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College: tijdelijke woningen bij De Veldkant 
Er komen naar verwachting 48 tijdelijke woningen op het oude trainings-
veld naast sportpark De Veldkant in Eerbeek. Met dit voorstel biedt het 
college de ontheemden uit Oekraïne een passend onderkomen. In april 
2023 eindigt de opvang van de ongeveer 50 Oekraïners die nu nog in het 
ABK-huis in Hall wonen. Met de bouw van de tijdelijke woningen levert 
de gemeente ook een extra bijdrage aan het tegengaan van het nijpende 
tekort aan woningen. 

“Ook in onze gemeente zijn mensen 
dringend op zoek naar een woning. 
Of het nu gaat om jongeren, starters 
of inwoners die bijvoorbeeld 
vanwege een echtscheiding snel een 
tijdelijke woning nodig hebben”, 
laat wethouder Ingrid Timmer 
weten. Met een voortvarende bouw 
van tijdelijke woningen op een 
braakliggend terrein bij sportpark De 

Veldkant, kan volgens het college 
een passende woonprogramma 
worden gerealiseerd. Het voorne-
men van het college wordt via een 
raadsvoorstel op donderdag 15 
december aan de Brummense raad 
voorgelegd.

Spoedig 16 extra woningen
Als alles volgens planning verloopt 

worden in april 2023 de eerste 16 
woningen opgeleverd. Het gaat om 
geschakelde woningen met elk 2 
appartementen. In deze woningen 
kunnen de opgevangen Oekraïners, 
die nu nog in Hall wonen, terecht. 
Daarna worden nog ongeveer 32 
tijdelijke woningen op het 10.000 
m2 grote terrein gebouwd. “Deze 
woningen zijn bestemd voor wat wij 
de spoedzoekers noemen”, licht 
wethouder Timmer toe. “Dit zijn 
mensen die dringend op zoek zijn 
naar een woning. We hebben het 
hier dan concreet over starters, 
waaronder natuurlijk jongeren. Maar 
ook om mensen die vanwege hun 
privéomstandigheden met spoed op 
zoek zijn naar een woning.”  

Timmer, verantwoordelijk voor 
portefeuille Wonen in de gemeente, 
is erg enthousiast: “Met deze 
tijdelijke woningen in Eerbeek 
zorgen we er voor dat de mensen 
uit Oekraïne niet op straat komen te 
staan. Veel van hen werken 
inmiddels bij verschillende bedrijven 
in onze gemeente. En hun kinderen 
gaan naar de basisschool in Hall of 
het middelbaar onderwijs in Zutphen 
of Apeldoorn. Ze hebben hun draai 
binnen onze gemeenschap gevon-
den.” Timmer benadrukt dat het 
een morele plicht is om met elkaar 
deze kwetsbare mensen een nieuwe 
woonplek in de gemeente te bieden. 

Gemeentehuis gesloten
Op dinsdagmiddag 13 december is het  gemeentehuis vanaf 16.00 uur 
gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. Het is dan niet mogelijk 
om een afspraak te maken bij burgerzaken of om documenten af te 
halen bij de receptie.     

Carbidschieten: alleen na melding of met vergunning

De regels voor het carbidschieten zijn vastgelegd in de Algemeen Plaatse-
lijke Verordening (APV). De voorschriften richten zich vooral op veiligheid 
en het voorkomen van overlast. Wilt u toch carbid schieten? Dan moet u 
dat uiterlijk 2 weken voor 31 december bij de gemeente melden. Samen 
nemen we dan ook de voorwaarden met u door. Voor de eerste 30 melders 
hebben we een leuke attentie. Zij ontvangen oudejaarsdag een mooie 
BOCK-voetbal (Bewust Oplettende CarbidKnaller) om te gebruiken 
tijdens het carbidschieten.

Voorwaarden
Het is verboden zonder vergunning 
van de burgemeester met carbid te 
schieten. Dit verbod geldt niet als je 
carbid schiet op 31 december tussen 
10:00 uur en 18:00 uur:
- je in de gemeente Brummen 

woont, ouder bent dan 18 jaar en 
je twee weken van tevoren een 
melding hebt gedaan bij het 
college;

- het schieten moet plaatsvinden op 
het terrein van de melder dan wel 
er moet toestemming zijn van de 
eigenaar van het terrein;

- het carbidschieten vindt plaats 
buiten de bebouwde kom en op 
een afstand van ten minste:

- 75 meter van de eigen woning en/
of woning waar het georganiseerd 
wordt;

- 75 meter van woningen van 
derden;

- 300 meter van medische- en 
zorginstellingen;

- 300 meter van gebouwen of 
andere voorzieningen waarin 
dieren van derden verblijven;

- degene die daadwerkelijk carbid 
schiet of daarbij helpt moet 18 
jaar of ouder zijn;

- de schutter moet oog- en 
gehoorbescherming dragen;

- de schutter moet herkenbaar zijn 
aan een oranje of geel hesje;

- de schutter mag niet onder 
invloed van alcohol en of drugs 
zijn;

- er mag met maximaal 5 bussen 
van 30 liter worden geschoten en 
binnen een cirkel van 100 meter 
mogen ook niet meer bussen 
aanwezig zijn;

- de melkbussen/container en/of 
andere vormen van opslagvaten 
moeten afgesloten zijn met zacht 
materiaal (bijvoorbeeld lederen en 
plastic ballen);

- het vrije schootsveld bedraagt 
tenminste 75 meter en binnen 
deze ruimte zijn geen openbare 
paden en/of wegen gelegen;

- er wordt geschoten in tegenge-
stelde richting van de dichtst 
bijgelegen woonbebouwing;

- het terrein is na zonsondergang 
verlicht;

- de toeschouwers worden op 25 
meter afstand gehouden;

- de locatie wordt afgesloten met 
linten of ander vergelijkbaar 
materiaal zodat bezoekers niet in 
de nabijheid van de bussen en 
opslagvaten en in de schietrichting 
kunnen komen;

- je doet geen dingen waarvan je 
redelijkerwijs weet of had kunnen 
vermoeden dat daardoor gevaar, 
schade en/of ernstige hinder kan 
optreden voor mens, dier en 
milieu.

Neem contact met ons op
We willen graag inzichtelijk hebben 
door wie en op welke plekken 
carbidschieten plaatsvindt. Alleen 
samen kunnen we ervoor zorgen dat 
we veilig carbid kunnen schieten. 
Wilt u carbidschieten op oudejaars-
dag? Neem uiterlijk 2 weken voor 
31 december contact op met Renee 
Swarts via ons algemene nummer 
0575- 568 233. Ook bespreken we 
dan graag alle voorwaarden die 
daarvoor gelden. Voor de eerste 30 
melders hebben we een leuke 
attentie. Zij ontvangen op oude-
jaarsdag een mooie BOCK-voetbal.

GemeenteThuis in Brummens Nieuws 
Ook de komende vier jaar vindt u deze gemeentelijke pagina’s Gemeen-
teThuis  in het huis-aan-huisblad Brummens Nieuws. Dit is de uitkomst van 
een periodieke offerteronde. De samenwerking met deze uitgever verloopt 
goed en het aanbod van deze uitgever was voor de gemeente het meest 
aantrekkelijk. Dit betekent dat ook in de komende vier jaar GemeenteThuis 
is te vinden in Brummens Nieuws. 

Sfeerbeeld van de mogelijk te plaatsen tijdelijke woningen.

Het terrein waar de tijdelijke woningen gebouwd gaan worden.

Militaire oefening
Van 6 tot en met 9 december is er een militaire oefening in het gebied 
tussen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo en Groenlo.  
De organisatoren doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te voorko-
men. Heeft u toch klachten over de uitvoering van de oefening? Meld dat 
bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw klacht wordt voorgelegd 
aan het Ministerie van Defensie.

Spoedzoekers
Door het voortvarend bouwen van 
de tijdelijke woningen wil het 
college ook spoedzoekers een plek 
bieden in onze gemeente. Wethou-
der Timmer daarover: “De circa 32 
extra woonunits bieden hiervoor 
een mooie kans. Deze spoedzoekers 
kunnen vanuit deze tijdelijke 
woonomgeving op zoek naar een 
permanente woning.” Burgemees-
ter en wethouders trekken bij de 
realisatie intensief op met verschil-
lende samenwerkingspartijen, 
waaronder bijvoorbeeld Stichting 
Welzijn Brummen, onderwijs en 
woningcorporatie Veluwonen. 

Directeur Vincent Buitenhuis van 
Veluwonen laat weten dat zijn 
organisatie graag positief meedenkt 
met de gemeente over plannen 
voor de herhuisvesting van de 
Oekraïense mensen: “We denken 
binnenkort goede afspraken te 
maken met de gemeente over de 
voorwaarden waaronder Veluwo-
nen kan meewerken. We zijn er ook 
voorstander van om andere 

woningzoekenden (zoals jongeren 
en mensen die met spoed een huis 
nodig hebben) een plek te geven 
binnen deze plannen.” 

Brief, website en bijeenkomst
Over het besluit zijn de buurtbewo-
ners die grenzen aan het betreffen-
de perceel donderdag via een brief 
op de hoogte gebracht. “We 
hebben hen de strekking en het 
belang van ons collegebesluit 
daarin toegelicht”, legt Timmer uit. 
“En hebben we hen uitgenodigd 
voor een inloopbijeenkomst op 6 
december, waar ze vragen kunnen 
stellen en aandachtspunten kunnen 
meegeven.” Ook de verenigingen 
en organisaties die gebruik maken 
van het sportpark zijn door de 
gemeente op de hoogte gebracht 
en uitgenodigd voor een informa-
tief gesprek. 

Meer informatie over deze ontwik-
keling is te vinden op een speciale 
pagina op de gemeentelijke 
website. Kijk hiervoor op brummen.
nl/wonendeveldkant.  
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Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, het geven 
van personal training en groeps-
lessen, Coldenhovenseweg 6B, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een eik, Derickxkamp 
2, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
plaatsen van een dakkapel, 
Heemskerkstraat 9, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een paardenbak, 
IJsselstraat 7, Empe

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bewonen van een bedrijfswoning 
tijdens bestemmingsplanwijziging 
naar woonbestemming, Knoeven-
oordstraat 65, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
kappen van een douglasspar en 
een grove den en de dunning van 
8 fijnsparren, Maria Stuartlaan 6, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
bouwen van een schuur, Oude 
Meengatstraat 16, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van 2 appartementen 
op de eerste verdieping, Stuijven-
burchstraat 143, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van 8 
woningen, Emperweg 4, Empe

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het plaatsen van een 
blokhut, Gravin van Burenlaan 32, 
Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, het bouwen van een 

schuur, Oude Meengatstraat 16, 
Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het uitbreiden van de 
verdieping, De Karre 12, Brum-
men.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het constructief wijzigen 
van de woning, Marktplein 8, 
Brummen.

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, het verbouwen en 
uitbreiden van het clubgebouw, 
Rhienderstein 8, Brummen.

• Verlengen beslistermijn reguliere 
omgevingsvergunning, het 
aanleggen van een nieuwe uitweg 
ten behoeve van Narcisstraat 2, 
Brummen

• Geweigerd reguliere omgevings-
vergunning, het kappen van 8 
Ginko Biloba’s, Voorsterweg 3 tot 
en met 27, 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.

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

Informatie bij een noodsituatie? 
Zorg dat u uw mobiele telefoon oplaadt en aan laat staan

NL-Alert waarschuwt en informeert u bij noodsituaties. Wilt u NL-Alert 
ontvangen? Zorg dan dat uw mobiele telefoon opgeladen is en aanstaat. 
Want om NL-Alert te ontvangen moet uw mobiel aanstaan. Staat uw 
mobiele telefoon uit, dan mist u het NL-Alert. En weet u dus niet van een 
noodsituatie in uw buurt.

Zet u uw mobiele telefoon weleens 
uit? Bijvoorbeeld wanneer u gaat 
eten, bezoek ontvangt of slaapt? Als 
uw mobiel uitstaat, bestaat de kans 
dat u een NL-Alert mist. Want om 
NL-Alert te ontvangen, moet u uw 
mobiele telefoon opladen én aan 
laten staan. De overheid verstuurt 
alleen een NL-Alert tijdens de 
noodsituatie. Je krijgt geen NL-Alert 
als u uw mobiele telefoon later weer 
aanzet. Staat uw mobiel uit, dan 
mist u het NL-Alert. Dus laad ‘m op 
en laat ‘m aan. 
Een NL-Alert klinkt anders dan een 

sms of WhatsAppbericht. Voor het 
ontvangen van NL-Alert hoeft u ver-
der niets in te stellen op uw mobiele 
telefoon. Het werkt automatisch. 

Gratis en anoniem
NL-Alert is gratis en anoniem. Uw 
telefoonnummer blijft onbekend. 
Staat uw mobiele telefoon toch een 
keer uit en is er een noodsituatie? Dan 
kunt u er op vertrouwen dat u op 
andere manieren geïnformeerd wordt. 
Het is wel verstandig om te vragen of 
uw buren of familieleden u informeren 
bij een noodsituatie. Zo weet u zeker 

dat u op de hoogte bent.

NL-Alert testbericht maandag 5 
december
Wilt u weten hoe het is om een 
NL-Alert te ontvangen? Elke eerste 
maandag van juni en december 
zendt de overheid rond 12:00 een 
NL-Alert testbericht uit. Het 
eerstvolgende testbericht wordt op 
maandag 5 december verzonden. 
Op de dag van pakjesavond. In het 
bericht staat dat u niets hoeft te 
doen. Door het testbericht ervaart u 
hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. 
Zorg er dus voor dat uw mobiel 
aanstaat, zodat u het NL-Alert 
testbericht kunt ontvangen. 

Kijk voor meer informatie over 
NL-Alert op www.nl-alert.nl. 

Houtkachel en veiligheid
Open houtkachels en haarden gebruiken lucht uit de kamer waar ze staan. 
Ook als er glas of een deurtje voor de vlammen zit. Ze hebben geen 
aparte aanvoerpijp voor lucht. Als er niet genoeg verse lucht de kamer in 
komt (bijvoorbeeld omdat het raam of ventilatierooster dicht is), ontstaat 
er onderdruk. Verbrandingsgassen gaan dan niet via de schoorsteen naar 
buiten, maar komen de kamer in. In die verbrandingsgassen zitten schade-
lijke stoffen. Een houtkachel gebruikt zo’n 250 m3 lucht per uur. Daarom 
is het écht nodig om een raam of ventilatierooster open te zetten! 

Gesloten kachel is veiliger en 
zuiniger 
Gesloten houtkachels hebben een 
extra pijp naar buiten om de lucht 
voor het vuur aan te voeren. 
Daardoor zijn ze veiliger en hebben 
ze een hoger rendement dan open 
kachels. Pelletkachels hebben net als 
gesloten houtkachels een extra pijp 
voor de luchtaanvoer. Het voordeel 
van pelletkachels ten opzichte van 
gesloten houtkachels is dat het 
rendement hoger is. Pelletkachels 
werken automatisch en hebben 
daardoor een betere verbranding. 
Uit metingen blijkt dat pelletkachels 
die aan de normen voldoen, per 
branduur 70 tot 95 procent schoner 
zijn dan oudere houtkachels. Maar 
als je met je pelletkachel veel vaker 
gaat stoken dan je eerder met je 
houtkachel of open haard deed, zal 
de hoeveelheid fijnstof niet (veel) 
dalen. 

Let op koolmonoxide 
Bij alle kachels moet u opletten dat 
er geen koolmonoxide (CO) 
vrijkomt. Koolmonoxide ontstaat als 
de verbranding niet goed is en is 
giftig. Signalen dat er koolmonoxide 
in de lucht zit, zijn: vermoeidheid, 
hoofdpijn en ademhalingsproblemen 
(die kunnen leiden tot verstikking). 
Het is verstandig om een koolmo-
noxidemelder in huis op te hangen. 
Deze geeft een alarmsignaal voordat 
de hoeveelheid koolmonoxide in de 
lucht gevaarlijk wordt.

Cultuurles met wethouder Van Klinken 
Op woensdagochtend 30 november was wethouder Annika van Klinken 
op bezoek bij groep 5 van de C. van Leeuwenschool in Eerbeek. Zij 
volgde daar op uitnodiging van de combinatiefunctionaris cultuur een 
culturele activiteit. Recent heeft het college besloten het bestaande 
convenant cultuur en onderwijs met een jaar te verlengen. Vanaf 2019 
zijn in dit convenant afspraken over cultuureducatie vastgelegd tussen 
schoolbesturen, SWB en gemeente. Deze verlenging betekent dat ook in 
het huidige schooljaar deze culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. 
Het biedt scholen, SWB en gemeente voldoende tijd om toe te werken 
naar een nieuwe meerjarig convenant in 2023 met hernieuwde afspraken. 

Wethouder Van Klinken liet weten 
erg onder de indruk te zijn van de 
gastles van museumdocent Charley 

van Museum Arnhem! De kinderen 
kregen van alles te horen over het 
museum en de kunstenaars van wie 
er werken hangen. Daarna mochten 
ze elkaar tekenen met houtskool, 
maar de uitdaging was om dat 
zonder op het papier te kijken te 
doen. Ook wethouder van Klinken 
deed aan de opdracht mee. Daarna 

met een spiegel erbij een zelfportret 
tekenen bleek ook nog niet zo 
makkelijk, helemaal omdat de 
houtskoolstift niet van het papier af 
mocht komen. Naderhand werd aan 
de kinderen gevraagd wat ze vooral 
hadden onthouden: één van de 
kinderen zei dat je vieze handen 
krijgt van houtskool en dat kunste-
naars het niet erg vinden als iets 
lelijk is. En dat klopt helemaal.



Hoe krijg ik de energierekening omlaag? Dat 
is een vraag die veel inwoners bezighoudt. 
Energiecoach Hay Verstappen heeft het idee 
om een netwerk van ‘wijkambassadeurs 
warmtetransitie’ op te bouwen. Inwoners van 
Brummen die hun wijk goed kennen en die 
de schakel kunnen zijn tussen de gemeente 
en de bewoners. Hij hoopt dat mensen zich 
hiervoor aanmelden. Kennis is niet nodig, 
wijkambassadeurs krijgen hiervoor een training.

“Wijkambassadeurs zijn bekend met de wijk 
waarin ze wonen, hebben affiniteit met de ener-
gietransitie en kunnen als tussenpersoon optre-
den”, vat Verstappen samen. Als energiecoach 
voor BrummenEnergie komt hij zelf al veel bij 
mensen thuis om met hen mee te denken over 
hoe zij hun energieverbruik én de rekening omlaag 
kunnen krijgen. Niet alleen om kosten te bespa-
ren, maar ook om te besparen voor het milieu. 

Warmtetransitie
Verstappen heeft een dubbelrol; behalve energie-
coach is hij ook lid van de Dorpsraad Brummen. 
De warmtetransitie (onderdeel van de energietran-
sitie) is een belangrijk aandachtspunt van de 
Dorpsraad. Het doel van de warmtetransitie is om 
woningen van het aardgas af te halen en daarbij 
een alternatieve oplossing te bieden. Bijvoorbeeld 
door een warmtepomp, warmtenet, aardwarmte, 
biogas, etc. “De energietransitie komt in sneltrein-
vaart op ons af. Daarom willen we het proces van 
inspraak en betrokkenheid van bewoners op een 
goede manier monitoren en faciliteren”, vertelt 
Verstappen. Dat is de reden dat hij de wijkambas-
sadeurs heeft voorgesteld. Hij ziet het liefst per 
wijk een ambassadeur: “Deze kunnen inwoners 
op meerdere manieren bijstaan. Bijvoorbeeld bij 

overlast van zwerfvuil.
Dit soort signalen kunnen 
zij doorgeven aan de gemeente. 
De energietransitie gaat namelijk niet alleen over 
de kosten of de verduurzaming, maar ook over de 
menselijke maat.” Een collectieve oplossing, zoals 
een warmtenet vereist overleg en kritisch luisteren. 
Voor veel mensen zijn die oplossingen nieuw en 
een ver-van-je-bed show. Het gaat erom dat je 
mensen daarin meeneemt, ze betrekt bij het 
proces.

Gemmeke Caron is adviseur duurzaamheid bij de 
gemeente Brummen. “We zijn enthousiast over 
het idee van de wijkambassadeurs warmte. We 
ondersteunen dit soort initiatieven uit de samenle-
ving graag. Helemaal als bewoners de kennis in 
huis hebben. Hay heeft zich erg verdiept in de 
omslag die nodig is om woningen te verwarmen 
zonder aardgas. Dat kan niet van de ene op de 
andere dag. Hier betrekken we actieve inwoners 
dan ook graag bij.” 

In fasen
Hay Verstappen vult aan: “De warmtetransitie 
kunnen we inderdaad niet binnen een jaar oplos-
sen. Daarom kiezen we voor een gefaseerde 
aanpak. We starten met de wijk Brummense Enk 
West. Dit zal voornamelijk een leertraject zijn 
waarin we de rol van ambassadeur toetsen in de 
praktijk. Als dit succesvol blijkt, komen er ook 
ambassadeurs in andere wijken bij.” 

Meer informatie
Heeft u interesse in de rol van wijkambassadeur? 
Neem dan contact op met Hay Verstappen via 
hay.verstappen@brummenenergie.nl.  

In de top-25 van meest bekeken programma’s 
vorige week, prijkt het Sinterklaasjournaal op de 
13e plaats. Op 1 de WK-wedstrijd van Nederland. 
Het acht-uur-journaal op nummer 4. Hart van 
Nederland, EenVandaag en EditieNL sluiten de rij.

Al jaren volg ik het Sinterklaasjournaal op de voet. 
Verplichte kost of een soort van vakliteratuur. Goed 
voorbereid ontvang ik Sinterklaas in Eerbeek, 
Brummen en Hall.
 
Ik moet zeggen, feitelijk is het Sinterklaasjournaal 
een reëel actualiteitenprogramma, ook voor 
volwassenen. In dit kinderprogramma wordt verdekt 
maar herkenbaar de grote-mensen-problematiek 
aan de orde gesteld. Personeelstekorten in de 
hofhouding van Sinterklaas, lange wachttijden op 
vliegvelden, een omgekeerde Sinterklaas-vlag in top 
van de residentie, moderne streepjescodes en een 
verbeten actiegroep BBM (Boze Bakfiets Moeders). 
Het komt allemaal aan bod.
 

Met enige fantasie bespeur ik zelfs Engel-
bewaarders en complottheorieën die door een 
Thierry la Fronde (kinderserie uit de jaren ‘60) in het 
Sinterklaasjournaal geslingerd worden. Ook 
woordspelingen, uitdrukkingen, gezegden en 
vaderlandse geschiedenis.
 
Het Sinterklaasjournaal roept onder volwassenen 
reacties op. Was het wel verantwoord dat Sinterklaas 
met het vliegtuig vanuit Spanje kwam en is ook een 
nieuwe stoomboot wel duurzaam? Goed dat 
volwassenen zich hiermee bezighouden. Voor de 
jeugd is dat een vanzelfsprekendheid.
 
Jongeren geven aan dat een compensatiefonds voor 
ontwikkelingslanden prima is, maar vragen zich 
bezorgd af hoe het zit met de extra maatregelen om 
de opwarming van de aarde te beperken? 
Teleurstellend vindt deze jonge generatie de recent 
afgesloten klimaattop in Egypte. Zij worden in de 
toekomst tenslotte het meest geconfronteerd met de 
klimaatgevolgen!

 
In het Sinterklaasjournaal komt het dankzij de rust, 
wijsheid en het gezag van Sinterklaas allemaal wel 
weer goed. Een wijze oude man, ja. Maar zijn er wel 
genoeg van deze wijze oude mannen of vrouwen 
onder ons?
 
Misschien nog niet zo’n gekke uitspraak van het 
Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland om 16-jarigen 
ook te mogen laten stemmen bij verkiezingen. Zij zijn 
immers nog meer met hun mondiale duurzame 
toekomst bezig dan de gekozen wijze oude mannen 
en vrouwen tijdens de klimaattop. Misschien alleen 
daarom al zouden jongeren moeten mogen kiezen 
en gekozen worden!
 
Alex van Hedel
burgemeester

Laatste kans: cadeaubon!
Met de cadeaubon van 50 euro kunnen 
huurders online spullen bestellen om hun 
huis energiezuiniger te maken. Dit kan nog 
tot eind dit jaar! Denk aan tochtstrips, 
waterbesparende douchekop of ledlampen. 
Heeft u de bon eerder aangevraagd maar 
laten verlopen? Dan kunt u een nieuwe 
aanvragen. Vraag uw bon aan, voor 31 
december, via www.regionaalenergieloket.nl.

Lukt het niet om de cadeaubon aan te 
vragen? Of heeft u een andere vraag over 
de cadeaubon? Neem dan contact op met 
het Regionaal Energieloket via cadeaubon@
regionaalenergieloket.nl of via 088 525 
4110. 

Wijkambassadeurs warmte: schakel
tussen gemeente en bewoners

Zonnepanelenactie
Vorig jaar hebben we een succesvolle 
zonnepanelenactie gehouden. Samen met het 
Regionaal Energieloket. Met deze actie 
kunnen inwoners voordelig zonnepanelen 
laten leggen. Dit komt doordat we het 
gezamenlijk inkopen. Voor het jaar 2023 staat 
weer een soortgelijke actie op de planning. 
We verwachten deze begin 2023 op te 
starten. We houden u op de hoogte via het 
gemeentenieuws.

Sinterklaasjournaal


