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Ruim 600 inwoners ontvangen bedankje voor vrijwillige inzet
Deze week ontvingen meer dan 600
inwoners per post een bedankje voor
hun vrijwillige inzet. Hiermee staat de
gemeente Heumen stil bij de kracht
van vrijwillige inzet en het belang van
deze inzet voor onze samenleving.
Wethouder Frank Eetgerink is blij dat de
gemeente juist op dit moeilijke moment haar
inwoners kan laten voelen dat hun vrijwillige
inzet gewaardeerd wordt: “De Vrijwilliger van
2020 is ditmaal de ere-titel voor alle vrijwilligers in onze gemeente. Jullie maken, juist in
deze lastige tijden, onze gemeente menselijk
en leefbaar. Het is fijn dat we mensen per post
kunnen verrassen met iets moois. Bedankt
voor jullie inzet!”

Iedereen die zich vrijwillig inzet kon dit
bedankje in december aanvragen. Het
bedankje bestaat uit een kaart, sleutelhanger
en reep chocolade. Floor uit Malden, bekend
van de raamtekeningen in onze gemeente,
ontwierp de kaart en sleutelhanger. Zo
ontstond een uniek bedankje om vrijwilligers
te laten weten dat hun inzet op prijs wordt
gesteld.
Wel aangevraagd maar niets ontvangen?
Heeft u het bedankje aangevraagd maar nog
niet ontvangen? Door drukte kan de post
vertraging hebben. Als u 27 januari nog niets
binnen heeft dan kunt u contact opnemen met
het Vrijwilligerssteunpunt Heumen via e-mail:
vrijwilligerswerk@heumen.nl of telefoonnummer (024) 358 83 00.

De week van de burgemeester
Mensen die de hele dag achter het scherm
vergaderen zijn beter af dan mensen die de
hele dag niemand zien. Toch is scherm vergaderen ook niet gezond, zo las ik, omdat het
echte oogcontact ontbreekt. Wel een gezicht
zien, maar elkaar niet echt aankijken schijnt
energie te kosten. Ik merk dat eerlijk gezegd
zelf ook omdat ik na een dag scherm kijken
gewoon moe ben. Dat heb ik niet als ik een hele
dag mensen spreek die ik echt in de ogen kan
kijken, want daar krijg ik wel energie van.
Na zo’n lange ochtend schermbesprekingen trek ik op een dag mijn
wandelschoenen aan. Ik spijbel dus een beetje als ik over de dijk bij
Overasselt loop. Het miezert. Op ruime afstand zie ik in de drassige
uiterwaarden bij de Maas een man bij een trekker en een grote
wagen. Met een lang mes kapt hij de stam van struiken boerenkool
door, haalt de onderste bladeren eraf en zwiept de struik op de
wagen. De wagen is al behoorlijk vol. Honderden struiken moeten er
al op liggen. Ik ben zo blij dat ik dat niet hoef te doen in kou en
regen. Bij mijn volgende bord warme stamppot denk ik vast heel
dankbaar aan de mensen die ons van boerenkool en andere
groenten voorzien. Al heeft die man daar niet zoveel aan natuurlijk.
Maar toch, de winst zit in het moment van besef dat eten niet
vanzelf op ons bord komt. Moet ik toch vaker doen, zo’n wandeling,
want iedere keer zie je weer iets dat opvalt. En na dat uurtje frisse
lucht is beeldbellen weer veel beter te doen.

Maandelijks praat ik apart met alle managers van de gemeente. De
gesprekken gaan, zeker in deze tijd, over hun zorg voor de medewerkers. Hoe houden we de mensen gemotiveerd en hoe zorgen we
ervoor dat ze in verbinding blijven met elkaar, terwijl we ook
moeten zorgen dat ze zo min mogelijk kans lopen besmet te
worden. Nu de lockdown langer duurt, wordt het voor steeds meer
medewerkers echt moeilijk. Ze willen graag deel uitmaken van een
team en zaken overleggen. Eerder liep je dan even bij elkaar binnen
maar er is niemand; de gangen zijn leeg, er is geen gezelligheid. De
fijne plek in het gemeentehuis is er niet meer. Gauw even iets
ophalen lukt nog net, maar ook dan tref je niemand. Voor de
managers een voortdurend aandachtspunt om iedereen prettig te
laten werken. Zo zal het op veel andere plekken ook zijn.
Als college wilden we een dag besteden aan het op een rijtje zetten
van wat er dit jaar allemaal achter elkaar moet gebeuren. We
hadden dat al eind vorig jaar gepland, maar voor zo’n bijeenkomst
moet je bij elkaar kunnen zijn en dat is ook nu nog niet mogelijk. Dat
is jammer, want als het klaar is kunnen we de organisatie meer
duidelijkheid verschaffen. Maar tegenwoordig moet iedereen veel
accepteren wat door de omstandigheden niet anders en sneller kan.
Het blijft zoeken, passen en meten om de dingen voor elkaar te
krijgen.

Marriët Mittendorff
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Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen locatie
Zilverbergweg/Kruisbergsestraat te Overasselt
Aanwijzing van perceel waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26
Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken op grond van artikel 7, lid 1
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’)
bekend dat zij op 19 januari 2021 hebben
besloten om op grond van artikel 6 Wvg een
perceel aan te wijzen waarop de artikelen 10
tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het betreft het perceel gelegen plaatselijk
bekend nabij de Kruisbergsestraat te Overasselt, kadastraal bekend gemeente Overasselt
sectie C nummer 2150 en het perceel plaatselijk bekend nabij Kruisbergsestraat en kadastraal bekend gemeente Overasselt sectie C
nummer 1879.
De onderhavige percelen zullen worden bestemd voor: wonen met bijbehorende voorzieningen, alle niet agrarisch en nader uit te
werken.
De percelen zijn aangegeven op de bij het
besluit behorende kadastrale tekening d.d 19
januari 2021 en de daarbij behorende lijst van
eigenaren, één en ander naar de stand van de
openbare registers van het Kadaster 5 januari
2021.
Ter inzage
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het
besluit met bijbehorende stukken, daaronder
mede begrepen de perceelsgewijze registratie,
met ingang van 25 januari 2021, voor eenieder
kosteloos ter inzage op het gemeentehuis
Heumen, Kerkplein 6 6581 AC Malden.
In verband met het coronavirus dient u voor
inzage van de stukken vooraf telefonisch
contact op te nemen met mevrouw
J. Batelaan, op telefoonnummer (024) 358 83 00
voor het maken van een afspraak.
De eigenaren met betrekking tot deze
percelen ontvangen één dezer dagen een
afzonderlijke kennisgeving.
Het besluit van burgemeester en wethouders
is bekend gemaakt in de Staatscourant van 22
januari 2021, te raadplegen via:
www.officielebekendmakingen.nl
Nadat het besluit van burgemeester en
wethouders in werking is getreden, moeten
eigenaren van het in het besluit begrepen

perceel, wanneer zij hun perceel wensen te
vervreemden, deze eerst aan de gemeente
Heumen te koop aanbieden.
Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad
de aanwijzing van het perceel te bestendigen.
In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot
aanwijzing het perceel, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid
gesteld gedurende een termijn van vier weken,
ingaande op 25 januari 2021, hun zienswijzen
over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel
mondeling naar voren te brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden
gericht aan de raad van de gemeente Heumen,
postadres 200, 6580 AZ Malden. Indien
belanghebbenden hun zienswijze aan de raad
mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen
zij hiervoor telefonisch een afspraak maken
met de gemeente Heumen, afdeling griffe, op
telefoonnummer (024) 358 83 00.
Bezwaar
De voorlopige aanwijzing door burgemeester
en wethouders wordt aangemerkt als een
besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing
van gemeld perceel tot gebied waarop de Wvg
van toepassing is, ingevolge de Awb het
indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden
gedurende een termijn van zes weken,
ingaande op 25 januari 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200,
6580 AZ Malden.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht
d. de gronden van het bezwaar
Degene die een bezwaarschrift indient kan,
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel
8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, sector
Bestuursrecht Algemeen, Postbus 9030, 6800
EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige
voorziening kan ook worden ingediend via
https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor
dient wel over een elektronische handtekening

(DigiD) beschikt te worden. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw J. Batelaan, op
telefoonnummer (024) 358 83 00.

Eerder op de hoogte?
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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.
Verleende omgevingsvergunning
• Nederasselt: Sectie D Perceel 129 (nabij
Gaasselsedam 2)

