
Winst uit je woning

Wij organiseren in samenwerking met ‘Winst uit je woning’ een advies- en 
inkoopactie voor energiemaatregelen. Dit is hét moment voor woningeige-
naren om te verduurzamen. Helemaal nu de energieprijzen enorm zijn ge- 
stegen. U kunt uw energielasten eenvoudig verlagen door mee te doen aan 
deze collectieve actie. Medio januari hebben alle eigenaren van woningen 
in onze gemeente een brief ontvangen met meer informatie over deze actie. 

De komende weken organiseren we in 
samenwerking met Winst uit je woning een 
advies- en inkoopactie voor duurzame 
maatregelen waarmee u uw energiereke-
ning fors kunt verlagen. Denk bijvoorbeeld 
aan isolatie, zonnepanelen en een warmte-
pomp. Met deze actie willen wij u helpen 

uw energierekening te verlagen en uw 
wooncomfort te verhogen. Daarnaast 
dragen we samen een steentje bij aan een 
duurzame wereld. Tijdens de actie koopt 
een grote groep huiseigenaren gezamenlijk 
maatregelen voor de verduurzaming van 
hun huis in. U ontvangt daardoor offertes 

met een goede prijs/kwaliteit balans. 
Ook is er meestal subsidie mogelijk. 

Online informatieavond
Op dinsdag 25 januari om 19.30 uur 
organiseren wij een online informatie-
avond voor woningeigenaren. Winst uit je 
woning vertelt u dan u alles over de actie, 
de slimste maatregelen en over subsidies 
en financieringen. Uiteraard is er ook 
ruimschoots gelegenheid om uw vragen 
te stellen. Komt u ook? Meld u dan 
vrijblijvend aan voor de inkoopactie via:
www.winstuitjewoning.nl/heumen en 
ontvang direct de uitnodiging.

Heeft u andere vragen over het 
verduurzamen van uw woning?
Meer tips vindt u op: 
www.duurzaamwonenplus.nl. 
Dit is de website van het energieloket van 
de gemeente Heumen, Loket Duurzaam 
Wonen Plus. Het Loket geeft u informatie 
en advies over energie besparen en op-
wekken en het nemen van maatregelen. 
Het Loket is elke donderdagochtend op 
afspraak geopend van 9.00 tot 12.30 uur 
in het gemeentehuis.

Vrijblijvend aanmelden 
Schrijf u vóór 31 maart 2022 gratis en 
vrijblijvend in op: 
www.winstuitjewoning.nl/heumen. 
Heeft u geen internet of heeft u vragen 
over de advies- en inkoopactie? Bel dan 
met de helpdesk van Winst uit je woning 
op: (023) 583 69 36.

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

14 januari 2022

Collectes
16 t/m 22 januari: Stichting Luilekkerland 
Overasselt

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van 
deze week. Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Kadastraalperceelnr 1061 sectie I  
 - Nabij Westerkanaaldijk 11, De Wieken 82
• Nederasselt: Broekstraat 72A

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Tulpstraat 1 Kadastraal G perceel-
 nummer 3255

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Malden: Bongerd 53

Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen 
• Nederasselt: Kadastraal sectie D perceel- 
 nummer 397 nabij Sluisweg 2

Plannen voor 
ons landschap

Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

De ligging van boerenbedrijven is 
aantrekkelijk voor criminelen. 
Met meer verwachte leegstand 
door de coronacrisis neemt de 
interesse van criminelen alleen 
maar toe. Zij maken graag misbruik 
van de situatie en bieden bijvoor-
beeld veel geld om een loods of 
schuur te huren.

Het snelle, contante geld kan misschien 
aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote 
risico’s als er illegale activiteiten in uw 
pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan 
flinke schade aan uw pand, zoals doorge-
broken muren, gaten in het dak en water- 
en brandschade. Maar ook draait u vaak 
op voor de kosten van illegaal afgetapte 
elektriciteit of het opruimen van de 
aangetroffen kwekerij of het drugslabo-
ratorium. Met een beetje pech sluit de 

burgemeester ook nog uw pand. Bedenk 
altijd: u kunt maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd op uw erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s en  
 onthoud hoe de mensen eruitzien.
• Vraag rond in de omgeving: wie kent ze?  
 Zijn ze ook al bij de buren geweest?
• Overleg met de wijkagent.
• Waarschuw de WhatsApp-groep van de  
 buurt.

Wilt u uw woning, bedrijfspand, schuur, 
stal of loods verhuren?
• Accepteer nooit contante betalingen,  
 laat huur betalen via de bank.
• Vraag om het originele identiteitsbewijs  
 en maak een foto/kopie.
• Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de  
 Kamer van Koophandel gegevens op of  
 kijk of het bedrijf een website heeft.
• Is de huurder geen bedrijf maar ergens in  
 dienst? Dan kunt u vragen om een werk- 
 geversverklaring en belt u de werkgever  
 ter controle.
• Maak goede afspraken met de huurder  
 en leg deze vast, bijvoorbeeld:
 -  De huurder krijgt pas de sleutel van het  
  pand als het huurcontract ondertekend is.
 - Spreek af periodiek in de schuur te 
  kijken en doe dat ook.
 -  De huurder mag geen nieuwe sloten  
  op de schuur zetten, zijn die er wel, 
  verwijder deze dan of ontbind de huur-
  overeenkomst.
 - Verbouwingen vinden enkel plaats in  
  overleg.

En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, 
herkent u de signalen die worden beschre-
ven of bent u benaderd door criminelen? 
Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent 
of via (0900) 88 44. Anoniem melden kan 
bij Meld Misdaad Anoniem via: (0800) 70 00 
of op: www.meldmisdaadanoniem.nl
Bij meldingen die betrekking hebben op 
het milieu, bijvoorbeeld een dumping van 
drugsafval, kunt u ook melding doen 
via milieuklachten.nl. Ga er in geen geval 
zelf op af!

Wij hebben een verantwoorde-
lijkheid voor het behoud en de 
versterking van de biodiversiteit 
in onze gemeente. Gelukkig 
hebben wij een grote betrokken-
heid hierbij, dat is geweldig! 
Diverse vrijwilligers in het land-
schap, betrokken partijen en 
gebiedseigenaren zetten zich om 
dit te bevorderen. Een grotere 
biodiversiteit biedt een gezond 
leefgebied voor mens, plant en 
dier, en is goed voor onder andere 
de klimaatbestendigheid, omdat 
er meer groen aanwezig is om de 
hitte en het regenwater op te 
vangen. Tevens kan het de uit-
braak van de eikenprocessierups 
of andere plagen beperken. 

Samen met ongeveer tien gebieds-
experts heeft bureau ‘Natuurbalans’ een 
praktisch plan opgesteld, het zogenaam-
de biodiversiteitsplan, waarbij we de 
huidige kwaliteiten van de bermen en 
beplantingen hebben vastgelegd en de 
kansen benoemd. Gestreefd wordt naar 
ontwikkeling van bloemrijke graslanden, 
bos met hogere natuurwaarde, klein-
schalig landschap, poelen, dorpsnatuur 
en natuurinclusief bouwen. De uitvoe-
ring is deels verweven in het uitvoe-
ringsprogramma van het landschapsont-
wikkelingsplan (LOP). Het plan vormt 
tevens input voor de omgevingsvisie, de 
uitvoering van projecten en het stimule-
ren van externe partijen en inwoners. 

Harde werkers
Afgelopen jaar is weer hard gewerkt in 
het prachtige landschap van onze ge-
meente. Vrijwilligers hebben hagen 
gevlochten, boomgaarden gesnoeid en 
bloemrijke graslanden gehooid. Inwoners 
uit het buitengebied hebben landschap-
pelijke beplanting aangebracht op hun 
terreinen. Ook zijn er wandelpaden in 
de uiterwaarden uitgezet. Provincie en 
gemeente hebben dit ondersteund 
vanuit het LOP. 
De projecten uit het LOP dragen bij aan 
landschapsontwikkeling en biodiversiteit 
enerzijds en gezondheid en betrokken-
heid bij inwoners anderzijds. De kansen 
voor meer biodiversiteit nemen we mee 
in projecten, en in samenwerking met 
andere gebiedseigenaren. Ook u kunt 
hieraan bijdragen!

Meer weten?
www.heumen.nl/landschapsonwikkeling

Afval
De dagen voor afvalinzameling staan op 

uw persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal 
raadplegen op www.dar.nl door in te loggen met 
uw postcode en huisnummer. Ook kunt u de 
Dar-app downloaden. U ontvangt dan een melding 
wanneer u welk afval buiten kunt zetten. 
Voor klachten over ophalen van afval (restafval, 
gft en plastic) neemt u contact op met Dar op 
telefoonnummer: (024) 371 60 00 (elke werkdag 
van 8-17u).


