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College presenteert sluitende begroting voor 2020
“In een periode waarin we financieel
met een aantal forse tegenvallers te
maken hebben, is het gelukt om een
sluitende begroting voor 2020 aan te
bieden”. Volgens wethouder Peter-Paul Steinweg, binnen het
Brummens college van burgemeester
en wethouders verantwoordelijk voor
de gemeentelijke financiën, is dit wel
een flinke uitdaging. “We hebben het
financieel al lastig en zijn dit jaar
weer met enkele tegenvallers
geconfronteerd. Dit betekent dat het
gemeentebestuur voor belangrijke
maar ook lastige keuzes staat”.
Donderdagavond 19 september
overhandigde hij de concept-
programmabegroting 2020-2023
aan de leden van de gemeenteraad.
Op donderdag 31 oktober 2019
neemt de raad een besluit over het
gemeentelijke huishoudboekje voor
het jaar 2020.
Financieel gezond Brummen. Onder
dat motto heeft de gemeente dit jaar
uitgebreid gediscussieerd over de
stappen die nodig zijn om de financiële positie van de gemeente te verstevigen. De gemeenteraad heeft eind juni
dit jaar tijdens de bespreking van de
perspectiefnota het college een
richting meegegeven. “Een groot
aantal van de amendementen en
moties zijn verwerkt in de begroting
die we nu presenteren,” laat Steinweg
weten. “Zo ontzien we de beleidsvelden cultuur, kunst en taalontwikkeling
als het gaat om bezuinigingen. De
vraag van de raad om te korten op de
kosten voor de gemeenteraad en de
internationale vriendschapsbanden
hebben we in de begroting verwerkt.
Dit geldt ook voor de extra bezuiniging op de gemeentelijke organisatie.
Boven de taakstelling 500.000 euro
(die geldt voor de periode 2017-2020)
hebben we vanaf 2020 een extra
bezuiniging van 100.000 euro
opgenomen in de begroting.”
Ondanks al deze aanpassingen is het
financiële beeld nog steeds negatief.
Steinweg: “Dit heeft te maken met
een ongunstige ontwikkeling vanuit
het gemeentefonds en financiële
tegenvallers dit jaar. Denk daarbij aan
extra kosten voor PlusOV en Jeugd-

Op weg naar de

Begroting 2020

Op donderdagavond 19 september kwam de raad weer bijeen om met elkaar
in debat te gaan over onderwerpen die binnen onze gemeente spelen. Er werd
onder andere gesproken over toevoegingen aan de Woonagenda voor
2020-2023 en een tweetal ontwikkelingen in Brummen. Hierbij ging het over
het parkeerterrein Koppelenburg en de grondexploitaties voor woningbouw op
voormalige schoollocaties.
Het thema duurzaamheid was daarnaast goed vertegenwoordigd met de
behandeling van raadsvoorstellen over Energiecoaches, de Regionale Energiestrategie en een leningverzoek van BrummenEnergie. Ook stond de
overdracht van dierenweide `t Goor op de agenda. Op www.brummen.nl leest
u welke besluiten er over deze onderwerpen zijn genomen.

Pas op voor malafide controleurs energienota
In de gemeente Brummen zijn malafide
controleurs van energienota’s op pad.
De gemeente heeft hierover een
melding ontvangen. Ons advies is om
niet in te gaan op het aanbod van de
oplichters. Laat ze ook niet binnen.

Meer weten? Kijk op www.brummen.nl
zorg. We ontkomen er niet aan om in
de begroting met extra bezuinigingsvoorstellen te komen. Een aantal
hiervan kwamen dit voorjaar al aan
bod in de gemeenteraad.”
Ambities blijven overeind
Belangrijk streven van het college is
om de vijf gemeentelijke speerpunten overeind te houden. Het gaat
daarbij (in willekeurige volgorde) om
het sociale domein, duurzaamheid/
energietransitie, Ruimte voor
Eerbeek, Centrumplan Brummen en
een financieel gezonde gemeente.
“Helaas moeten we het tempo om
te komen tot deze laatste ambitie
aanpassen. Deze begroting levert
nog geen bijdrage aan een financieel
gezonde gemeente,” licht Steinweg
toe De uitgaven binnen het sociaal
domein zijn reëel geraamd en het is
een prestatie als deze beheersbaar
blijven. De ambitie op het gebied
van duurzaamheid wordt financieel
bijgesteld. Daarnaast zijn er diverse
bezuinigingen doorgevoerd en stelt
het college voor om de onroerende
zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting extra te verhogen. “Het
voorstel om de OZB te verhogen

hebben we dit voorjaar ook al
gedaan en kreeg toen niet de steun
van de meerderheid van de raad.
Maar willen we voorzieningenniveau, dienstverlening en ambities op
peil houden, dan is dit absoluut
noodzakelijk.”
Oordeel aan de gemeenteraad
Volgens Steinweg beschikt de
gemeenteraad nu over een gedegen
document om in oktober een weloverwogen besluit te nemen. “De
conceptbegroting bevat een pakket
aan maatregelen om te bezuinigen,
inkomsten te verhogen, om tegenvallers op te vangen en om te blijven
investeren in ambities. Maar het
oordeel is aan de gemeenteraad.”
Op donderdag 10 oktober is een
speciaal forum over de begroting.
Deze begint om 19.00 uur Iedereen
kan dan meepraten en zijn of haar
visie en standpunten kenbaar maken.
Het politieke debat en besluitvorming
zijn op donderdag 31 oktober.
Meer over dit belangrijke onderwerp
leest u op de speciale begrotings
pagina op onze website
www.brummen.nl.

Werkzaamheden verkeersmaatregelen Stroomdal
Elzenbos is volop in beweging.
Nagenoeg de gehele openbare
ruimte is definitief ingericht. In het
plantseizoen wordt dit gebied nog
verder aangekleed met groen. Wij
willen iedereen graag bedanken voor
het getoonde begrip tijdens de
aanlegperiode. Nu de werkzaamheden op plan Elzenbos bijna zijn
afgerond wordt er verder gewerkt
aan het Stroomdal. De voorbereiden-

Gemeenteraad besloot

de werkzaamheden voor een aantal
verkeersmaatregelen zijn hier
inmiddels gestart.
Aannemer Dostal gaat bezig met de
aanleg van twee plateaus en een
gelijkwaardige kruising die de verkeersveiligheid ten goede komen. Tijdens de
werkzaamheden is het Stroomdal in
beperkte mate bereikbaar en wordt
geadviseerd om de wijk via de Meen-

gatstraat te bereiken. Tot en met
zondag 27 oktober zijn er omleidingsroutes ingesteld. Hiermee proberen we
eventueel hinder zoveel mogelijk te
voorkomen.
Kaarten
Tijdens de werkzaamheden gelden er
drie verschillende omleidingsroutes.
De gedetailleerde kaarten vindt u op
www.brummen.nl.

In Voorstonden meldden de mannen
zich met het verhaal dat ze namens de
gemeente energienota’s controleren.
Op die manier probeerden ze aan
(bank-)gegevens te komen. Deze

mensen werken niet voor de
gemeente. Bovendien kunnen medewerkers van de gemeente zich altijd
legitimeren. De politie is inmiddels ook
op de hoogte.
Krijgt u iemand aan de deur met een
dergelijke vraag over uw energienota?
Deel het via uw Buurt WhatsApp. Dan
zijn uw directe buren die, op de
BuurtWhatsAppgroep zijn aangesloten,
direct op de hoogte.

Op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen in uw gemeente
of buurt? Maak gebruik van e-mailattendering op overheid.nl

Pilot gericht op hulp aan inburgeraars
Extra ondersteuning voor inwoners met
een status die bezig zijn met een
inburgeringstraject. Dat is wat de
gemeente Lochem en Brummen in de
komende periode gaan doen. Via een
pilot waarvoor beide gemeente geld
krijgen van het rijk willen Brummen en
Lochem de nieuwkomers met een
status hulp bieden bij het leren van
goed Nederlands en hen begeleiden
naar passend werk.
Op 1 januari 2021 treedt in principe de
nieuwe Wet Inburgering in werking.
Reden hiervoor is dat het huidige stelsel
niet tot het gewenste resultaat leidt.
Met de nieuwe wet komt er een aantal
belangrijke taken in de begeleiding van
een inburgeraar bij de gemeenten te
liggen. Om vóór de inwerkingtreding
van de nieuwe wet al waardevolle
ervaring op te doen, stelt het ministerie
geld beschikbaar aan geïnteresseerde
gemeenten om met onderdelen van de
nieuwe wetgeving al te oefenen.
Brummen en Lochem hebben zich
samen ingeschreven om dit najaar een
pilot te starten. Het plan van aanpak
‘duale trajecten’ werd door het ministerie positief ontvangen en gehonoreerd.
Het rijk stelt aan beide gemeenten
samen 275.000 euro beschikbaar.
Werkervaring en taalbegeleiding
Lochem en Brummen hechten veel
waarde aan een goede inburgering van
nieuwe inwoners met een status. Reden
om samen de pilot ‘duale trajecten’ te
starten.

Concreet betekent dit dat de inspanningen gericht zijn op zowel het inburgeringstraject als het bemiddelen naar
werk. Naast het inburgeringstraject, dat
ongeveer vijf dagdelen in beslag neemt,
wordt een zo passend mogelijke
werkplek gezocht. Dit kan stage zijn,
een participatieplaats, een werkervaringsplaats of betaalde arbeid. Op de
werkplek worden inburgeraars actief
begeleid door een taaldocent (‘taal op
de werkvloer’). Bedrijven die zich
openstellen voor statushouders wordt
extra voorlichting en begeleiding
aangeboden. Beide gemeenten sluiten
zoveel aan bij al bestaande werkwijzen
en instanties. Denk bijvoorbeeld aan het
Taalhuis Brummen/Voorst, WerkFit
Brummen en lokale welzijnsorganisaties.
De gemeenteraden zijn door de colleges
op de hoogte gebracht van de toekenning van rijksbijdrage voor deze pilot.
Beide gemeentebesturen gaan voortvarend van start, zodat van september
2019 tot december 2020 ervaringen
opgedaan kunnen worden die waardevol zijn voor beide gemeenten, het
ministerie en uiteraard ook alle direct
betrokkenen.
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Publicaties
Beschikkingen | aanvraag
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanleggen
van een nieuwe speeltuin, Blake in
Brummen (18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een erfafscheiding, Eerbeekseweg 27A, Hall (18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het aanleggen
van een inrit, Loubergweg 3, Eerbeek
(18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het plaatsen
van een schutting, Ringlaan 60A,
Eerbeek (18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het kappen
van 53 diverse bomen, Spoorstraat 6,
Brummen (18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het vervangen
van de handelsreclame van de
geldautomaat, Zutphensestraat 3A,
Brummen (18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, voor het
kappen van 1 rode beuk, Zutphensestraat 21, Brummen (18-09-2019)
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, voor het
kappen van 2 witte paardenkastanjes

Géén spreekuur
Team voor Elkaar
in Servicepunt
Komende donderdag 26 september
is er eenmalig geen inloopspreekuur
van Team voor Elkaar in het
Servicepunt in Eerbeek . De
medewerkers van het sociale
wijkteam volgen die dag een
training. Overigens is Team voor
Elkaar die dag wel gewoon telefonisch bereikbaar via het bekende
telefoonnummer (0575) 568 568.

Energie besparen?
Ontdek wat u
kunt doen op
www.brummenenergie.nl

De officiële bekendmakingen vind u op www.overheid.nl
(nrs. 7 en 8) en 1 zomereik (nr. 10),
Rondweg N345 De Hoven Wapsumsebeek, Brummen C 1618 (18-09-2019)
•
Beschikkingen | afhandeling
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van een schuur
op de locatie Arnhemsestraat 37,
Brummen (18-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het herbouwen van een
serre en bouwen van een veranda op
de locatie Arnhemsestraat 37,
Brummen (18-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van de
gevelluiken op de locatie Arnhemsestraat 37, Brummen (18-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor een constructieve
wijziging van de woning op de locatie
Boerhaavelaan 26, Eerbeek
(18-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 1 berk
en 1 spar (kap van de eik is ingetrokken) op de locatie Charlotte van
Bourbonlaan 8, Eerbeek (18-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het kappen van 3 coniferen,
Gravin van Burenlaan 13, Eerbeek
(18-09-2019)
• Verleende reguliere omgevingsvergun-

•

•

•

ning, voor het plaatsen van een
veranda met berging op de locatie
Hooimate 21, Brummen (18-09-2019)
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van 2 dakkapellen voor de locatie Koningin
Emmalaan 5, Eerbeek (18-09-2019)
Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een
schutting op de locatie Vinkenstraat
2, Brummen (18-09-2019)
Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het aanpassen van 2
woningen type Hofwachters in het
plan Lombok Zuid in Eerbeek,
kadastraal bekend: Hall, sectie C,
nummer 3734 (18-09-2019)
Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een woning
in het plan Lombok Zuid, Papiermolen
12, Eerbeek (18-09-2019)

Verkeersbesluit
• Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen
van elektrische voertuigen in de
Rembrandtlaan te Eerbeek (19-092019)
Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering op
donderdag 19 september 2019
(13-09-2019)

Kort nieuws
Tweede bestuursrapportage 2019
B&W stellen de gemeenteraad voor de tweede bestuursrapportage over 2019
vast te stellen. Met dit document legt het college verantwoording af over de
inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie van het huidige begrotingsjaar.
De 2e bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 87.000. Het
verwachte jaarresultaat daalt hierdoor naar € 10.000 positief. Het is de
verwachting dat de gemeenteraad dit voorstel in oktober bespreekt.

Donderdag: raadsforum
Op donderdagavond 3 oktober is er weer een (gecombineerd) raadsforum. Er
staan een aantal inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Het forum geldt als
voorbereiding voor de besluitvormende vergadering van twee weken later.
Iedereen is van harte welkom om het forum bij te wonen en eventueel over
een onderwerp mee te praten. In een bericht op onze website leest u meer
over de onderwerpen en de daarbij horende voorstellen en documenten.

Avond over eenzaamheid
Op dinsdagavond 8 oktober organiseert de Maatschappelijke Adviesraad
Brummen (MAR) een avond waarbij het thema eenzaamheid centraal staat.
Deze avond vindt plaats in de landelijke week tegen eenzaamheid. Hugo van
den Beld (expert eenzaamheidsbestrijding) verzorgt een leerzame presentatie,
waarbij er ook ruimte is voor eigen inbreng. De avond vindt plaats in De
Beekwal aan de Derickxkamp 27 in Eerbeek en begint om 19.30 uur. Iedereen
is welkom. Graag aanmelden via info@margemeentebrummen.nl of bel
06-24267943

Dinsdag 8 oktober: ondernemersbijeenkomst
Hoe kun je maximaal gebruik maken
van iemands talenten? Een vraag die
veel ondernemers zich regelmatig
stellen als het gaat om hun bedrijf en
de inzet van (nieuwe) medewerkers.
Iemands talenten staan ook centraal bij
het werk van WerkFit Brummen, sinds
begin dit jaar de organisatie die
inwoners ondersteunt naar passend
werk. Daarom staat ‘talent’ centraal in
de ondernemersbijeenkomst die op
dinsdag 8 oktober door gemeente en
WerkFit Brummen wordt georganiseerd. Eerbekenaar, oud-voetballer en
topcoach Edward Sturing is uitgenodigd om zijn visie en ervaringen te
delen als het gaat om het beste uit
iemand naar boven te halen.
Alle ondernemers uit de gemeente
Brummen zijn om 17.00 uur van harte
welkom om zich te laten inspireren. Niet
alleen over het aanwenden van talent,
maar ook over het werk en de eerste
resultaten van WerkFit Brummen. Sinds
begin dit jaar zijn al veel mensen gestart
in een werkfit-traject. Dit heeft al tot
veel positieve resultaten geleid. Veel
mensen zijn niet meer afhankelijk van

een uitkering en hebben een betaalde
baan. Een aantal van hen vertelt op 8
oktober over hun persoonlijke ervaringen. WerkFit Brummen verwacht dat in
de komende periode dat veel medewerkers werkfit zijn om de arbeidsmarkt te
betreden. Dit biedt mooie kansen voor
ondernemers in onze gemeente.
Vooraf aanmelden
De ondernemersbijeenkomst vindt
plaats in het gebouw van WerkFit
Brummen aan de Kollergang 14 in
Eerbeek. Ondernemers die de uitnodiging niet hebben ontvangen zijn
natuurlijk wel van harte welkom om de
bijeenkomst te bezoeken. Zij kunnen
zich aanmelden via mailadres ondernemen@brummen.nl. Doe dit uiterlijk 1
oktober aanstaande. Het e-mailadres is
ook te gebruiken voor het stellen van
vragen over de bijeenkomst.

Edward Sturing (links) levert een bijdrage aan de ondernemersbijeenkomst op dinsdag
8 oktober. Recent bezocht hij het WerkFit Brummen gebouw op de Kollergang in
Eerbeek, waar hij werd ontvangen door manager Maarten van Klaveren (rechts).

Ondernemers in de gemeente Brummen die op 8 oktober niet in de
gelegenheid zijn naar de bijeenkomst te
komen, maar wel interesse hebben,
kunnen contact opnemen met de
accountmanagers van WerkFit Brum-

men. Dit zijn Bas Willemse en Judith
Curré. Zij gaan graag met ondernemers
in gesprek in het gebouw van WerkFit
Brummen. Maar ook vinden zij het
nuttig om bij een ondernemer langs te
gaan voor een kennismakingsgesprek.

De contactgegevens van de accountmanagers:
- Bas Willemse, tel. 06 - 821 37 126 en
b.willemse@brummen.nl
- Judith Curré, tel. 06 - 821 36 977 en
j.curre@brummen.nl.

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),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Eerbeek: Servicepunt
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Brummen: huisartsenpraktijk
De Meidoorn, Meidoornlaan 18a
• Vrijdag 13.00-17.00 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
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Samen stap voor stap naar schone energie dichtbij.
Iedereen doet wat!
Moet de Cv-ketel de deur uit? Zal ik zonnepanelen nemen of kan ik beter eerst mijn
woning isoleren? Komen er windmolens in mijn omgeving? Dit soort vragen houdt
veel mensen bezig, weet wethouder duurzaamheid Eef van Ooijen. “Het is logisch
én goed om te zien dat velen al bezig zijn met duurzame energie in hun huis. Ook
voor ons als overheid (lokaal, regionaal en landelijk) ligt er een belangrijke taak om
onze oude energiebronnen op een goede manier vaarwel te kunnen zeggen. Samen
maken we Nederland zo steeds duurzamer.” vertelt de wethouder.
Om dit extra onder de aandacht te brengen
is deze maand de landelijke campagne
‘Iedereen doet wat’ van start gegaan.
Kijk op www.iedereendoetwat.nl om te
lezen wat anderen al doen en ontdek de
mogelijkheden bij u thuis. Lees op deze
pagina wat er op dit moment in onze
gemeente speelt op het gebied van
duurzaamheid.

Werkzaamheden voor
Zonnepark Eerbeek
Regionale Energiestrategie wordt verrijkt met lokale kennis
Donderdag 12 september is in
Brummen de kennis van vertegenwoordigers vanuit dorpsraden,
landbouw, industrie, toerisme en
natuur en landschap ingezet om na te
denken over het opwekken van
schone energie op ons grondgebied.
Een belangrijke opgave die wij als
Brummen regionaal moeten aanpakken met 6 andere gemeenten en 2
waterschappen. De lokale inbreng van
deze gemeenten vormt een belangrijke basis voor de Regionale Energiestrategie (RES) die momenteel
wordt ontwikkeld.
Na een inleiding over de RES benadrukte wethouder Van Ooijen het
belang dat inwoners meedenken over
deze belangrijke opgave. Nu én in de

latere stappen die nog gezet moeten
worden. Daarom is het aanbod gedaan
om op verzoek in wijkraden/gebiedsbijeenkomsten meer uitleg te geven
over de RES. Heeft u hier interesse in?
Neem dan gerust contact op met uw
wijk/dorpsraad.
Groepsgesprekken
Deelnemers gingen vervolgens uiteen
in meerdere groepen om verder te
spreken over wat zij belangrijke
waarden vinden in het landschap van
Brummen. Dit leverde een avond op
met constructieve gesprekken. Er werd
veel informatie gegeven over de lokale
situatie en de eerste bouwstenen zijn
goed onder de loep genomen.
Aanwezigen konden per bouwsteen
aangeven of dit kansrijke bouwstenen

zijn, of juist zeer o
 nwenselijke bouwstenen. Op deze manier komt er een
ruwe schets vrij hoe in Brummen wind
en zonne-energie op een passende
manier kan worden ingepast in ons
landschap.
Regionale doorvertaling
De input van deze avond wordt
vertaald naar het intekenen van
kansrijke gebieden op de kaart van
Brummen. In de maanden september
en oktober vinden ook in de andere
gemeenten lokale ateliers plaats.
Hierna wordt een eerste regionale
doorvertaling gemaakt. Hierover krijgt
u te zijner tijd bericht. Zo kunt u ons
straks helpen om deze regionale
plannen voor energieopwekking te
verrijken en verder aan te scherpen.

Landelijke subsidie voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
Door samen zoveel mogelijk energie
te besparen hoeven we ook minder
energie op te wekken. Dat maakt de
overstap naar schone duurzame
energie makkelijker. Een belangrijke
stap daarbij is het isoleren van uw
huis. Bent u woningeigenaar en heeft
u vanaf 15 augustus voor uw woning
minimaal 2 energiebesparende
isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag
dan de Subsidie energiebesparing
eigen huis (SEEH) aan.
U komt in aanmerking voor deze
subsidie als de woning uw eigendom
én hoofdverblijf is, of als deze uw
hoofdverblijf wordt na renovatie. De
subsidieregeling loopt tot en met 31
december 2020. U kunt subsidie
aanvragen voor maatregelen die u na
15 augustus 2019 heeft uitgevoerd.
Kijk voor meer informatie op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh.

Degenen die regelmatig in de buurt van de Doonweg komen kunnen zien
dat de voorbereidingen voor Zonnepark Eerbeek al gestart zijn. Vanaf eind
september 2019 wordt gestart met het aanbrengen van een steunlaag voor
de zonnepanelen. De materialen worden per schip aangevoerd naar Zutphen
en verder met vrachtwagens naar de Doonweg gereden. Dit betekent dat er
drie maanden extra vrachtverkeer op dit traject rijdt.
Medio 2020 wordt gestart met het plaatsen van de zonnepanelen.
De rest van het gebied krijgt een natuurlijke inrichting met een infiltratievijver
en bloemenrijke taluds. Zonnepark Eerbeek moet met 15.500 zonnepanelen
ongeveer 5.300.000 kWh gaan opwekken. Dit is voldoende stroom voor
ruim 1600 gezinnen. De stortplaats is door de papierfabrieken DS Smith de
Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek ter beschikking gesteld aan BrummenEnergie voor dit initiatief. Kijk voor meer informatie op www.brummenenergie.nl.

De IJsselruiters wil
accommodatie verduurzamen
Rijvereniging en Ponyclub “De IJsselruiters” heeft een aanvraag ingediend om
gebruik te maken van de stimuleringslening van SVn. Deze week heeft het college
besloten om onder voorwaarden mee te werken met het verstrekken van deze
lening. Met de stimuleringslening kunnen aanvragers een accommodatie verduur
zamen tegen een gunstige rente.
De IJsselruiters gebruiken de lening om
het asbest te saneren, het dak te
isoleren en de volledige accommodatie
te voorzien van led-verlichting. Ook
wordt het dak voorzien van zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden door
middel van een postcoderoos beschikbaar gesteld voor de directe omgeving.
Hiervoor wordt samengewerkt met
BrummenEnergie.

Interesse
Naast de IJsselruiters heeft SC
Brummen al gebruik gemaakt van
de stimuleringsregeling om hun
accommodatie te verduurzamen.
Wilt u de accommodatie van uw
vereniging of stichting ook verduurzamen? Kijk voor meer informatie
over de mogelijkheden op
www.svn.nl/gemeente/Brummen.

