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De Beste Burgemeester voor Heumen: denk mee!
Nu onze huidige burgemeester Marriët
Mittendorff haar afscheid heeft aangekondigd, moet onze gemeente
Heumen op zoek naar een nieuwe
burgemeester! Denk mee over de
profielschets voor de burgemeester.
Om de beste burgemeester te vinden, stelt de
gemeenteraad eerst een profielschets vast.
Deze beschrijft welke eigenschappen en
kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet
hebben. De gemeenteraad vindt het belangrijk
dat ook inwoners, ondernemers en maat-

schappelijke partners in de gemeente Heumen
hierover meedenken. Via een online enquête
kunt u aangeven wat u belangrijk vindt door
enkele korte vragen te beantwoorden.
U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk
woensdag 21 april. De link naar de enquête
is: https://nl.surveymonkey.com/r/LXSC7WT
Deze kunt u ook op onze website:
www.heumen.nl vinden en aanklikken.
De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe
burgemeester van de gemeente Heumen.

Buurtbussen rijden weer!
Vanaf vorige week rijden de buurtbussen in onze regio
weer. Het gaat om de buslijnen: 561 (Malden naar
Wijchen), 562 (Beek via Groesbeek naar Malden), 563
(Wijchen naar Batenburg), 564 (Groesbeek naar Molenhoek) en 565 (Wijchen naar Beuningen). De bussen rijden
uiteraard allemaal heen en weer.
Vanwege Corona heeft dit vervoer een tijd stil gelegen. De voertuigen
zijn inmiddels allemaal voorzien van de door TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) geadviseerde Corona aanpassingen:
er is apparatuur ingebouwd voor extra ventilatie en er is een kuchscherm tussen passagier en chauffeur aangebracht. Zo kunnen de
passagiers en chauffeurs weer veilig in de buurtbussen reizen. Kijk voor
de dienstregeling van deze buurtbuslijnen op: www.buurtbus.com of op
www.breng.nl Ook in de buurtbus is het dragen van een mondkapje
verplicht.
Nieuwe buurtbuslijn
Vorige week is er ook nog een nieuwe buurtbuslijn bijgekomen, namelijk
lijn 568 van Grave naar Wijchen. Meer informatie daarover is ook te
vinden op: www.breng.nl

Uw mening:
woningbouwontwikkeling
Zilverbergweg / Kruisbergsestraat
Wilt u mee richting geven aan de ontwikkeling van de
Zilverbergweg/Kruisbergsestraat? Ga dan naar Heumenpraatmee en geef uw reactie op een van de drie modellen.
Eind 2020 informeerden wij u over de toekomstige woningbouw aan de
Zilverbergweg / Kruisbergsestraat in Overasselt. De afgelopen maanden
hebben wij veel informatie, kansen en aandachtspunten opgehaald over
het gebied. Stedenbouwkundig bureau LOS Stadomland heeft drie
modellen ontwikkeld. Deze modellen geven de mogelijke ontwikkelrichtingen weer.
Uw mening geven
Eind maart hebben wij met de meedenkgroep en belanghebbenden in
het gebied, online sessies gehad om hun mening over de modellen te
achterhalen. Ook uw mening willen wij graag weten. Wij nodigen u uit
om op www.heumenpraatmee.nl uw mening te geven over de modellen
en enkele vragen te beantwoorden. Dat helpt ons bij het selecteren van
een voorkeursmodel. U heeft de gelegenheid tot 21 april te reageren.
Daarna selecteren wij een voorkeursmodel dat wij op 28 april ter
besluitvorming voorleggen aan het college. Meer informatie over dit
project vindt u op www.heumen.nl/zilverbergweg.
Heeft u vragen? Mail dan naar woningbouw@heumen.nl

Eerder op de
hoogte?
Volg ons op
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8 april: Online ouderavond
‘Sociale media, hoe houden we leuk?’
Wat doe ik als mijn dochter uit de app-groep van de klas wordt gegooid?
Hoe krijg ik mijn kind van dat scherm af?
Hoe bescherm ik mijn kind tegen onbekenden met verkeerde bedoelingen?
Welke invloeden hebben vloggers/ youtubers op kinderen?
Tot welke leeftijd blijf ik controleren wat mijn kind online doet?
Mijn zoon gamet urenlang, ik maak me zorgen. Wat te doen?
Allemaal vragen die ouders hebben als het
gaat over sociale media. De media-opvoeding
is vaak een hele uitdaging. Het Preventienetwerk Jeugd Heumen organiseert daarom een
interactieve online ouderavond. Speciaal voor
alle ouders uit de gemeente Heumen.
We bespreken hoe ouders omgaan met regels
en welke adviezen professionals geven.
Het is de tweede ouderavond. Geschikt voor
nieuwe ouders én voor ouders die er de vorige
bijeenkomst ook bij waren.

Heb jij een tof idee voor activiteiten
voor jongeren uit onze gemeente?
Of wil je samen met je vrienden een
leuke activiteit organiseren? Dan
zoeken wij jou! De jongerenwerkers
Wim Lange en Vincent Peeters van
onze gemeente ondersteunen
graag alle ideeën en initiatieven die
door jongeren bedacht worden.
Het jongerenwerk heeft budget om
deze activiteiten op te zetten!
Heb jij een leuk idee (en ben je tussen de 12
en 25 jaar) stuur dan een app naar jongerenwerkers Wim op (06) 40 63 26 75 of
Vincent op (06) 40 18 92 57 of een DM
naar onze Instagram-pagina:
(jongerenwerk_heumen). Je kunt ook kijken
op: www.heumenpraatmee.nl. Uiteraard
houden wij rekening met de corona-maatregelen, maar heb jij een idee voor als de
corona-maatregelen weer versoepeld
worden, dan horen wij dat ook graag!

Hoe laat en waar?
Donderdag 8 april 2021 om 20.00u
De ouderavond is online. Kijk op:
www.heumen.nl/online-ouderavond voor de
link om in te loggen. Aanmelden hoeft niet.
Wilt u de link naar de online meeting graag per
mail ontvangen? Geef u dan op via:
bbandell@ggdgelderlandzuid.nl. U krijgt de
link dan per mail toegestuurd.

De nieuwe visie
voor Heumen 2030

Kies voor het Zonnepanelenproject
van onze gemeente

Wist u dat zonnepanelen in de lente
vaak het beste presteren? Dat komt
doordat de temperatuur dan nog niet
te hoog is. Bent u benieuwd naar de
mogelijkheden op uw dak en wilt u
ook profiteren van gratis zonne-energie? Alle inwoners van de gemeente
Heumen kunnen eenvoudig en voordelig zonnepanelen aanschaffen via
het Zonnepanelenproject van onze
gemeente.

Oproep aan alle
jongeren uit
onze gemeente!

Op dinsdag 23 maart organiseerde de gemeente samen met partner Volta Solar een webinar
waarin met een online presentatie nogmaals
werd aangegeven welke voordelen het
gemeentelijk zonnepanelenproject biedt.
De 24 deelnemers kregen niet alleen uitleg
over de werking en installatie van zonnepanelen, de inspectie en garantie en de financiële
aspecten, maar konden ook direct vragen
stellen.
Met name de uitgebreide advisering, de alles
omvattende service (ook alle financiële en
belastingtechnische handelingen) en de
gemeentelijke garantie maken van het
deelnemen aan het Zonnepanelenproject een
goede investering.
Kijk voor meer informatie op:
www.heumen.nl/zonnepanelen

Zoals u weet is onze raad bezig met
het aanpassen van de visie ‘Samenleving aan zet 2020’. De nieuwe
visie is een koersdocument van
onze gemeenteraad. De raad
bepaalt de rode draad in de visie
en geeft daarmee richting aan de
toekomst van Heumen.
Op verschillende momenten heeft u als
inwoner input kunnen leveren voor de
nieuwe visie. De eerste concept visie is nu
klaar. Waar mogelijk is de input die vanuit
u is gekomen verwerkt. We vinden het
belangrijk om u te informeren over de
concept visie.
Aankondiging
Vanaf woensdag 7 april is de concept visie
daarom te lezen op:
www.heumenpraatmee.nl. Mocht u een
reactie willen geven dan kan dit tot vrijdag
23 april 2021. Ook vindt u het volledige
proces op ons digitaal platform ‘Heumenpraatmee’.
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Vrijwilliger worden bij een waterpoel?
wil meer aandacht en zorg besteden aan
onderhoud en beheer van poelen. In samenwerking met ons als gemeente, Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en
kennisorganisatie RAVON (bescherming van
amfibieën, reptielen en vissen) leiden we
daarom vrijwilligers op. Eigenaren van poelen
zijn per brief uitgenodigd. Zij kunnen ondersteuning vragen van de vrijwilligers voor het
beheer.

Onze gemeente vindt biodiversiteit
zeer belangrijk. We proberen daar op
verschillende manieren aandacht voor
te vragen. Door projecten als ‘red de
bij’ en ‘landschapsimpuls’ maar ook
door onderhoud en beheer van de
waterpoelen in onze gemeente. We
betrekken daar graag vrijwilligers bij.
Op het oog lijkt een waterpoel misschien alleen
een waterpartij met enkele planten. Maar, het
kan een belangrijke leefplek zijn voor dier- en
plantensoorten. Provincie Gelderland vindt de
instandhouding van natte natuur belangrijk en

Wat moet u doen om vrijwilliger te worden?
Na twee informatieavonden bent u in staat om
achterstallig onderhoud van waterpoelen te
signaleren en dit te registreren via de online
poelenkaart op: www.poelen.nu. Na deze twee
informatieavonden volgt in juni (als het kan)
een praktijkmiddag. Tijdens deze middag leert
u hoe u een waterpoel kunt beoordelen en
wordt er geoefend met beheer van de waterpoel.
Aanmelden
Via het aanmeldformulier:
www.landschapsbeheergelderland.nl/
poelen-heumen meld u zich aan voor de
startavond op dinsdag 6 april. Voor vragen
over deze avond kunt u terecht bij Petra
Verburg van SLG op: (06) 53 33 40 47.

Vergadering Integrale commissie
8 april 2021
Donderdag 8 april vergaderen de raadsen commissieleden van de gemeente
Heumen in een integrale commissievergadering. Vanwege de beperkte
agenda’s van zowel de commissie
Ruimte en de commissie Bestuur en
Samenleving is besloten deze samen
te voegen tot één gezamenlijke
vergadering. De commissie Ruimte
van 1 april komt daarmee te vervallen.

aanpassing van de verordening ook het
carbidschieten te reguleren. Wat het college
precies voorstelt kunt u teruglezen op:
https://heumen.raadsinformatie.nl bij de
vergadering van zowel 8 april als de raadsvergadering van 15 april.

Op het programma staan daarmee onder
meer zowel de bespreking van een bestemmingsplan als het vuurwerkverbod: dit
raadsvoorstel komt er onder meer op verzoek
van de raad. Op 24 september 2020 nam de
raad een motie aan om het afsteken van
consumentenvuurwerk in het gehele gebied
binnen de gemeentegrens van Heumen,
met uitzondering van schertsvuurwerk, te
verbieden bij de jaarwisseling op 31 december 2020. Het college stelt nu voor om in de

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.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u
op www.heumen.nl/vergaderkalender

U kunt uw mening geven
Er is tevens gelegenheid om in te spreken.
U kunt zich tot 8 april 16.00 uur aanmelden
via griﬃe@heumen.nl of via (024) 358 84 67.

Overlast door
houtrook
Een vuurtje kan voor de een gezellig
zijn en een ander juist veel overlast
geven. Probeer bij overlast eerst het
gesprek aan te gaan met degene die
hout stookt. Misschien weet de ander
niet dat u last ervaart en is het probleem met enkele afspraken opgelost.
Tips in het contact met uw buren vindt u op de
website www.sterker.nl/buurtbemiddeling.
De GGD roept op om tijdens de coronacrisis
geen hout te stoken. Kijk op:
www.ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook
Hout stoken
Als u hout wilt stoken, kunt u de Stookwijzer
(www.stookwijzer.nu) gebruiken. Dit is een
website met advies wanneer u het vuur beter
uit kunt laten. De Stookwijzer meet op
postcodeniveau en kijkt naar luchtkwaliteit en
windkracht. De Stookwijzer is er voor vuur dat
u binnen of buiten stookt. U kunt uzelf ook
aanmelden voor het stookalert op:
www.rivm.nl/stookalert. Dan krijgt u een
e-mail wanneer het weer in uw provincie niet
geschikt is voor houtstook.
Stooktips
Wist u dat houtrook veel fijnstof bevat?
Mensen met bijvoorbeeld longklachten hebben
hier veel last van. Met deze tips stookt u
schoner en eﬃciënter.
Buiten:
• Laat de barbecue of vuurkorf uit bij windstil
of mistig weer
• Stook alleen droog, onbehandeld hout (dus
bijvoorbeeld geen geverfd of gebeitst hout)
• Brandbare blokken van geperst hout (zonder
toevoegingen) geven minder rook
• Een elektrische barbecue geeft nauwelijks
(rook)overlast voor de omgeving
Binnen:
• Laat de open haard of houtkachel uit bij
windstil of mistig weer
• Stook alleen droog, onbehandeld hout
• Laat de schoorsteen minstens 1 keer per jaar
goed vegen
Zorg dat er in uw huis en
bij het vuur genoeg frisse
lucht komt. Laat het hout
niet smoren en laat het
vuur vanzelf uitbranden.
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De week van
de burgemeester
De zomertijd is
ingegaan en tegelijkertijd is de avondklok
ook een uurtje opgeschoven. Duidelijk is
dat veel mensen meer
vrijheid hadden gewild
dan dat ene uurtje,
maar net zo duidelijk is
dat de besmettingen
oplopen. De hoop van de meeste mensen is
gevestigd op het vaccin. Maar hopen dat
daar geen haperingen meer in voorkomen.
Met de politie neem ik regelmatig de
misdaadcijfers door. Hoopvol is dat de
meeste cijfers er beter uitzien dan vorige
jaren rond deze tijd. Er is wel een grote
uitzondering, en dat is de oplichting via
internet. Al maanden is daar een stevige
groei te zien. En dan gaat het soms om echt
grote bedragen. De criminelen doen zich
vaak voor als iemand van bijvoorbeeld een
bank of een verzekering. Er worden dingen
gevraagd waardoor zij je onzeker maken en
je daardoor iets doet wat niet echt handig
is. Ze hebben het vaak op oudere mensen
voorzien. Ik hoop wel dat mensen er
melding van maken als het hen overkomt en dat de politie de daders te pakken krijgt.
En natuurlijk dat de mensen hun geld
terugkrijgen.
Mogelijk hebt u het al gezien: U kunt
meedenken over de nieuwe burgemeester
die in januari gaat beginnen in onze
gemeente. Voorzitters van de verschillende
fracties, die samen de nieuwe burgemeester gaan uitzoeken, zijn erg nieuwsgierig
wat u vindt. Samen vormen zij de vertrouwenscommissie, en met elkaar gaan ze
bespreken wat voor iemand er moet komen.
Daarvoor is het fijn als ze ook de mening
van de inwoners kennen. De vraag aan u is
dus: Wat voor iemand zou ú graag willen?
U kunt dus meedenken zodat de allerbeste
burgemeester naar Heumen komt.

Marriët Mittendorff

Uitbreiding Buurtvervoer
Al meer dan een jaar rijden er bussen
van Buurtvervoer Heumen in onze
gemeente. Tot nu toe kon u voor dit
vervoer alleen in de ochtend een rit
boeken. Vanaf 1 mei kunt u ook
’s middags bellen om een rit te reserveren. Hierdoor verandert er ook
wat voor inwoners met een Wmovervoerspas van Avan.
Inwoners met een Wmo-vervoerspas maken
vanaf 1 mei voor ritten binnen de gemeente en
naar de ziekenhuizen in Nijmegen, alleen nog
gebruik van Buurtvervoer. Dit geldt voor de
ritten op maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot en met 18.00 uur. Als Buurtvervoer niet
rijdt of als u een rit nodig heeft buiten de
gemeente Heumen dan kunt u gebruik blijven
maken van Avan.
Naar welke ziekenhuizen rijdt Buurtvervoer?
Buurtvervoer rijdt naar het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (met uitzondering van CWZ
Waalsprong) en het Radboudumc in Nijmegen.
Vervoerspas Buurtvervoer
Alle inwoners kunnen gebruik maken van
Buurtvervoer Heumen. U heeft hiervoor geen
vervoersindicatie nodig. Wel heeft u een
vervoerspas nodig. Deze kunt u aanvragen via
www.buurtvervoerheumen.nl door registratie
van uw e-mailadres of u belt de planner van
Buurtvervoer op: (06) 38 27 82 31.

Collectes
4 t/m 10 april: Fonds Gehandicaptensport
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).

Gebruik Buurtvervoer en Avan tussen 1 en
30 april
Als u nog geen vervoerspas van Buurtvervoer
heeft kunt u deze in de hele maand april
aanvragen, zodat u vanaf mei met Buurtvervoer kunt reizen. De planners zijn vanaf 1 april
van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
van 9.00 tot en met 17.00 uur voor het
inplannen van een rit. Uiteraard kunt u ook bij
hen terecht voor meer informatie over dit
vervoer. Daarnaast kunt u in april nog gewoon
gebruik maken van Avan tijdens de rittijden
van Buurtvervoer.
Informatie
Heeft u nog andere vragen? Stel deze dan
gerust aan een medewerker van de gemeente
via: vraagwijzer@heumen.nl of neem telefonisch contact met ons op via: (024) 358 83 00.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: sectie I nummer 1071 (bouwplan 		
Heumen Noord 3 kavel 47 Jac Marisstraat)
• Malden: De Strengen 17
• Nederasselt: Kerklaantje 17
• Overasselt: De Laan 8, Heegseveldweg 4
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: nabij Veldsingel en Huikeling (terrein De
Veldschuur), Veldsingel 29A tm 29H en Veldkamille
2 tm 16 (vm terrein De Veldschuur)
• Overasselt: Ewijkseweg 2 A
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Heumen: Rijksweg 206 A

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben
betrekking op onderstaande adressen.
U vindt aanvullende informatie op:
www.heumen.nl/bekendmakingen
Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig
• Heumen: Dorpstraat 11

Vaststelling bestemmingsplan
• Heumen: Looistraat 45B en 45C
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Broekkant 51

