inkomen die in aanmerking
willen komen kunnen dit nog tot en
met 31 december 2022 aanvragen.
Dit kan via de website brummen.nl/
energietoeslag. Namens de gemeente worden de aanvragen die worden
ingediend getoetst door medewerkers van de gemeente Apeldoorn.

Voorwaarden
Zoals bij elke regeling gelden enkele
voorwaarden om er voor te zorgen
dat het beschikbare geld bij de juiste
mensen terechtkomt. Voor de
toeslag komen inwoners in aanmerking die 21 jaar of ouder zijn en
zelfstandig in de gemeente Brummen wonen. Ook moet men
beschikken over een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige
verblijfsvergunning. De inkomensgrens is dus 120 procent van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm.
Buiten de regeling vallen inwoners
die in een zorg- of verpleeginstelling
of een instelling voor beschermd of
begeleid wonen verblijven.
Meer weten?
Heeft u een vraag over de energietoeslag? Kijk dan op www.brummen.nl/energietoeslag. Of stuur een

e-mail naar info@teamvoorelkaar.nl.
Voor vragen kunt u ook bellen naar
(0575) 568 568. Doe dit op
werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Initiatief behoud grafmonument Bogaardt

Werkzaamheden Loubergweg/Coldenhovenseweg

Donderdag 6 oktober is een overeenkomst gesloten met afspraken over
het herstellen van het grafmonument van de familie Bogaardt. Dit is een
rijksmonument op de begraafplaats in Brummen en verkeert in slechte
staat. Om het monument te behouden is er door Marius van Tent Beking
samen met andere inwoners een stichting opgericht. Samen met wethouder Inberg ondertekende hij donderdag de overeenkomst.

Op zaterdag 15 oktober voert aannemer Kessels wegwerkzaamheden uit
op de Loubergweg en Coldenhovenseweg in Eerbeek. Tijdens de asfaltwerkzaamheden is het niet mogelijk om over het spoor te rijden. Bij de
overige werkzaameden gelden halve baanafzettingen. Het verkeer wordt
geregeld door verkeersregelaars.

Slechte staat
Het grafmonument staat op de
begraafplaats in Brummen en is een
rijksmonument. Het dak en het
hekwerk van het monument
verkeren al een paar jaar in zeer
slechte staat. Het dak boven het
fraaie marmeren grafmonument
staat zelfs op instorten. Met het
afdichten van de gaten in het dak
met zeil wordt het marmeren
grafmonument nu tijdelijk tegen
neerslag beschermd. Ingrijpende
herstelmaatregelen zijn echter
noodzakelijk.

Bewonersinitiatief
Marinus van Tent Beking heeft
samen met enkele andere inwoners
van Brummen het initiatief genomen
om het grafmonument te behouden
en restaureren. Ze zijn verenigd in
de onlangs opgerichte ‘Stichting tot
restauratie van het grafmonument
van de familie Bogaardt’. De
afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor restauratie onderzocht en
is er intensief contact geweest
tussen de initiatiefnemers, de
nabestaanden van de familie
Bogaardt en de gemeente. Met het
ondertekenen van het convenant krijgt de Stichting
vrij baan om met de
restauratie van het
grafmonument aan de
gang te gaan. Als de
restauratie klaar is neemt
de gemeente de verantwoording van het onderhoud het grafmonument
op zich.
Informatie
Wilt u meer weten over de
restauratie van het graf
van de familie Bogaardt,
neem dan contact om met
Marinus van Tent Beking
(06-10556883) van de
stichting.

Op de Loubergweg en Coldenhovenseweg zijn op diverse plaatsen
scheuren en gaten ontstaan. Dit
levert overlast voor de aanwonenden op. Daarnaast kunnen er
onveilige situaties ontstaan.
Werkzaamheden
De aannemer vervangt de slechte
stukken asfalt en klinkersleuven.
Ook het asfalt rondom de spoorwegovergang wordt vernieuwd.

Daarnaast vervangen we enkele
putdeksels.
Planning
De aannemer voert de werkzaamheden in het weekend uit om de
overlast voor het verkeer en de
bedrijven zoveel mogelijk te
beperken.
Bereikbaarheid
Voor het uitvoeren van de werk-

Zes voorstellen op raadsagenda 13 oktober
De gemeenteraad neemt volgende week donderdag een beslissing over zes inhoudelijke raadsvoorstellen. Vier
daarvan staan als bespreekstuk op de agenda, twee als hamerstuk. De besluitvormende raadsvergadering begint
om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom de vergadering bij
te wonen. Ook kunt u de vergadering live volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. De vergaderstukken zijn te vinden op onze website en bij het gemeentehuis en Servicepunt.
Bij het nemen van besluiten maakt
de gemeenteraad onderscheid
tussen een ‘hamerstuk’ en een
‘bespreekstuk’. Hamerstuk wil
zeggen dat er over dit voorstel naar
verwachting niet wordt gedebatteerd en dat het voorstel (unaniem)
wordt aangenomen. Tijdens het
raadsforum van donderdag 29
september besloten de raadsleden
samen dat de vaststelling van twee
bestemmingsplannen als hamerstuk
op de agenda van de besluitvormende vergadering komt. Het gaat
om de plannen voor de Arnhemse

straat 50 en de Ambachtstraat
43-45 in Brummen

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.

Bespreken voor besluitvorming
Over de vier overige raadsvoorstellen die tijdens het forum van 29
september aan bod kwamen, willen
de raadsleden in ieder geval nog
met elkaar in gesprek voordat zij
hierover een besluit nemen.
Dit geldt voor het bestemmingsplan
voor het perceel ‘Achter Eerbeekseweg 8’ in Eerbeek (bij de gemeentegrens met Laag Soeren) en het plan
voor de bestemming van diverse

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

zaamheden is het nodig om de
rijbaan voor het doorgaande verkeer
over het spoor af te sluiten. Dit
betekent dat het niet mogelijk is om
over het spoor te rijden tijdens de
asfalteringswerkzaamheden op 15
oktober. De overige werkzaamheden voeren we uit door een halve
baanafzetting. Het verkeer wordt
geregeld door verkeersregelaars. De
aanliggende bedrijven en aanwonenden blijven tijdens de werkzaamheden met enige hinder bereikbaar.
Op het moment dat er voor een inrit
werkzaamheden worden uitgevoerd
is deze tijdelijk niet te gebruiken.

bos-, natuur en waterbestemmingen. Ook neemt de raad op 13
oktober een besluit over het voorstel
om een aantal percelen te onttrekken aan de openbaarheid. Het gaat
daarbij onder andere om de
Burgemeester Dekkerstraat en de
Arnhemstraat 50 in Brummen en De
Wasacker in Eerbeek.
Ook over de derde begrotingswijzing van de gemeenschappelijke
regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland wordt eerst gesproken
voordat de raad die avond een
besluit erover neemt.

De Bhoele bespaart!
Dit jaar is de verduurzaming van de Bhoele
afgerond. Er zijn een hoop maatregelen
genomen om te besparen. Waaronder
isolatie, vloerverwarming, ledverlichting,
zonnepanelen en warmtepompen. Hiermee
wordt al flink bespaard. Over de periode
van januari t/m juli is er in 2021 17182 m3
gas verbruikt. Dit jaar was dit nog maar
6110 m3 gas. Al een mooie bezuiniging van
ongeveer 64%! En deze besparing wordt
waarschijnlijk nog groter, met maatregelen
die later pas in dit jaar zijn uitgevoerd.

Mooie mensen,
We wonen prachtig hier tussen Veluwe en IJssel.
Landschapsnetwerk Brummen heeft daar een mooie
informatiebox over gemaakt. Gratis af te halen
op verschillende punten of te downloaden via de
website. Inmiddels hebben al 5.000 huishoudens
de box opgehaald. Ons landschap leeft dus.
Recent heeft het landschapsnetwerk onderzocht
hoeveel groen en water er nodig is voor goede
landbouw. En ze hebben meegedacht over het
landelijke ‘aanvalsplan landschap’ wat 28 september
aangeboden is aan minister Van der Wal. Kijk
maar eens op samenvoorbiodiversiteit.nl of op
landschapsnetwerkbrummen.nl.
Zo zijn er veel mensen die zich inspannen voor
ons landschap. Van zwerfafval opruimers tot
lokale boeren tot vrijwilligers die klompenpaden
onderhouden. Dat is geweldig om te merken, zoveel
betrokkenheid bij ons landschap.

Slimme bandenpompen
Sinds begin dit jaar kunnen automobilisten gratis
hun banden op spanning brengen in Brummen.
Deze staat aan de Burgemeester Dekkerstraat,
bij de Dekamarkt in Brummen. Onlangs is
er ook een pomp in Eerbeek geplaatst. Deze
staat bij de parkeerplaats van de Jumbo aan
de Loenenseweg. De bandenpomp is gemaakt
van duurzaam materiaal en werkt geheel op
zonne-energie. De bandenpomp is voor iedere
automobilist, 24 uur per dag, gratis te gebruiken.

Bespaarhulp gezocht!
Om bewoners in gemeente Brummen te
helpen met hun energierekening, zoeken wij
Bespaarhulpen! Ben jij iemand die mensen
graag een helpende hand biedt door het
gesprek aan te gaan en heb je 2 - 6 dagdelen
per week beschikbaar? Wij zoeken van
november 2022 tot en met december 2023
ZZP-ers/medewerkers voor onze teams van
bespaarhulpen. We gaan graag in gesprek om
samen de mogelijkheden te verkennen.

Ik merk dat steeds meer mensen actief willen
worden, daar willen we op inspelen. Dus, wil je
ook wat doen? Laat het me weten via p.inberg@
brummen.nl of meld je aan als bespaarhulp. Laten
we samen voor duurzaam gaan!
Pouwel Inberg
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Biodiversiteit,
Duurzaamheid en Klimaat

De pompen worden al veel gebruikt in onze
gemeente. In totaal zijn de pompen al 2000
keer gebruikt. Daarmee is 17500 liter brandstof
bespaard en 58 ton CO2. Als je de bandenpomp
regelmatig gebruikt kan je tot 30 euro per
keer besparen. Deze kosten gaan anders naar
brandstof of nieuwe banden. Dus ga langs en
breng die banden op spanning!

Hoe werkt het?
De Slimme Bandenpomp is gratis te gebruiken
en laat direct zien hoeveel euro je bespaart.
De slimme Bandenpomp vraagt de gebruiker
om een donatie of fooi voor gebruik. Deze kan
contactloos betaald worden. De bandenpomp is
door iedere automobilist eenvoudig te gebruiken.
Op kenteken kan de juiste bandenspanning
worden opgevraagd. De Touch screen display
helpt met juist instellen, geeft tijdens gebruik
weer wat er gebeurt en toont na afloop direct
de besparingen in euro’s, liters brandstof en
verminderde uitstoot.

Duurzame Huizen Route,
doe je ook mee?
Veel mensen willen energie en gas besparen,
maar weten niet goed hoe. Het helpt dan
om van een ander te horen hoe diegene het
heeft aangepakt. Daarom doet Gemeente
Brummen mee aan de Nationale Duurzame
Huizen Route. Via dit platform delen meer
dan 1.900 huiseigenaren en huurders hun
ervaringen en kun je op bezoek bij een
duurzaam huis. De gemeente is op zoek naar
inwoners die ook hun verhaal willen delen.
Al tien jaar lang delen mensen hun verhaal en
ervaringen met duurzaam wonen via de Nationale Duurzame Huizen Route. Op dit platform
vind je allerlei soorten voorbeeldwoningen:
van een appartement of rijtjeshuis tot monument of nieuwbouwwoning. Op de website
kun je meer informatie zoeken of een vraag
stellen aan de bewoners. Bovendien kun je op
29 oktober en 5 november op bezoek bij een
groot aantal duurzame woningen.

Het verhaal van jouw woning
Heb jij ervaring met het isoleren van jouw
huis, een warmtepomp of een andere
klimaatvriendelijke maatregel? Meld jouw
woning aan als voorbeeld bij de Nationale
Duurzame Huizen Route via www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

om het energieverbruik
te verminderen. In deze
coachende functie kun je voor
mensen het verschil maken.

Wat bieden wij?
Je wordt onderdeel van een leuk team, van
waaruit je zelfstandig aan de slag gaat. We
sluiten een ZZP-samenwerking (uurtarief € 20,-)
met je af of een dienstverband met variabele
uren; salarisindicatie: € 14 per uur bruto.

Wat ga je doen?

Aanmelden

Als bespaarhulp kom je op afspraak bij de
mensen thuis en zet samen met hen de eerste
stappen om hun huis duurzamer te maken.
Je legt contact, geeft advies en bekijkt welke
maatregelen er genomen kunnen worden

Wil jij bespaarhulp worden? Mail dan vóór 19
oktober een korte motivatie met CV naar info@
de-a.nl. Mocht je vragen hebben, neem dan
contact met ons op (via info@de-a.nl of
055 - 368 3366).

Gratis bezoek energiecoach
Wil je in huis aan de slag met energiebesparing
maar weet je niet hoe? Dan kan de energiecoach je helpen. Deze komt bij u thuis en
onderzoekt samen met u welke maatregelen
mogelijk zijn. Minder energie gebruiken is
goed voor uw portemonnee en voor uw
wooncomfort. U kunt zich inschrijving via
www.brummenenergie.nl/energiecoach

