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Vroegtijdig ondersteunen van mantelzorgers
Er zijn concrete handvatten om mantelzorgers in onze gemeente eerder en 
beter te ondersteunen. Dit is een mooi resultaat van een pilot die in onze 
gemeente dit jaar is uitgevoerd. De gemeente heeft voor deze pilot een 
bijdrage ontvangen van de rijksoverheid. En het zijn de mantelzorgconsu-
lenten die vanaf dit voorjaar aan de slag zijn gegaan. “Er is hard gewerkt 
en er zijn mooie resultaten geboekt”, stelt wethouder Ingrid Timmer vast. 
Eind deze maand stopt de pilot, maar gelukkig loopt de opgebouwde 
samenwerking door. “De mantelzorger krijgt een prominentere plek. Dat 
is een waardevol resultaat dat we moeten koesteren.” 

Vorig jaar heeft de gemeente een 
aanvraag ingediend bij het ministerie 
van VWS voor deelname aan pilots 
mantelzorg. Het doel van deze pilots 
is om de toegang voor mantelzorgon-
dersteuning en regelingen te 
verbeteren. Na toekenning van de 
aanvraag zijn met Stichting Welzijn 
Brummen afspraken gemaakt. De 
uitvoering werd belegd bij de 
mantelzorgconsulenten van het 
Knooppunt Mantelzorg, Karin van 
Aalst en Ellen Lammersen. Zij gingen 
dit voorjaar voortvarend van start. Nu 
per 1 november de pilot wordt 
afgerond, delen zij hun bevindingen. 

Vroegtijdig ondersteunen
De pilot wil bereiken dat het onder-
steuningsaanbod voor mantelzorgers 
zichtbaarder en ook vroegtijdig 
toegankelijk is. Dit kunnen de 
mantelzorgconsulenten niet alleen 
bereiken. De pilot richt zich daarom 
ook op versterking van de samenwer-
king met lokale zorgpartijen. Het  

 
belang van mantelzorg en mantel-
zorgondersteuning is de afgelopen 
maanden hoger op de agenda komen 
te staan bij deze organisaties. 
Belangrijk is dat bij een nieuwe 
zorgvraag niet alleen de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte van de 
zorgvrager in beeld wordt gebracht, 
maar ook die van de mantelzorger. 
“Dit past ook bij het uitgangspunt: 
we praten niet over de mantelzorger 
maar met de mantelzorger”, aldus 
Timmer. “Het is van belang dat we de 
mantelzorger als een volwaardige en 
serieuze gesprekspartner zien.” 

Concrete stappen
Het Knooppunt Mantelzorg heeft niet 
alleen tientallen professionals 
gesproken, maar ook met heel veel 
mantelzorgers gesprekken gevoerd. 
Uit deze gesprekken kwam vaak naar 
voren dat mantelzorgers laten weten 
dat zij baat hebben bij vroegtijdige 
ondersteuning of bijvoorbeeld het 
overnemen van regeltaken. Ook 

willen veel mantelzorgers bij beslissin-
gen en overleggen meegenomen 
worden, als zorgdrager en ervarings-
deskundige. Diverse zorgorganisaties 
hebben de mantelzorger en de 
mantelzorgondersteuning al beter 
opgenomen in de intake en werkwij-
ze. Een aantal zorgaanbieders zetten 
al een stap verder en gaan de intake 
samen met de mantelzorgconsulen-
ten afnemen. Zo kan naast de 
zorgvraag ook de behoefte voor 
mantelzorgondersteuning in een 
vroeg stadium opgepakt worden. 

Resultaat
Een van de mooie resultaten van de 
pilot is een lokale factsheet. De beide 
mantelzorgconsulenten Karin en Ellen 
hebben samen met diverse zorgaan-
bieders een landelijk voorbeeld 
doorvertaald naar een lokale versie. 
Hierop is zichtbaar op welke manier 
professionele partners in de gemeente 
Brummen mantelzorgers kunnen 
ondersteunen. Zo kunnen zij 
mantelzorgers goed informeren over 
de diverse ondersteuningsmogelijkhe-
den. Er wordt ook gewerkt aan een 
versie van de factsheet voor de 
mantelzorger. 
Dat de pilot mantelzorg in november 
eindigt betekent overigens niet dat 
verdere samenwerking op dit gebied 
stopt. SWB is ook betrokken bij het 
bredere programma Langer Zelfstan-

dig. In dit programma staan zelfstan-
digheid en kwaliteit van leven van 
(toekomstige) ouderen en hun 
mantelzorgers centraal. De mantel-
zorgconsulenten van het knooppunt 

gaan ook dit programma mantelzor-
gers zo goed mogelijk ondersteunen, 
overbelasting voorkomen en de 
samenwerking met zorgpartijen 
verder opzoeken. 

Mantelzorgdag
Donderdag 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorger. Het 
Knooppunt Mantelzorg nodigt alle mantelzorgers die dag uit voor een 
kopje thee of koffie met taart. Dit van 10 tot 11 uur in het Tjark Rikscen-
trum in Eerbeek of Plein 5 in Brummen. U kunt langskomen voor een 
praatje, maar Ellen en Karin staan zeker ook open voor alle mantelzorgvra-
gen. Aanmelden vooraf is niet nodig. Ook ontvangen alle mantelzorgers 
die bekend zijn bij het knooppunt een attentie, als blijk van waardering. 
Deze attentie is mogelijk gemaakt door de gemeente. Mantelzorgers 
krijgen deze attentie automatisch. Vooraf aanmelden is dus niet nodig.

De consulenten Karin van Aalst en Ellen Lammersen

Werkzaamheden aan het spoor
ProRail werkt aan het spoor. Bij Rheden worden tussen 7 en 13 november 
zes overwegen vernieuwd. Vanuit het oogpunt van veiligheid is een 
aanpak van de overwegen wenselijk en noodzakelijk. De werkzaamheden 
hebben ook gevolgen voor het treinverkeer via Brummen.

Aangepaste dienstregeling en inzet bussen
Door de werkzaamheden kunnen er van 7 tot en met 11 november geen 
treinen rijden tussen Arnhem Centraal en Dieren en op 12 en 13 november 
geen treinen tussen Arnhem Centraal en Zutphen. NS zet stop- en snelbus-
sen in.

NS zet bussen in van maandag 7 t/m vrijdag 11 november:
• Snelbussen Arnhem Centraal – Dieren
• Stopbussen Arnhem Centraal – Arnhem Presikhaaf – Velp – Rheden 

– Dieren

NS zet bussen in op zaterdag 12 en zondag 13 november:
• Arnhem Centraal – Dieren – Zutphen
• Arnhem Centraal – Arnhem Presikhaaf – Velp – Rheden – Dieren –  

Zutphen
• Zutphen – Brummen – Dieren

Actueel reisadvies
De NS adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te checken 
voor een actueel reisadvies. NS zal de reizigers vroegtijdig (op stations, in de 
treinen, online (www.ns.nl) en via de media) informeren over de aanpassing 
in de dienstregeling. Tijdens de werkzaamheden zijn NS-medewerkers op de 
verschillende stations aanwezig om eventuele vragen van reizigers te 
beantwoorden. 

Wijziging dienstverlening burgerzaken
Vanaf 1 november hebben we een kleine wijziging doorgevoerd in onze 
dienstverlening. We zijn dan namelijk óf in Eerbeek, óf in Brummen 
geopend voor burgerzaken-producten, inclusief het afhalen van 
documenten. Dat heeft gevolgen voor spoedaanvragen. Die kunt u dan 
veelal niet direct de volgende werkdag afhalen, maar in de regel na 2 
werkdagen tijdens openingstijden van de receptie op de dagen dat 
burgerzaken geopend is. Het gaat om het aanvragen en ophalen van 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Onze openingstijden blijven 
ongewijzigd.

Spoedaanvraag
Heeft u een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs snel nodig? Doe 
dan een spoedaanvraag. Daarvoor 
betaalt u extra. Als u het paspoort, 
rijbewijs of identiteitskaart aanvraagt 
in het gemeentehuis in Brummen, 
dan ligt deze daar in de regel na 2 
werkdagen voor u klaar.
In het Servicepunt in Eerbeek kunt u 
alleen op maandag een spoedaan-
vraag doen. Vraagt u daar op 
maandag uw paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart met spoed aan? Dan  

ligt deze in de regel op woensdag 
voor u klaar in het Servicepunt.
Bent u uw huidige paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs kwijt, of 
is deze gestolen? Dan is een 
spoedprocedure niet altijd mogelijk. 
Vertrekt u vandaag al? Bel ons dan 
via 0575-568 233 om te informeren 
naar de aanvraag van een nooddo-
cument. Kijk op www.brummen.nl 
voor meer info.

Afspraak maken
Wilt u een paspoort, rijbewijs of 

ander product of dienst aanvragen? 
U kunt eenvoudig een afspraak 
maken via onze website www.
brummen.nl. Daar ziet u direct een 
herkenbare groene tegel ‘afspraak 
maken’. Ook kunt u ons bellen of 
een afspraak maken bij de receptie 
in het gemeentehuis of het Service-
punt.
 
Op afspraak
Voor de diensten van Burgerzaken 
werken we geheel op afspraak. Vrij 
inlopen om burgerzakenproducten 
aan te vragen is niet mogelijk. Het 
voordeel voor u is dat u sneller en 
op maat geholpen wordt, zonder 
lange wachtrij. U kunt wel zonder 
afspraak een paspoort, identiteitsbe-
wijs of rijbewijs ophalen bij de 
locatie waar u deze heeft aange-
vraagd. Afhalen kan aan de receptie 
op de dagen dat burgerzaken op de 
betreffende locatie geopend is.

Eerste certificaten uitgereikt 
Vorige week ontving de Eerbeekse Meryem als eerste het certificaat dat 
hoort bij het fietsproject van WerkFit Brummen, VVN en de fietsersbond. 

Samen met enkele andere 
deelnemers heeft Meryem niet 
alleen leren fietsen, maar ook 
de verkeersregels zijn haar 
bekend. Het certificaat dat 
WerkFit Brummen coördinator 
Diane van de Veen uitreikte, 
onderstreept het belang dat 
leren fietsen ook bijdraagt aan 

meedoen in de samenleving. 
Zelfverzekerd fiets de Turkse 
Meryem nu naar haar werk bij De 
Beekwal. Vrolijk en zelfverzekerd! 
Rechts op de foto Johan Veen 
(VVN) en Bert Middendorp 
(Fietsersbond) die een belangrijke 
bijdrage leveren aan dit project. 
Binnenkort ronden meer cursisten bij 
WerkFit Brummen de cursus af, dus 
meer certificaten worden dan 
uitgereikt. 
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het 
uitbreiden van de verdieping, De 
Karre 12, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van 8 Ginko Biloba’s, 
Voorsterweg 3 tot en met 27, 
Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het realiseren van een 
carport, Wolverlei 33, Eerbeek

• Buiten behandeling reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van zonnepanelen, 
Voorsterweg 86, Brummen.

• Verlenen reguliere omgevingsver-
gunning, het kappen van een eik, 
Soerense Zand Noord 7, Eerbeek.

• RECTIFICATIE – publicatie foutief 
geplaatst, was reeds gepubliceerd 
op 17 oktober 2022 als gecoördi-
neerde procedure met nummer 
Nr. 460734 -- Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van 15 appartementen 
op de locatie Kampweg 46 in 
Brummen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocu-
ment
• Gewijzigd vastgesteld bestem-

mingsplan “Ambachtstraat 43-45 

Brummen” gemeente Brummen
• ruimtelijk plan of omgevingsdocu-

ment
• Vastgesteld paraplubestemmings-

plan “Bos-, natuur- en waterbe-
stemmingen” gemeente Brum-
men

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergun-

ning, Hazenberg 22-B, te 
Brummen

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Subsidieplafonds 2023 gemeente 

Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Kort nieuws

Raad vergadert
Op donderdag 10 november vindt er een openbare besluitvormende 
raadsvergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. De raad formuleert dan een 
reactie op het voorstel voor een provinciaal inpassingsplan voor een 
logistiek centrum in Eerbeek (LCE). De agenda en bijhorende stukken leest 
u op de speciale raadspagina op brummen.nl/gemeenteraad. 

Nieuwjaarsreceptie 
De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie staat dit jaar gepland voor dinsdag 3 
januari 2023. Iedereen is dan van harte welkom in de centrale hal van het 
gemeentehuis om elkaar een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen. 
Uiteraard spreekt burgemeester Van Hedel traditiegetrouw zijn nieuwjaars-
rede uit. Daarnaast is er bij deze bijeenkomst speciale aandacht voor het 
thema recreatie en toerisme. Meer informatie: www.brummen.nl. 

Maaien Burgersterrein
In de week van 14 november vinden er maaiwerkzaamheden plaats op het 
voormalig Burgersterrein. De werkwijze is in nauwe afstemming met het 
Landschapsnetwerk Brummen bepaald. Dit betekent dat niet het gehele 
terrein wordt gemaaid. Er worden enkele stroken groen niet gemaaid. 
Deze komen volgend jaar weer aan de beurt. Met deze maaimethode is er 
namelijk meer overlevingskans voor insecten die overwinteren in de 
grasachtige vegetatie. Dit draagt bij een de biodiversiteit in dit gebied. 

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)

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

Colofon

Project bespaarhulp 
Sommige inwoners hebben moeite 
om de energierekening te betalen. 
Dit komt door de hoge energieprij-
zen. Daarom heeft de gemeente 
Brummen de bespaarhulp ingescha-
keld. Inwoners met een inkomen tot 
130% van het minimumloon 
kunnen daar gebruik van maken. 

De bespaarhulp komt langs en kijkt 
wat de oorzaken zijn van de hoge 
energierekening. Daarna geeft de 
bespaarhulp tips en advies voor het 
verlagen van het energieverbruik. 
Oude witgoedapparaten, zoals de 
koelkast en wasmachine, zijn grote 
energieverbruikers. De bespaarhulp 
kan inwoners adviseren welk 
apparaat het beste vervangen kan 
worden. Bij woningeigenaren helpt 
hij met het isoleren van de woning. 
Bijvoorbeeld met spouwmuur- of 

vloerisolatie. Gemeente Brummen 
pakt dit samen op met woningstich-
ting Veluwonen en energiecoöpera-
tie BrummenEnergie. Inwoners die in 

aanmerking komen voor de 
bespaarhulp ontvangen de komende 
periode een kaart in de bus om zich 
in te schrijven.

Online workshop: proeverij Saké
Na de geslaagde online workshop miso-soep maken is er op dinsdagoch-
tend 8 november een nieuwe meeting tussen de zustergemeenten 
Koriyama en Brummen. In de uitwisseling staat deze keer het Japanse 
drankje Sake centraal. Het aantal personen dat actief kan deelnemen is 
beperkt, namelijk maximaal 10. Heeft u interesse om mee te doen aan 
deze online meeting? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Aanmelden 
kan via de qr-code die is te vinden in het nieuwsbericht op onze website. 
Wilt u niet actief meedoen, maar wel de workshop als toeschouwer via 
zoom bijwonen? Ook dan kunt u zich daarvoor aanmelden. 

De meeting wordt georganiseerd 
door Koriyama. Miida Honk, een 
sake-brouwerij uit de prefectuur 
Fukushima in Japan, verzorgt deze 
sessie. Er wordt uitgelegd wat de 
aantrekkingskracht van Sake is en 
hoe het wordt geproduceerd. Ook 
wordt dit typische Japanse drankje 
geproefd. Dit gebeurt tijdens de 
online sessie op 8 november van 11  

tot 12 uur. Dit vroege tijdstip heeft 
te maken met het tijdverschil, want 
het is op dat moment al 18 uur in 
Japan. Wilt u samen met de 
burgemeesters van Koriyama en 
Brummen deelnemen, dan kan dat 
dus. Ook is het mogelijk om de 
sessie via een zoomlink te volgen. 
Ook in dat geval kunt u dat 
doorgeven. 

Winterregeling groene bak
Vanaf 5 november 2022 wordt het groente-, fruit- en tuinafval (gft) in de 
wintermaanden eenmaal per vier weken ingezameld. De inzameldagen 
van uw groene bak vindt u in de app van Circulus en op de digitale 
afvalkalender op www.circulus.nl. 

Voortaan worden de groene bakken in de gemeente Brummen in de 
winterperiode (november tot en met februari) eenmaal per vier weken 
geleegd. In de andere maanden blijft dat eenmaal per twee weken. 

Pluim voor Taalhuis Brummen/Voorst

Afgelopen week ontving Het Taalhuis in onze gemeente een officieel 
kwaliteitscertificaat. Deze werd uitgereikt door de Certificeringsorganisa-
tie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (afgekort CBCT). “Fantastisch om te 
zien wat we in goede samenwerking met elkaar kunnen bereiken om 
laaggeletterdheid te bestrijden”, vertelt wethouder Ingrid Timmer trots. 
Namens het Taalhuis namen taaldocent Marinde Hagenaars en coördina-
tor Mariël Schotpoort, het certificaat in ontvangst. 

Taaldocent Marinde Hagenaars en coördinator Mariël Schotpoort

omgaan met de computer en/of 
mobieltje en dingen opzoeken op 
internet lastig? En lukt het zelfstan-
dig digitale informatie opzoeken en 
verwerken op een veilige manier 
vaak niet? Dan is er sprake van 
laaggeletterdheid. Iemand die 
laaggeletterd is, kan wel lezen en 

schrijven, alleen niet goed genoeg 
om helemaal mee te doen in de 
samenleving. En dit heeft gevolgen. 
Je vindt bijvoorbeeld minder snel 
een baan of hebt minder grip op je 
papierwerk en geldzaken. Het 
Taalhuis in onze gemeente biedt 
dan de helpende hand. 

Het Taalhuis is sinds begin 2017 
actief. Het is de plek in onze 
gemeente Brummen waar lokale 
organisaties samenwerken om 
mensen te helpen met taal, rekenen 
of digitale vaardigheden. “We zijn 
als gemeente betrokken geweest bij 
de audits die zijn uitgevoerd”, laat 
Timmer weten. “Het certificaat is de 
bevestiging dat het Taalhuis de 
organisatie, functies en diensten op 
een goede manier uitvoert. Dat de 
kwaliteit op orde is. Het Taalhuis 
staat hoog aangeschreven en er 
worden steeds meer mensen 
bereikt. En daar gaat het uiteindelijk 
om!” 

Laaggeletterdheid 
Heb je moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen? En vind je het 



Voor Otto Koedijk begint een leefbare aarde 
met bomen. Ze leggen CO2 vast, zorgen voor 
verkoeling, dragen bij aan biodiversiteit én 
vormen de grondstof voor zijn werk als 
houtdraaier. Koedijks respect voor bomen is 
groot: “Ik heb nog nooit iets gemaakt dat 
mooier is dan de boom zelf.”

Klimaatburgemeesters zetten zich in voor een 
duurzame wereld en inspireren anderen. Tijdens 
de Nationale Klimaatweek staan ze in de 
spotlights. Otto Koedijk is dit jaar klimaat
burgemeester voor de gemeente Brummen. 
“Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. 
Zeker als er nog meer CO2 in de lucht komt. Ik 
werk er graag aan mee om dat te voorkomen”, 
zegt hij over zijn drijfveren. “Dat doe ik vooral 
door me in te zetten voor meer bomen en het 
beschermen van bossen.”

Bomen planten, bos beschermen
“Meer dan de helft van de CO2uitstoot heeft te 
maken met de voedselproductie”, legt Otto 
Koedijk uit. “En terwijl we steeds meer voedsel 
moeten produceren voor de toegenomen 
bevolking, is het aantal bomen drastisch 
afgenomen. Om de atmosfeer in evenwicht te 

krijgen, moeten er miljoenen bomen bij.” Hij is 
ervan overtuigd dat kleine stapjes het verschil 
maken. Zelf is hij voorzitter van stichting 
Het Anker, die grond verpacht aan 
biologische boeren. Op een deel 
van de grond, aan de Hogenenk 
in Brummen, zijn bomen geplant. 
“In december is er weer een 
boomplantdag. We organiseren 
daarnaast excursies om mensen te 
betrekken. En samen bezig zijn in de 
natuur is natuurlijk ook gewoon 
gezellig.” Verder zet Koedijk zich in voor 
het Markervoortse Bos bij Eerbeek, dat 
dreigt te verdwijnen voor de komst van een 
logistiek centrum. “Want we moeten zuinig 
zijn op onze bossen.”

Bomen in alle soorten en maten
Maar hoe zit het met de bomen die hij nodig 
heeft voor zijn werk? “Natuur en hout oogsten 
kan best samengaan – als je niet teveel kapt, 
vindt Otto Koedijk. “Het 1Boom project is een 
mooi voorbeeld. Het ontstond toen een oude 
eik op landgoed Middachten moest worden 
gekapt. Meer dan 70 houtbewerkers en 
kunstenaars hebben het hout gebruikt voor 

meubels, gereedschappen, speelgoed, 
kunstvoorwerpen en meer. Ook in mijn dagelijks 
werk ga ik bewust om met hout en probeer het 
zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.” 
Zijn tips voor wie een steentje wil bijdragen aan 
meer bomen: “Kom naar een boomplantdag, 
help met het aanplanten van houtwallen en 
windhagen of ga aan de slag in je eigen tuin. 
Bomen zijn er in alle soorten en maten!”

Weergoden
wat als 
je ochtenddouche 
niet zo fris meer aanvoelt
en bij het ontbijt 
de tragische toestand van de wereld
onvermijdelijk 
in de koffiebeker glijdt 

wat als
boze buien buiten
vertellen van het gemak 
van alles dat je hebt en 
wat je had

wat als
je offers moet brengen
om 
verlost te worden
van de grillen 
van de weergoden
om weer hoop te krijgen

wat als
de klimaatburgemeester 
een herder zou zijn
die zou zeggen
dat dit niet
het moment is
om jezelf te isoleren
maar je huis wel

wat als
de klimaatburgervader
een durver zou zijn
die zou zeggen
die weergoden
dat zijn we zelf
gebruik die kracht

Chris Ros  

Deze week is de Nationale Klimaatweek, van 
31 oktober tot en met 6 november. Tijdens de 
Nationale Klimaatweek laten we samen zien wat we 
met elkaar kunnen bereiken en hoe we Nederland 
duurzamer maken. Gemeente Brummen is Klimaat
supporter en organiseerde daarom een aantal 
activiteiten.

Kom langs op de markt
Op zaterdag 5 november staan we op het Marktplein 
in Brummen. U kunt hier informatie vragen over 
bijvoorbeeld energie besparen. We delen gratis 
douchetimers uit en laten zien wat wij als gemeente al 
doen aan duurzaamheid. Dorpsdichter Chris Ros zal 
haar gedicht voordragen, dat ze voor de klimaatweek 
heeft geschreven. Er is ook ruimte om uw idee over 
klimaat of duurzaamheid aan ons door te geven. 
We gaan graag met u in gesprek! Ook is er een 
energiecoach van BrummenEnergie aanwezig, die tips 
kan geven over verduurzaming van de woning.

Bezoek de duurzame huizenroute
Wie meer wil weten over zijn huis verduurzamen, 
kan op 5 november, bij mensen binnenkijken die al 

een of meer stappen verder zijn. In de omgeving 
Brummen doen al 8 woningen mee. Interesse? Kijk 
op www.duurzamehuizenroute.nl welke huizen 
deelnemen.

Klimaatburgemeester
De gemeente heeft zich aangemeld als Klimaat
supporter. Ook inwoners konden zich aanmelden. In 
Brummen is dat Otto Koedijk. Hij is tijdens de 
klimaatweek de Klimaatburgemeester. 

Wat kunt u zelf doen?
Bent u al bewust bezig met het klimaat en duur
zaamheid? Kijk op www.brummen.nl/duurzaamheid 
voor inspiratie en tips. Of meld u aan voor de ener
giecoach bij u thuis op www.brummenenergie.nl/
energiecoach.

Nationale
Klimaatweek

Klimaatburgemeester Otto Koedijk:
“Meer bomen voor een beter klimaat”


