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Webinar Zonnepanelenproject
Dé manier om tegelijkertijd te besparen op uw energierekening én te
kiezen voor duurzame energie is door
zonnepanelen op uw eigen dak te
laten plaatsen. De gemeente biedt
ondersteuning. Wilt u weten hoe dat
werkt? Doe dan mee aan ons webinar
over het zonnepanelenproject op
dinsdag 23 maart.
U kunt uw zonnepanelen via de gemeente
Heumen aanschaffen. Ook nu wordt er gewoon
geïnstalleerd, met extra veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus. U bent
verzekerd van een goede zonnepaneleninstallatie. Géén zorgen voor een periode van 15
jaar, omdat de gemeente Heumen garant staat
voor alle afspraken! U wordt zo veel mogelijk
ontzorgd. Géén uitzoekwerk, de installatie
wordt heel eenvoudig gefinancierd door een
aantrekkelijke gemeentelijke lening van 15 jaar.
In een keer betalen of extra aflossen kan en
ook de BTW teruggave wordt voor u geregeld.
Tot slot: u bespaart ook nog eens geld. Want
het investeren in zonnepanelen blijft financieel
aantrekkelijk.
U bent van harte uitgenodigd voor ons webinar
Om u meer informatie te kunnen geven over

ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta Solar
samen met de gemeente Heumen regelmatig
bijeenkomsten. Gezien de maatregelen in
verband met het Coronavirus vindt de bijeenkomst plaats in de vorm van een webinar.
Dit webinar kunt u op dinsdagavond 23 maart
2021 bijwonen.
Het online programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Opening
19.40 uur: Presentatie Zonnepanelenproject
20.15 uur: Vragen en antwoorden
20.30 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar?
Meld u online aan op:
www.voltalimburg.nl/project-heumen/
Kijk voor meer informatie over het zonnepanelenproject op onze website:
www.heumen.nl/zonnepanelenproject of stuur
een mail naar duurzaam@heumen.nl (onder
vermelding van: webinar 23 maart).

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

Burgemeester bezoekt
vaccinatiepaviljoen in Malden

@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief
Afgelopen vrijdag namen burgemeester Marriët Mittendorff en wethouder René Waas een kijkje in
het vorige week geopende vaccinatiepaviljoen in Malden.

Maak ook een opschoon-ommetje!
Op zaterdag 20 maart 2021 is de
Landelijke Opschoondag! Ook in
gemeente Heumen zetten we ons
samen in voor een frisse en schone
omgeving. En u kunt helpen!
Gaat u op deze dag de deur uit voor
een frisse neus? Maak er een opschoon-ommetje van! Zo zorgen
we samen voor een frisse, schone
en zwerfafvalvrije buurt.
Door het coronavirus ziet de Landelijke
Opschoondag er dit jaar iets anders uit.
Ga alleen of met uw gezin op pad en houd
1,5 meter afstand.

Opschoon-ommetje aanmelden?
Wilt u ook een opschoon-ommetje maken?
Meld uw opschoonactie dan aan via:
www.dar.nl/opschoondag. Hier vindt u ook
meer informatie over coronaproof zwerfafval
opruimen.
Vaker zwerfafval opruimen? Word Wijkheld!
Wilt u vaker zwerfafval opruimen? Meld u dan
aan als Wijkheld! Kinderen kunnen er ook nog
eens een zakcentje mee verdienen. Samen
actief buiten zijn. Goed, gezond én leuk om te
doen! Meer informatie: www.wijk-helden.nl

Meepraten over Gebiedsplan Energielandschap A73
Het gebied ten noorden van de Jan
J. Ludenlaan tussen het Maaswaalkanaal en de A73 lijkt, na zorgvuldige
studie, binnen de gemeente geschikt
te zijn om duurzame energie op te
wekken. Op welke manier dat zou
passen wil de gemeente uitwerken
in een gebiedsplan.
Om een goed plan te kunnen maken, zijn
constructieve gesprekken met betrokken
inwoners en organisaties in en om het gebied
nodig. De gemeente start nu met een reeks
participatiebijeenkomsten om een gebiedsplan
te maken voor het gebied boven de Jan J.
Ludenlaan, tussen de A73 en het Maaswaalkanaal.
Uw constructieve rol
Als u een belang hebt in het gebied dan wilt u
wellicht meepraten. Graag nodigen wij u uit
om met ons (digitaal) in gesprek te gaan.
Voor het gebied en de omgeving gaan we
3 brede participatiebijeenkomsten organiseren. De eerste bijeenkomst staat gepland op
31 maart. U kunt zich aanmelden door een
e-mailbericht te sturen naar:
duurzaam@heumen.nl
Wij vragen u om in het e-mailbericht uw naam
en adres op te nemen en te vermelden dat u
wilt deelnemen aan de digitale participatiebijeenkomst van 31 maart over het gebiedsplan. De uiterste termijn voor aanmelding is
25 maart. Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.heumen.nl/energielandschap

Begrenzing Gebiedsplan Energielandschap A73
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Uit de gemeenteraad
van 11 maart 2021
Op donderdag 11 maart vergaderde de gemeenteraad van Heumen wederom
digitaal. Alle raadsvoorstellen stonden als ‘hamerstuk’ op de agenda.
Dit betekent dat er niet meer over gesproken werd, maar dat ze meteen
vastgesteld werden. Dit advies kwam van de integrale commissie die op
25 februari de raadsvoorstellen al doorgenomen had.
Wel besprak de raad nog 2 moties vreemd aan de orde van de dag. Met deze moties dient de
raad een verzoek in bij het college over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze moties
gingen onder andere over (kleinschalige) duurzaamheidsmaatregelen en het vaccinatiepaviljoen in Heumen.
Aan het eind van de vergadering kondigde burgemeester Mittendorff haar afscheid aan.
Zij zal in januari 2022 het ambt neerleggen.
Terugkijken?
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan kunt u de vergadering terugkijken via het YouTube
kanaal van de gemeente.

Biodiversiteit in onze gemeente
liggen mogelijkheden om de natuur verder uit
te breiden. De resultaten bespreken we met
alle betrokken partijen uit onze gemeente. Er
zijn al vele vrijwilligers bezig om onze omgeving natuurvriendelijker te maken en zij
beschikken over veel kennis van planten en
dieren. In de zomerperiode verzorgen we, als
de omstandigheden het toelaten, excursies
waarbij we het belang van de natuur in de
verschillende gebieden laten zien.

Foto gemaakt door vrijwilligers van de Elshof:
Nestkas voor steenuilen

De bloembollen die we afgelopen
najaar hebben geplant komen op:
het begin van de lente! Bloemen zijn
belangrijk voor insecten, die gedurende het jaar naar voedsel zoeken.
We hebben deze bollen op diverse plekken
vlakbij eikenbomen geplant, in combinatie
met bloemrijke bermen en vogelkasten, om
daarmee de bestrijding van de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze te ondersteunen.
Wij zijn gestart met het bekijken van de
biodiversiteit in onze gemeente. Welke soorten
planten en dieren komen hier voor en waar

Maak onze gemeente nog groener!
Wij zijn trots op onze landelijke omgeving en
daarom zijn we blij dat we het project ‘Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen’
waarmee we de biodiversiteit en het landschap
versterken nog een keer mogen aanbieden.
Het biedt inwoners van het buitengebied, of in
de kern met een voldoende groot erf, de kans
om met een gratis advies van Stichting
Landschapsbeheer hun erf landschappelijk en
natuurlijker in te richten. De Provincie Gelderland en wij verlenen hiervoor subsidie. Kijk op:
www.heumen.nl/landschapsontwikkeling voor
meer informatie (bij bestaande initiatieven
zoals landschaps- en biodiversiteitsimpuls).
Hoe gaat dat verder?
Wanneer u zich aanmeldt, bekijken we de
mogelijkheden op basis van het bestemmingsplan en de landschappelijke omgeving, en
maakt een medewerker van Landschapsbeheer
een plan met u. Daarna volgt voor alle

Vestiging
gemeentelijk
voorkeursrecht
op twee percelen
Overasselt
Op 11 maart heeft de raad positief
besloten over de vestiging van de wet
voorkeursrecht gemeenten (wvg) op
de percelen C1879 en C2150 in Overasselt. Deze percelen liggen in het
plangebied van het woningbouwproject Zilverbergweg/Kruisbergsestraat.
Deze twee percelen zijn particulier bezit. Met
het vestigen van de wvg is de eigenaar verplicht om het bij verkoop in de eerste plaats
aan de gemeente aan te bieden. De gemeente
kan dan beslissen of zij tot aankoop wil
overgaan.
Ter inzage
Het besluit van de raad ligt - met bijbehorende
stukken - ter inzage op het gemeentehuis,
Kerkplein 6 in Malden. Als u de stukken wilt
inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken
met mevrouw J. Batelaan via (024) 358 83 00.
Reactiemogelijkheden
Belanghebbenden kunnen van 13 maart tot
24 april 2021 een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden.
Neem voor meer informatie contact op met
mevr. J. Batelaan via (024) 358 83 00.

deelnemers de bestelling van beplanting of
andere biodiversiteitsproducten, zoals
nestkasten of insectenhotels. Dit wordt in
november of maart uitgedeeld, of bezorgd.
Het zaaigoed wordt per post verzonden,
daarbij ontvangt u een instructie. De andere
biodiversiteitsproducten zoals nestkasten en
insectenhotels kunt u ook bestellen. Zoals het
er nu naar uit ziet brengen wij deze zelf bij u
langs. Tot slot worden de steen- en kerkuilkasten door een lokale werkgroep gemaakt en
opgehangen bij de verschillende adressen.
In maart zijn bij acht deelnemers bomen,
struiken of kruidenmengsel bezorgd, in totaal:
37 bomen, waarvan 4 fruitbomen, 1.910
struiken en 225 m2 aan kruidenmengsel. Maar
er kan nog veel meer bij, dus meld u aan voor
komend najaar!
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De week van
de burgemeester
De verkiezingen voor
de Tweede Kamer
zijn voorbij. Op het
moment dat ik dit
schrijf heb ik geen
weet van de uitkomst.
Ik hoop maar dat de
opkomst groot was.
Wat van te voren
opviel was het groot
aantal partijen dat meedoet aan deze
verkiezingen. Blijkbaar is politiek ‘hot’.
Veel mensen willen draagvlak voor hun
eigen ideeën. Hoewel het moeilijk zal zijn
een stabiel bestuur te formeren is het
tevens een hoopvol teken, want men
herkent zich weliswaar niet zozeer in wat
anderen al hebben bedacht, maar er is wel
de wil om zelf mee te denken.
Nu komt het ingewikkelde traject van
formeren. We zullen er ongetwijfeld via de
media van op de hoogte worden gehouden.
Volgend jaar rond deze tijd vindt hetzelfde
plaats voor de verkiezingen in onze
gemeente. Hoe mooi is het om in de eigen
gemeente mee te kunnen beslissen.
Daarom hoop ik maar dat mensen die dat
zouden willen zich tijdig melden. Nu kan
dat nog. Volgend jaar om deze tijd kunnen
we alleen nog stemmen op al die mensen
die wel op tijd dachten aan een plekje op
een van de lijsten. Is het niks voor u? Dan is
het nog op tijd om u aan te melden.
Misschien begint u dan in het gemeentebestuur op het moment dat ik net vertrokken ben. Vorige week heb ik in de
raadsvergadering verteld dat ik in januari
2022 afscheid neem. Ik word in maart
zeventig, en dan mag je geen kroonbenoemde burgemeester meer zijn. Dus
volgend jaar in maart moet ik stoppen.
Maar maart is een onhandige tijd voor een
nieuwe burgemeester om te beginnen,
vanwege de verkiezingen. Daarom stop ik
twee maanden eerder. Dan is de nieuwe
burgemeester net even gewend voordat de
nieuwe raad en het nieuwe college
aantreden. Zo kunnen raad en college
samen starten en hun ambities op elkaar
afstemmen. Dat is voor u het allerbeste,
vandaar. En ondertussen blijf ik natuurlijk
gewoon mijn best doen voor u.
Marriët Mittendorff

Kopen, recreëren en verbinden in uw
eigen omgeving: dat is de Kracht van
Lokaal! Op initiatief van de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen
(OGH), het Winkelcentrum in Malden
en in samenwerking met ons als
gemeente is deze campagne gestart.
Het is gericht op de consument en alle ondernemers binnen onze gemeente. Samen staan
we sterk, juist in deze coronatijden. Zo zorgen
we er ook samen voor dat alle faciliteiten,
boodschappen en diensten binnen handbereik
blijven voor alle inwoners.
Ook onderneemster Annemiek Klabbers van
LÉGAN Hand- en Voetzorg uit Heumen
(www.legan.nl) sloot zich aan bij de Kracht van
Lokaal. Deze praktijk is gevestigd aan huis en
is lid van ProVoet. Provoet is de landelijke
brancheorganisatie voor pedicures.
Annemiek is een gediplomeerd pedicure en
nagelstyliste en werkt met verschillende lijnen
van verzorgingsproducten waarvan zoveel
mogelijk op natuurlijke basis. U kunt er terecht
voor diverse soorten pedicurebehandelingen,
waarbij zij zich aanvullend heeft geschoold op
het gebied van nagelbeugels en nagelreconstructies als oplossing voor ingroeiende
teennagels en/of cosmetische verfraaiing van
schimmelnagels. Ook kunt u er terecht voor
verkoop van verzorgingsproducten zoals
diverse soorten crèmes, nagelolie, wandelwol
en knetterzeep. En binnenkort komt er een
eigen lijn met producten. U kunt via de website
en telefonisch contact opnemen voor een
afspraak.

Collectes
21 t/m 27 maart: Reumafonds

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: Dorpstraat 11
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Hatertseweg 12A, Tulpstraat 7
Ontwerpbestemmingsplan
• Heumen: Maasstraat 10
Verkeersbesluit
• Malden: Hatertseweg, Juﬀerstraat en Laantje
Instellen voetgangersoversteekplaats (VOP)
en een stopverbod

