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Schulden samen voorkomen en oplossen
De gemeente wil voorkomen dat inwoners in de problematische schulden
raken, met alle zorgen en stress die daarbij komen kijken. “Daarom willen we
tijdig hulp bieden,” laat verantwoordelijk wethouder Cathy Sjerps weten.
Hoe de gemeente dat gaat doen, staat in het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening. De gemeenteraad neemt in januari een besluit over dit plan.
Sinds 2018 is er een landelijk
actieplan om schulden breed aan te
pakken. “Belangrijk hierbij is het
voorkómen van problematische
schulden,” legt de wethouder uit.
“Maar ook snelle en effectieve
schuldhulpverlening en een
zorgvuldige, sociale incasso zijn
belangrijk. Net als goede samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij schuldhulp.” Om dit alles
te bereiken, zijn sinds dit jaar enkele
wetten aangepast. De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de rol en
werkwijze van de gemeente als het
gaat om schuldhulp. Het gemeentelijke beleidsplan gaat hierop in.

op schulden, zoals uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en statushouders,” aldus Sjerps.
Dit gaan we doen
De gemeente heeft sinds 2021
nieuwe wettelijke taken op het
gebied van schuldhulpverlening.
Daarom komt er een speciale
functionaris schulddienstverlening
bij Team voor Elkaar. Deze zorgt
onder andere dat er actie komt op
vroege signalen van schulden,
bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden. En dat inwoners op tijd hulp
krijgen als dat nodig is. Voor

schuldhulp aan ondernemers maken
we afspraken met het GROS in
Apeldoorn. Voor advies bij geldvragen kunnen inwoners al terecht bij
het Steunpunt Geld en Administratie
en Team voor Elkaar. Om schulden
te voorkomen, gaan we dit nog
meer onder de aandacht brengen.
Daarnaast investeren we in financiële educatie van jongeren om praten
over geld en geldzorgen gemakkelijker te maken. Ook vragen we
maatschappelijke organisaties, zoals
scholen en verenigingen, om alert te
zijn op signalen van armoede en
schulden. Zo kunnen we samen
sneller hulp bieden.
Bent of kent u iemand met geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen,
maar zoek snel hulp. Kijk op
www.brummen.nl/geldzorgen.

Beter bereikbaar in Hall
Het college heeft ingestemd met het verlenen van een vergunning voor
een zendmast in het buitengebied van Hall. Al langer ontving de gemeente signalen dat de mobiele bereikbaarheid rondom Hall beter kon. Nu het
rijk ook nieuwe wettelijke eisen stelt om voldoende dekking te bieden, is
door Vodafone een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een
nieuwe zendmast in de omgeving van Hall.
Locatie
De locatie is gekozen na overleg
met de gemeente, dorpsraad
Eerbeek-Hall, enkele omwonenden
en eigenaren. Deze ligt op een
agrarisch perceel nabij de Hallsedijk,
waarbij afstand wordt gehouden
ten opzichte van omliggende woonpercelen.

met deze ontwikkeling: “Een goede
mobiele bereikbaarheid van Hall en
omgeving is erg belangrijk voor
inwoners en bedrijven. Maar ook
voor noodsituaties en de bereikbaarheid van hulpdiensten is deze
nieuwe zendmast van groot belang.
Fijn dat we nu de eerste stappen
hierin zetten.”

Goede ontwikkeling
Burgemeester Alex van Hedel is blij

Voor meer informatie, lees het
bericht op onze website.

Rij Ballonvrij: geen lachgas in het verkeer
Het gebruiken van lachgas is populair onder jongeren. Zij nemen vaak een
ballonnetje in de auto. Dit is voor hen namelijk dé plek om lachgas te
gebruiken; het is een comfortabele plek met veel privacy, waar je makkelijk met vrienden kan samenkomen. Hierdoor maken jongeren snel de
keuze om onder invloed van lachgas te rijden en zien ze door de effecten
van het middel het gevaar niet meer.

Minder stress
De gemeente heeft 4 ambities met
schuldhulpverlening. “We willen dat
inwoners minder stress ervaren door
inzicht in schulden en snel hulp te
regelen. Maar we willen ook dat
schuldhulp meer bekendheid krijgt
en de drempel om hulp te vragen
kleiner wordt. Ook gaan we voor
extra ondersteuning van huishoudens met kinderen en is er aandacht
voor mensen die meer risico lopen

Met de slogan “word geen clown in
het verkeer” wil TeamAlert de jonge
bestuurders én jonge passagiers
laten inzien dat lachgasgebruik in
het verkeer niet oké is.

Slachtoffer oplichting: ‘Ik dacht, we zijn alles kwijt’
Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen maanden
veel slachtoffers heeft gemaakt. Alleen al afgelopen jaar is er voor miljoenen euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van boven de 50
jaar. Bij Bankhelpdeskfraude doet een oplichter zich voor als medewerker of
leidinggevende van een bank en probeert u te overtuigen dat er snel actie
moet worden ondernomen omdat uw geld anders gevaar loopt.

Hoe gaat de oplichter te werk
We doen met z’n allen steeds meer
online. Ook bankzaken doen we
meer en meer via een telefoon of
computer. Op slinkse wijze gaat een
crimineel te werk om zoveel
mogelijk slachtoffers te maken.
Helaas vaak met succes. De laatste
tijd ziet de politie veel slachtoffers
waarbij ze contact denken te
hebben gehad met de bank. Veel
voorkomende manieren zijn:
• U wordt gebeld met een (vervalst)
nummer dat ook daadwerkelijk
van de bank is.
• U wordt gebeld met de mededeling dat uw (spaar)geld gevaar
loopt.

• U wordt gebeld dat uw pasje niet
meer gebruikt kan worden en
moet worden opgehaald.
• U wordt gevraagd een app of
programma te installeren.
Waar kunt u op letten
Oplichters weten heel goed hoe ze
slachtoffers kunnen manipuleren.
Wat in alle vormen opvalt, is dat
er altijd een vorm van druk
uitgeoefend wordt.
• Uw bank zet u nooit onder druk
om zo snel mogelijk te handelen.
Uw bank neemt zelf de nodige
maatregelen als er fraude wordt
geconstateerd.
• Uw bank vraagt u nooit uw geld

over te maken naar een andere
rekening, ‘kluisrekening’ of
‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, uw bank
blokkeert zelf uw rekening als dat
vanwege fraude nodig is.
• Het kan niet vaak genoeg gezegd
worden, uw bank zal nooit uw
pincode vragen. Iedereen die naar
uw pincode vraagt, wil geld
opnemen van uw rekening.
Wat kan ik doen?
• Toch slachtoffer geworden?
Helaas kan het iedereen overkomen. De oplichter weet heel goed
hoe hij/zij slachtoffers moet
maken.
• Vertrouwt u het niet, hang direct
op, bel zelf uw bank via een
algemeen bekend nummer en
wacht tot u iemand aan de lijn
krijgt. Dan kunt u zelf controleren
of datgene wat u is verteld wel
klopt.
• Geef uw bankpas nooit aan
vreemden, ook niet doorgeknipt.
• Maak geen geld over naar
onbekende bankrekeningnummers, ook niet op verzoek van uw
bank.
• Geef geen toegang tot uw
computer aan vreemden.
• Bel met een voor u vertrouwd
persoon en leg het verhaal voor.
Meer weten?
Kijk voor meer info op www.
burgernet.nl. Via de site kunt u zich
ook aanmelden voor Burgernet.

Voor TeamAlert - dé jongerenorganisatie die uitdaagt slimme keuzes in
het verkeer te maken zodat je als
jongere altijd veilig onderweg bent
- is het duidelijk: lachgasgebruik in
het verkeer is levensgevaarlijk. Om
dit probleem aan te pakken, is
TeamAlert gestart met het vervolg
van de campagne “Rij Ballonvrij”.

Tijdens de campagne gaat TeamAlert via social media en via jongerenwerkers in gesprek met jongeren
over lachgas in het verkeer, aan de
hand van stellingen over dit thema.
Daarnaast laat TeamAlert in een
campagnevideo de mening van
jongeren over lachgas in het verkeer
zien. Op de website van “Rij
Ballonvrij” staat alles over de
invloed van lachgas op je rijgedrag
en tips om zelf het lachgasgebruik
achter het stuur tegen te gaan.

Challange Coin voor Brummense veteranen
Afgelopen zaterdag hebben de leden van de werkgroep ‘Veteranendag’
een presentje persoonlijk bezorgd bij de veteranen in de gemeente
Brummen.
Omdat samenzijn van de Brummense veteranen dit jaar helaas nog niet
mogelijk was, heeft de werkgroep
een speciale Challange Coin met
een bijbehorende kaart bezorgd.
Door de Challange Coin wordt

respect en erkenning voor onze
veteranen getoond voor het werk
wat zij gedaan hebben.
De veteranen waren blij verrast met
deze geste.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een
werktuigenberging op de locatie
Brummenseweg 10A, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het intern verbouwen
in 4 appartementen en het
wijzigen van de voorgevel van het
gebouw gelegen aan de Kampweg 31A, 31B, 31C en 31D,
Brummen
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van een
amberboom, Loenenseweg 85,
Eerbeek
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
erfafscheiding (voor onbepaalde
tijd) en het tijdelijk gebruik van
het zijerf als tuin (voor een
periode van 10 jaar), J.H.A.
Schaperstraat 12, Brummen
• Buiten behandeling gestelde

•

•

•

•

•

aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
tweede uitrit, Ringlaan 7, Eerbeek
Buiten behandeling gestelde
aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
uitrit, Ruijgenbosweg 40, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
kappen van 3 eiken en 1 haagbeuk en knotten van 1 eik,
Breestraat 3, Empe
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een woning en
aanleggen van een inrit, Juliana
van Stolberglaan 2A, Eerbeek
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een bijgebouw,
Knoevenoordstraat 63, Brummen
Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
realiseren van een carport.

Offenbachstraat 68, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
plaatsen van een fietsenstalling,
Prof. Weberlaan 1, Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een schuur, Rhienderensestraat 18, Brummen
Beleidsregel
• Beleidsregels aanpak woonoverlast Gemeente Brummen 2021
• Beleidsregels Wet Bibob gemeente Brummen 2021
Ruimtelijke plan of omgevingsdocument
• Rectificatie - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Vulcanusweg 1 – Arnhemsestraat 50,
Brummen” 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.

NL-Alert testbericht op maandag 6 december. Ontvang jij ‘m ook?
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en
informeert over acute noodsituaties. Op maandag 6 december verzendt de
overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland.
NL-Alerts ontvang je op je mobiele telefoon.
informatie kunt vinden. Ontvang je
een NL-Alert? Lees het bericht
meteen, volg het advies op en
informeer anderen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de
overheid dat je waarschuwt en
informeert over noodsituaties bij jou
in de buurt. Denk aan een grote
brand, rookwolk met giftige stoffen
of terroristische aanslag. In een
NL-Alert staat wat er aan de hand is,
wat je moet doen en waar je meer

NL-Alert testbericht
Het testbericht ziet er op maandag 6
december zo uit:
NL-Alert 06-12-2021 12:00:
TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via
NL-Alert. Je leest dan wat je moet
doen en waar je meer informatie
kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl
*** TEST MESSAGE Netherlands
Government Public Warning
System. No action required. More
information: www.nl-alert.nl/english
Check je mobiel
NL-Alerts ontvang je op je mobiele
telefoon. Daarvoor moet je mobiel
opgeladen zijn én aanstaan. Ook zie
je NL-Alert steeds meer digitale

Werkzaamheden Hallsedijk
In opdracht van Gemeente Brummen gaat Dostal Wegenbouw aan het
werk aan een gedeelte van de Hallsedijk. Tussen de Hoevesteeg en de
gemeentegrens met Voorst worden grasstenen aangebracht, en op een
gedeelte van de weg wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht.
De rode en oranje lijn in de kaart
tezamen is het werkvak dat
onderhanden wordt genomen; de
blauwe lijn is de omleidingsroute
voor doorgaand verkeer.
Planning
De werkzaamheden worden
uitgevoerd in twee fasen, vanaf
woensdag 1 december tot en met
vrijdag 24 december 2021.
• Rood: vanaf woensdag 1

december tot en met vrijdag 10
december 2021 wordt gewerkt
aan de Hallsedijk tussen de
gemeentegrens en de Plagweg.
• Geel: vanaf maandag 13 december tot en met vrijdag 24 december 2021 wordt gewerkt aan de
Hallsedijk tussen de Plagweg en
de Hoevesteeg.
Op dinsdag 14 december 2021
wordt er geasfalteerd tussen
huisnummer 25 en de Plagweg.

reclameschermen en digitale
reisinformatieschermen in het
openbaar vervoer. Ontvang je een
NL-Alert op je mobiel, dan hoor je
een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een
normaal bericht. Let wel op, het
NL-Alert testbericht kan luid
binnenkomen wanneer je je
oordopjes of een koptelefoon
gebruikt.
Twee keer per jaar
Elk jaar op de eerste maandag in juni
en december verzendt de overheid
rond 12.00 uur een NL-Alert
testbericht. Indien de eerste
maandag van de maand op een
feestdag valt, wordt het testbericht
de eerstvolgende maandag verstuurd. Zo weet je hoe een NL-Alert
klinkt en eruit ziet. Ook meet de
overheid na afloop van de testberichten het bereik van NL-Alert. Het
eerste testbericht van 2022 verzendt
de overheid op maandag 13 juni
2022.
Meer weten? Kijk op nl-alert.nl.

Vrijdagavond 24 december is de
weg naar verwachting weer open
voor alle verkeer, afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt
de Hallsedijk afgesloten voor
doorgaand verkeer. Er wordt een
omleiding ingesteld. Aanwonenden
kunnen hun perceel bereiken via de
rijbaan. In het hele werkvak wordt
een snelheidsbeperking toegepast
tot 30 km/u. Tijdens het asfalteren,
op dinsdag 14 december 2021 is de
Hallsedijk afgesloten voor alle
verkeer tussen huisnummer 25 en
de Plagweg.

Kort nieuws
Lange Termijn Agenda
Welke onderwerpen belanden de komende maanden op de vergadertafel van de gemeenteraad? Dat is te lezen in de Lange Termijn Agenda
(LTA). Deze week is er weer een actuele versie beschikbaar gekomen.
Deze is te vinden op brummen.nl/gemeenteraad.

Raad besloot
Donderdag 25 november nam de gemeenteraad een besluit over 3
onderwerpen, waarvoor op 18 november geen tijd meer was. De raad
stelde unaniem de transitievisie Warmte vast, dit inclusief een kleine
door D66 ingebrachte tekstwijziging. Ook steunde de raad unaniem de
structuurvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse Beek. Tot
slot schaarde de raad zich achter de actualisatie van de nota bodembeheer en de bijhorende bodemkwaliteitskaarten. Lees meer over deze
raadsvergadering op brummen.nl.

Werkzaamheden Stroomdal
In opdracht van Gemeente Brummen voert Dostal Wegenbouw
werkzaamheden uit aan Het
Stroomdal in Brummen. Om de
verkeersveiligheid te verbeteren
wordt het asfalt op de kruisingen
met het Spiegelklokje en de
Goudzuring vervangen door rode
betonstraatstenen. Daarnaast
worden de parkeervakken bij het
Stroomdal 28 en 36 aangepast. De
rode markering in de kaart geeft
aan welk weggedeelte afgesloten
wordt.
Planning
Vanaf maandag 6 december 2021
wordt er gewerkt op dit gedeelte
van Het Stroomdal. Het werk zal
ongeveer twee weken in beslag
nemen. Naar verwachting is de
weg weer open op of rond
zaterdag 20 december 2021. In de
week van 6 t/m 10 december
wordt de kruising met het Spiegelklokje en de parkeerstrook bij
nummer 28 aangepast. In de week
van 13 t/m 17 december wordt er
gewerkt aan de kruising met de
Goudzuring en de parkeerstrook
bij nummer 36.
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Afspraken tussen gemeente en woonzorgpartners

Uw hond uitlaten: wat zijn de regels?

Hoe zorg je ervoor dat inwoners in
de gemeente in alle fasen van hun
leven prettig kunnen (blijven)
wonen? Dat kan door alle inspanningen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn nog beter op elkaar
af te stemmen. Om dat te bereiken
gaan de gemeente Brummen en een
groot aantal woonzorgpartners

We krijgen regelmatig meldingen van overlast veroorzaakt door honden.
Daarom zetten wij nog even op een rij wat de regels zijn rondom het
uitlaten van honden. Dan kunt u genieten van uw trouwe viervoeter,
zonder dat anderen daar last van hebben.

Wethouder Zorg

Veluwonen

intensiever met elkaar samenwerken. “Juist door samen te werken
kunnen we ervoor zorgen dat onze
inwoners met een woon/zorgvraag
een passend oplossing krijgen. Een
oplossing die rekening houdt met
iemands persoonlijke voorkeur,” laat
zorg-wethouder Cathy Sjerps van de
gemeente Brummen weten.

Dagelijks Leven

De samenwerking tussen de
woonzorgpartners en gemeente
werd dinsdagmiddag 30 november
met een extra online-meeting
beklonken. Met als resultaat een
door alle partijen ondertekende
samenwerkingsovereenkomst
Wonen met Zorg. Lees meer in het
bericht op onze website.

Verian

De wildbaan

Natuurlijk gelden er uitzonderingen
voor geleide- en hulphonden. Of
honden die daarvoor worden
opgeleid door gekwalificeerde
mensen.

SAMEN STERK VOOR

SWB

Wonen met Zorg

Opruimen hondenpoep
Als je een hond uitlaat dan ben je
verplicht om binnen de bebouwde
kom iets bij je te hebben waarmee
je de hondenpoep direct kunt
opruimen. In de hele gemeente
geldt binnen de bebouwde kom ook
een opruimplicht. Hondenpoep
moet je dus opruimen en het
hondenpoepzakje hoort in de
afvalbak. U kunt het in een
openbare afvalbak gooien. Staat er
geen afvalbak op uw wandelroute?
Gooi dan het zakje thuis in uw
restafvalbak.

Thuiszorg Gezellig

De gezamenlijke huisartsen
van Brummen en Eerbeek

Wethouder Wonen

Philadelphia

Aanlijnen of los?
Binnen de bebouwde kom is de
hond aangelijnd. Park ’t Goor in
Brummen en alle speeltuintjes zijn
verboden terrein voor honden.
Buiten de bebouwde kom moet de
hond onder toezicht staan en op de
weg moet de hond een halsband of
een identificatiemerk dragen.

Zorggroep Achterhoek

RIWIS

RiJo COBA

Zorgroep Apeldoorn

Diefstal katalysatoren
Diefstal van katalysatoren van personenauto’s, een onderdeel dat voor de
uitlaat zit en uitlaatgassen zuivert, komt de laatste tijd steeds vaker voor.
Ook in de gemeente Brummen worden katalysatoren uit auto’s gestolen.
Waren er in 2020 geen geregistreerde meldingen van diefstal van
katalysatoren, dit jaar staat de teller al op 18. Vooral de Toyota Prius is
geliefd onder de dieven. Een zorgelijke ontwikkeling.
De daders zijn snel. Binnen 3 tot 5
minuten hebben ze een auto vaak
op de krik gezet en een deel van
de uitlaat met katalysator doorgezaagd. De katalysatoren zijn gewild
omdat er edelmetalen in verwerkt
zijn zoals platina en palladium.
Deze edelmetalen zijn veel geld
waard

Wat kunt u doen?
De politie is afhankelijk van alerte
buurtbewoners. De daders hebben
maar heel weinig tijd nodig om de
katalysator onder de auto uit te
halen. Ziet u een verdachte situatie
bel dan direct 112.
Bent u aangesloten bij een buurt
whats app groep? Meld het dan, na

Orange the world-vlag in top

de 112 melding, ook in die whats
app groep zodat uw buurtgenoten
ook gewaarschuwd zijn.
Maatregelen
U kunt zelf een aantal maatregelen
nemen om uw auto minder
aantrekkelijk te maken voor
katalysatordieven
• Parkeer op een goed bewaakte of
verlichte plek (als het kan in een
garage)
• Laat de katalysator extra goed
vastzetten
• Laat het kenteken in de katalysator graveren

Vorige week donderdag hing er
een bijzondere vlag in top voor het
gemeentehuis. Ook enkele
objecten in de gemeente kleurden
oranje, waaronder het gebouw van
Reuversweerd, de Pancratiuskerk
en de fontein op het ‘Stuijvenburchplein’.
Dit vanwege ‘Orange the World’,
de wereldwijde campagne van de
Verenigde Naties om geweld tegen
vrouwen te stoppen.
“Ik hoop dat deze acties een

bijdrage leveren aan bewustwording. Geweld tegen vrouwen is
onacceptabel,” laat de burgemeester op de gemeentelijke website
weten.

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)

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

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

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

Berend Stam maakt zijn woning duurzamer
Berend Stam woont al vele jaren in onze mooie gemeente. Samen met zijn vrouw in een woning die zij zelf
hebben laten bouwen in 1987. Vanaf het eerste moment dacht Berend al na over het verduurzamen van de
woning. Daarom zijn er vanaf de bouw al een aantal extra isolatiemaatregelen genomen. Lees wat er allemaal
is gedaan en wat zijn drijfveren zijn.

Wat is al gedaan aan de
verduurzaming in uw woning?
Een bredere spouwmuur waar meer spouwisolatie
in kan en extra dikke dakisolatie op de normen van
toen. In 2013 is de woning verbouwd en ook een
uitbouw geplaatst. Ook bij de uitbouw hebben we
gelijk zo optimaal mogelijk isolatie toegepast. Dus
HR++ glas, vloerisolatie, dakisolatie en muurisolatie.
In 2013 zijn er 13 zonnepanelen geplaatst op het
dak. Deze leveren meer energie op dan dat ze
verbruiken.

Welke maatregelen wilt u nog
uitvoeren?
Toen we de woning in 1987 bouwden, waren we
gericht op de benedenverdieping. Daar slapen we en
is de woonkamer. Dus daar leven we vooral. Beneden
hebben we daarom al vanaf het begin dubbel glas
en boven plaatsten we enkel glas. In 2012 is daar
het enkel glas vervangen voor HR++. Ik overweeg
nu om het dubbelglas van de benedenverdieping te
vervangen voor HR++ glas. Ik ben aan het uitzoeken
wat dit mij gaat kosten en wat het mij oplevert.
Ik heb zelf de warmtebehoefte berekend. Met
mijn technische achtergrond kon ik dat. Ik heb zelf
uitgepuzzeld wat er nodig is aan warmtecapaciteit

en radiatoren per ruimte en capaciteit van cv-ketel.
Op dit moment ben ik bezig om te kijken waar het
grootste transmissieverlies (warmteverlies) zit in de
woning. Ook kijk ik waar nog verbeterpunten zitten.

Waarom ben u zo bezig met
verduurzamen?
Ik zeg altijd: wat je niet aan energie verliest, hoef je
ook niet op te wekken! In het begin waren de kosten
reden om te verduurzamen Nu gaat het meer om
toekomstbestendig zijn. Ik denk dan: Jongens, we
moeten met zijn allen minder energie verbruiken,
anders komt het niet goed met de wereld.’ Ook
nieuwe technische ontwikkelingen zoals 5G en grote
datacenters, kosten veel energie. Met het oog op
de toekomst is het belangrijk om zo veel mogelijk
groene stroom te gaan gebruiken.

Heeft u gebruik gemaakt van
subsidie?
Eigenlijk heb ik alleen voor het plaatsen van de
zonnepanelen subsidie ontvangen. Als ik nu
eventueel het glas beneden ga vervangen en extra
verbeteringen doe aan de vloer- en dakisolatie, dan
overweeg ik om subsidie aan te vragen. Omdat
je voor de subsidie minimaal twee besparende
maatregelen moet nemen.

Wat is uw visie op de
warmtetransitie?
Eigenlijk draait het allemaal om CO2 besparing.
Ik wil best van het gas af, alleen niet ten koste
van te veel investeringen. Een warmtepomp of
elektrische auto verbruikt ten slotte elektriciteit.
Nu heb ik met mijn zonnepanelen overproductie,
maar als ik over ga op een warmtepomp moeten
de kolen- en gascentrales meer gaan draaien. Dan
stoot je uiteindelijk niet minder CO2 uit, terwijl je
zoveel investeringen moet doen. Het is slim om
nieuwbouwwoningen gelijk aan te sluiten op een
warmtepomp, Het is belangrijk om naar de lange
termijn te kijken. Ik hoop dat de ontwikkelingen met
waterstof snel gaan.
Heeft u nog tips voor andere inwoners?
Kijk naar je energieverbruik. Gebruik een
kilowattuurmeter om te zien welke apparaten het
meest verbruiken. Ons verbruik is nu relatief laag.
Dat komt omdat we alle lampen hebben vervangen
voor LED lampen. Als we een paar dagen weg gaan
zetten we de Quooker en de warmwatervoorziening
in de cv-ketel uit. We hebben ook over het algemeen
weinig apparaten op stand-by staan. Sluimerverbruik
is al gauw 5 tot 20 watt per apparaat. Kijk wat je
bespaart als je die gewoon uit zet.

Zon, wind en warmte
We gaan aan de slag met grootschalig opwekken
van duurzame energie! De gemeenteraad heeft
namelijk onlangs het beleid voor zonneparken
en windmolens vastgesteld. In dat beleid staat
dat in onze gemeente 100 hectare zonnepanelen
kunnen komen. Tot 2030 ziet u dus in het
landschap deze parken verschijnen. Natuurlijk
zijn er wel eisen aan verbonden. Een park moet
ingepast worden in het landschap, bijvoorbeeld
met hagen en bomen rondom. Ook moet u,
inwoner van de gemeente, mee kunnen profiteren
van de opbrengsten. Begin 2022 vragen we
initiatiefnemers hun plannen bij ons in te dienen.
We beoordelen de plannen. De beste voorstellen
nemen we in behandeling.
Ook zijn we bezig ‘van het aardgas af’ te
komen. Door goed te isoleren kunnen we onze
warmtevraag goed terugdringen. Warmtepompen

en elektrisch aangedreven ketels gaan ook veel
doen. In Eerbeek willen we kijken of we een
warmtenet (gevoed met restwaarde van de
fabrieken) aan kunnen leggen. Alles hierover staat
in onze Warmte transitievisie.
In december vergadert de raad over de regionale
afspraken over duurzame energie en de
warmtetransitie. Dan is ook bekend wat we als
gehele regio doen. De afspraken staan in de RES
1.0. Al met al belangrijke stappen op weg naar
minder uitstoot van CO2. Ik ben trots dat we
dit alles met zoveel inwoners tot stand hebben
gebracht. Ook de komende jaren gaan we hier als
samenleving samen mee verder. En wilt u meer
weten? Mail me gerust: p.inberg@brummen.nl.
Pouwel Inberg
Wethouder

Energie besparen en slimme tips
Al 200 huurders hebben bezoek gehad van de energieconciërge. Doet u ook mee? Bent u huurder van Veluwonen
en wilt u een lagere energierekening en een comfortabeler huis? Meld u aan op www.brummenenergie.nl
De energieconciërge komt bij u thuis en helpt met kleine maatregelen waarmee u direct energie bespaart.
Hij komt niet met lege handen: hij neemt gratis materialen mee zoals een brievenbusborstel, ledlampen, een
waterbesparende douchekop, radiatorfolie of energieverbruiksmeter.

Snelle bespaartips
Deze maand: verwarmen zonder
verspillen
1. Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen
de ruimtes waar u veel bent. Hiermee
bespaart u gemiddeld 240 euro per jaar.
Tip: met een deurdranger gaan deuren
automatisch dicht.
2. Zet uw thermostaat ’s nachts op 15 graden,
daarmee bespaar je gemiddeld 180 euro per
jaar. Maar: heeft u vloerverwarming? Zet uw
thermostaat dan op 17 of 18 graden, anders
duurt het opwarmen te lang.
3. Verwarm de slaapkamer niet. Daarmee
bespaart u gemiddeld 80 euro per jaar. Met
een kruik of elektrische deken warm je je
bed lekker op.
Deze en nog meer tips vindt u op
www.milieucentraal.nl.

