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Gratis voucher voor energiebesparende producten groot succes!
In december ging de energie bespaar
actie voor huiseigenaren in gemeente
Heumen van start. Huiseigenaren
konden een voucher aanvragen om
gratis kleine energiebesparende
producten aan te schaffen. De voucher had een waarde van 65 euro.
Meer dan 1.200 huishoudens hebben
hiervan gebruikgemaakt en kochten
energiebesparende producten. Vooral
ledlampen, tochtstrips, stekkerdozen
met aan/uit knop en overig (klein)
isolatiemateriaal blijken populair.

De actie is een onverwacht groot succes.
Binnen enkele dagen waren er zoveel vouchers
verzilverd, dat het volledige budget was
vergeven. Wie vanaf 29 december de voucher
nog wilde aanvragen of verzilveren, viste dan
ook helaas achter het net.
Deze actie is mogelijk gemaakt met de RRE
uitkering van de rijksoverheid. Het enthousiasme waarmee is gereageerd, toont aan dat een
dergelijke actie een laagdrempelig en werkzaam middel is om aan de slag te gaan met
energiebesparing. Mocht er in de toekomst
opnieuw budget beschikbaar komen, dan is een
dergelijke actie zeker voor herhaling vatbaar.

De week van de burgemeester
Bij de gemeente zitten we al weer helemaal in het ritme van alledag,
inclusief de avondvergaderingen. Net alsof er helemaal geen kerstvakantie
en jaarwisseling is geweest. Maar af en toe komen we in de gesprekken
nog even terug op hoe iedereen die periode heeft ervaren. Het meest
gegeven antwoord is: “Anders!”, het was anders dan alle voorgaande
jaren. Het was rustiger, minder mensen nabij, minder spannend. En tussen
de regels door klinkt een groot verlangen naar sociaal contact.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

Dat laatste zit er voorlopig nog niet in. De vaccinatie is gestart maar de
besmettingen gaan nog ongebreideld door, en daarmee de andere manier
van leven. In de media volop meningen over het vaccineren, en in de Tweede Kamer debatten
over dit onderwerp. Ik weet niet of ons land beter wordt van al dat praten. Misschien moeten
we gewoon de handen uit de mouwen steken. Dat doen ze in de zorg en ik zie tal van mensen
die al dan niet op vrijwillige basis een grote bijdrage aan de verbinding tussen mensen leveren
en aan het op orde houden van een positieve samenleving.
Praten kan natuurlijk wel helpen om frustraties of zorgen te verwerken. Ik merk die behoefte in
deze tijd heel sterk omdat mensen vaker dan gebruikelijk een gesprek met mij willen omdat ze
teleurgesteld of bezorgd zijn. In andere tijden praten ze daarover met buren of familie, en dat
lucht dan enigszins op. Maar nu mensen weinig contacten hebben, worden verdriet en zorgen
alsmaar groter. Het lijkt wel of in Coronatijd alles een beetje wordt uitvergroot, het genieten
van de kleine leuke dingen, maar ook de spanningen. Daar kunnen we elkaar bij helpen.
Voor de raad en het college is 2021 het laatste volledige jaar, want in maart 2022 zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. De maanden vóór en ná de verkiezingen gebeurt er
meestal niet zoveel als het gaat om belangrijke besluiten. Dus we moeten zorgen dat dit jaar
nog veel besluiten genomen worden die dit jaar en het jaar daarna uitgevoerd kunnen worden.
De medewerkers van de gemeente, die grotendeels thuis werken, hebben nog het nodige te
doen. Ik vind het knap om te zien hoe ze ondanks de huidige beperkingen toch in volle vaart
hun stukken leveren. Natuurlijk zal, net als in iedere organisatie er heus wel iemand zijn die van
de vrijheid gebruikmaakt, om er ongemerkt de kantjes van af te lopen. En er gaat ook wel eens
iets fout. Maar ik zie mensen zoveel leveren dat ik echt onder de indruk ben, en dat mag ook
wel eens gezegd worden.
Marriët Mittendorff
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Commissievergadering Bestuur
en Samenleving 21 januari
In de commissievergadering van 21 januari bespreken
de raads- en commissieleden de voorstellen over de verordening
Schulphulpverlening en drie zienswijzen op kaderbrieven van
gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke regelingen, zoals de GGD, geven in een kaderbrief aan wat
zij willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is.
De kaderbrief geeft zo richtlijnen en biedt handvatten voor het opstellen van de
begroting. De gemeente maakt haar mening over deze ontwikkelingen kenbaar
door middel van een zienswijze. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari
worden deze zienswijzen vastgesteld, maar eerst worden de voorstellen daartoe
besproken in de commissie van 21 januari.
Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u op: www.heumen.nl/vergaderkalender
Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen omtrent het coronavirus is de
publieke tribune gesloten deze avond. U kunt de vergadering volgen via GL8 en
later terugkijken via het YouTube kanaal van de gemeente.
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 21 januari 16.00 aanmelden via e-mail:
griffie@heumen.nl of telefonisch via (024) 358 84 67.

www.heumen.nl
Collectes
Deze week is er geen collecte.

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).

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op
onderstaande adressen. U vindt aanvullende informatie op:
www.heumen.nl/bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Oude Boterdijk 5, Sectie I Perceel 1024 (nabij Jac.
Marisstraat 2), Sectie I Perceel 571 (nabij Looistraat 47)
• Nederasselt: nabij Broekstraat 20, Veerstraat
Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning
• Malden: Het Halster 56, Terrein De Veldschuur (nabij Veldsingel
en Huikeling), Kadastraal HMN01 5866 G (nabij Hatertseweg 29)
• Overasselt: De Laan 26

