26 maart 2021
Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

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

Uitslag Tweede Kamerverkiezing gemeente Heumen

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart ging Nederland naar de
stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel van u hebben dit ook gedaan. VVD is met 25,8% van de stemmen in Heumen als grootste partij uit
de bus gekomen. In dit bericht vindt u de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing voor gemeente Heumen.
Opkomst 85,26%
Gemeente Heumen heeft 13.212 kiesgerechtigden die hun stem mochten uitbrengen.
In totaal brachten 11.264 Heumenaren hun
stem uit. Met een opkomstpercentage van
85,26% hebben dit jaar minder inwoners hun
stem uitgebracht dan bij de verkiezingen in
2017. Toen bedroeg de opkomst 86,6%.
Net als 4 jaar terug lag de opkomst in Heumen
ver boven het landelijk gemiddelde van 82,6%.
Nieuw dit jaar was het stemmen per brief, voor
inwoners van 70 jaar en ouder. In totaal hebben

1467 inwoners hun stem per brief uitgebracht.
Oﬃciële uitslag op vrijdag 26 maart
Het centraal stembureau (de Kiesraad) heeft
op vrijdag 26 maart de landelijke oﬃciële
uitslag vastgesteld. Dit gebeurde in een
openbare zitting. U kunt de uitslag bekijken op:
www.kiesraad.nl
Een overzicht van het aantal stemmen dat in
Heumen is uitgebracht ziet u hiernaast.
U vindt de uitslag per stembureau en per partij
ook op www.heumen.nl/verkiezingen

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32

Partij
Aantal stemmen
VVD
2900
PVV (Partij voor de Vrijheid)
920
CDA
1245
D66
2121
GROENLINKS
771
SP (Socialistische Partij)
738
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
743
ChristenUnie
138
Partij voor de Dieren
440
50PLUS
103
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 8
DENK
17
Forum voor Democratie
318
BIJ1
33
JA21
221
CODE ORANJE
15
Volt
270
NIDA
7
Piratenpartij
18
LP (Libertaire Partij)
3
JONG
11
Splinter
38
BBB
96
NLBeter
9
Lijst Henk Krol
7
OPRECHT
3
JEZUS LEEFT
3
Trots op Nederland (TROTS)
17
5
DE FEESTPARTIJ (DFP)
6

Vergadering commissie Ruimte 1 april 2021
Donderdag 1 april vergaderen de raads- en commissieleden van de gemeente
Heumen in de commissie Ruimte.
Er staat slechts één voorstel op de
agenda: vaststelling bestemmingsplan
‘Verlegging gasleiding Nederasselt
(N576-75)’.
Omdat op de agenda van de commissie
Bestuur en Samenleving van 8 april twee
voorstellen staan, zou het kunnen dat beide
samengevoegd worden tot een integrale
commissie. Voor actuele informatie hierover,

kunt u terecht op de (digitale) vergaderkalender van de gemeente Heumen op:
https://heumen.raadsinformatie.nl
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
Er is tevens gelegenheid om in te spreken.
U kunt zich tot 1 april 16.00 uur aanmelden
via griﬃe@heumen.nl of via (024) 358 84 67.

Voorjaar van start

6 april: Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen

Dar schoffelt en
snoeit in plantsoenen
Ondanks Corona gaat Dar verder met
het onderhouden van de plantsoenen,
zoals het snoeien van rozen en struiken en het verwijderen van onkruid.
Dar doet er alles aan, zodat u in deze
tijd toch geniet van uw omgeving met
het voorjaar in het vooruitzicht.
Dar onderhoudt de plantsoenen, door te
schoffelen en te snoeien. Met het onderhoud
is Dar de hele winter al bezig, maar door het
afwisselende weer, zien we al het onkruid heel
hard groeien. De voorjaarssnoei geeft straks
een rijke bloei in rozen en struiken. U kunt
medewerkers van Dar de komende tijd dus
vaker tegenkomen want ze hebben hier de
komende tijd extra aandacht voor.
Meer informatie of vragen?
Kijk op: www.dar.nl/wijkonderhoud voor meer
informatie of neem contact op met het
klantencontactcentrum van Dar.
Bereikbaar op: info@dar.nl of telefonisch:
(024) 371 60 00 van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bent u op zoek naar een leuke baan?
Wilt u werkgevers in de regio laten
zien wat u in huis hebt? Meld u dan
aan voor de LinkedIn-groep ‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’.
En ben erbij op dinsdag 6 april van
10.00 tot 13.00 uur.

tegen van andere werkzoekenden en je kunt
elkaar attenderen op interessante vacatures,
bedrijven en netwerken. Zo heb ik een hele
gedreven dame ‘ontmoet’ waar ik veel
sollicitatie-inspiratie van krijg. Ook gaat de
diversiteit van vacatures steeds verder
omhoog.”

Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen
Als lid van de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ komt u op een
laagdrempelige manier in contact met
werkgevers uit de regio. Tijdens de banenmarkt op 6 april kunt u online uw oproep met
(video)pitch of cv delen. Direct reageren op
een vacature kan natuurlijk ook.

Aanmelden is eenvoudig
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft (aangemaakt) en log in op LinkedIn. In de zoekbalk
zoekt u op: ‘Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ of ga direct naar: www.linkedin.com/
groups/8955067/. Klik vervolgens op ‘lid
worden’. U krijgt binnen 24 uur bericht, als u
lid bent geworden van de groep.
Wilt u meedoen, maar heeft u weinig ervaring
met LinkedIn en/of online solliciteren?
De webinars van UWV over LinkedIn kunnen
dan handig zijn. Kijk op:
www.onlineseminar.nl/uwv

Nieuw: Meet Up
Wilt u een werkgever tijdens de banenmarkt
live online ontmoeten? Schrijf u dan in voor
een Meet Up. Dit zijn online ontmoetingen
voor werkzoekenden waarbij telkens één
bedrijf of specifieke vacatures centraal staan.
Regionale werkgevers organiseren deze
sessies speciaal voor de leden van de
banenmarkt.
Meerwaarde
Iris Stevens: “Ik heb nu vier keer meegedaan.
De interactie tussen de leden is van grote
meerwaarde. Je komt verrassende oproepen

Meer informatie
Deze LinkedIn-banenmarkt wordt georganiseerd door WerkBedrijf en het WerkgeversServicepunt van UWV. De Banenmarkt richt zich
op werkgevers en werkzoekenden in Nijmegen,
Wijchen, Druten, Beuningen, Berg en Dal,
Heumen en Mook en Middelaar. Al ruim 2000
mensen zijn lid. Kijk op www.werkbedrijfrvn.nl
voor meer informatie.
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Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg
Op afstand samen en toch dichtbij
Op 11 maart kwamen 30 deelnemers,
cliëntvertegenwoordigers en leden
van hulporganisaties bij elkaar. Zij
hadden overleg hoe de ondersteuning
- voor hen die dat nodig hebben - in
de gemeente Heumen verbeterd kan
worden. Tijdens deze werkconferentie
‘Afstemming welzijn, wonen en zorg’,
presenteerden de werkgroepen hun
resultaten. Deze werkconferentie
werd ook gebruikt om na 17 jaar terug
te blikken en vooruit te kijken:
Doen we de goede dingen en doen we
ze op de goede manier?
Normaal vindt deze vergadering plaats in het
gemeentehuis, nu was iedereen voor de
tweede keer uitgenodigd om online aan te
sluiten. In oktober was hier al ervaring mee
opgedaan en het is voor de meeste deelnemers al vertrouwd om deze vorm van ontmoeten te gebruiken. Het is gelukt om ondanks de
afstand toch samen te zijn, en een zinvolle
uitwisseling te hebben.
Stand van zaken werkgroep: ‘het hele verhaal’
Deze werkgroep maakt zich sterk voor het
stigma dat op het begrip kwetsbaarheid ligt.
Mensen met een kwetsbaarheid bezitten veel
kracht. De werkgroep gaf aan dat het een
lastig thema is en niet alle doelstellingen
bereikt zijn. Het is niet gelukt om de bedoelde
8 krachtverhalen op te schrijven door Corona
en wisselingen van werkgroep leden. Wel heeft
de werkgroep in onderlinge gesprekken
gemerkt dat ze het als hulpverleners vanzelfsprekend vinden om de kracht van mensen in
te zetten in het vinden van een oplossing voor
een probleem.
Ondertussen zijn er diverse voorbeelden van
de inzet van krachtverhalen in onze gemeente:
• HAN-studenten zijn bezig met een project
om het levensverhaal van mensen met
dementie op te schrijven. Zij doen dit samen

Eerder op
de hoogte?
Volg ons op

met hun naasten en in samenwerking met
de werkgroep Dementie vriendelijk Heumen
en zorgtrajectbegeleiders dementie.
• Een inwoner van onze gemeente heeft
portretten gemaakt van diverse inwoners.
Hier is een boekje van gedrukt dat is gesponsord door plaatselijke winkeliers. En hij
heeft dit geplaatst op zijn facebook pagina.
• Inwoners zijn zelf actief om hun eigen kracht
in te zetten. Zoals Floor met haar raamtekeningen.
• MEE werkt met het inzetten van ervaringsdeskundigen.
Stand van zaken werkgroep: ‘Sociale media,
hoe houden we het leuk’
Deze werkgroep heeft het afgelopen jaar twee
online ouderbijeenkomsten georganiseerd die
goed bezocht werden. Met de input van ouders
is een folder ‘tips & tricks sociale media en
gamen’ ontwikkeld en breed verspreid.
Het preventienetwerk Jeugd gaat verder met

@gemeenteheumen

deze opdracht en wil in 2021 nog de volgende
stappen zetten:
• Kinderraad Heumen bevragen: welke ideeën
hebben zij over wat we kunnen doen aan
online pesten en social media/gamen
algemeen.
• Aanbod voor scholen: mediawijsheid training
voor klassen 7 en 8.
• Jaarlijkse ouderavond sociale media.
• Verspreiding gesprekstool/spel voor ouders.
Evaluatie werkconferentie
Ook is de werkconferentie digitaal geëvalueerd. In alle groepen was een positieve
houding: de werkconferentie moet blijven
bestaan. Natuurlijk kunnen sommige dingen
beter. Zo is er gesproken over hoe we inwoners
betrekken en hoe we de juiste thema’s op tafel
krijgen. De uitkomsten bespreken we in
oktober. Tijdens deze conferentie kiezen we
ook weer nieuwe onderwerpen om mee aan
de slag te gaan.

@gemeente_heumen
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De week van
de burgemeester
De verkiezingen zijn voorbij
en hopelijk hebben we op
korte termijn een nieuw
kabinet. Ik ben trots op ons
kiesteam en blij met de
inwoners. In ieder stembureau zag ik hoe goed
het was ingericht en hoe
vriendelijk de ontvangst was.
De stemmers hielden zich
aan de regels en er waren veel complimenten voor
de organisatie. Dat vind ik fijn voor de mensen die
zoveel energie en tijd in de voorbereidingen
hebben gestopt en ook in de nachtelijke uren zijn
doorgegaan om alles perfect te laten verlopen.
Ik denk dat alles heel goed gelukt is. Ik kan me er
dan ook niks bij voorstellen, mocht een landelijke
partij hertelling willen vanwege fraude. Al komt dit
wereldwijd natuurlijk vaak voor.
Het moeilijke van besturen is, dat met regelmaat
het persoonlijke belang afgewogen moet worden
tegen het algemene belang. Wat goed is voor een
persoon, een gezin of voor een ondernemer, is niet
altijd goed voor de maatschappij. Zeker in Coronatijd botst dat regelmatig. Ik ben dan ook blij dat ik
niet de afweging hoefde te maken over het al dan
niet stoppen van de vaccinatie met een bepaald
middel. Ga er maar aan staan. Duizenden mensen
een levensreddend middel onthouden tegenover
het risico wegnemen voor enkele mensen.
In vergelijking daarmee is het nemen van een
besluit over een bestemmingplan of het handhaven van Coronaregels niet te vergelijken. En ook
daar puzzelen we soms nog wel intensief over.
Vaccinatie, het is een beetje een bijzonder begin
van de locatie in Malden. Bij de opening was er
storm en een paar dagen later werd het vaccineren stop gezet vanwege onderzoek naar het
vaccin. Maar nu hoop ik toch dat in vlot tempo de
inentingen kunnen doorgaan. Ik was op de locatie
in Malden, prachtig ruim, en overzichtelijk.
En dan in een aparte kamer dé koelkast met daarin
een klein doosje met het vaccin, bewaakt met
camera’s en andere beveiliging. Daar zit het
middel in waardoor wij elkaar weer kunnen
ontmoeten. Waardoor mensen elkaar kunnen
omarmen en waardoor er weer gezelligheid kan
ontstaan. Nog even wachten maar iedereen mag.

Marriët Mittendorff

Herhaald bericht
Vanaf 1 april: contante betaling in AVAN
taxi niet meer mogelijk
Met contant geld betalen voor
een taxirit bij Avan kan niet
meer. Dit is veiliger vanwege
Corona. Ook vinden is het voor
de chauffeurs veiliger als zij
geen contant geld bij zich
hebben. Tenslotte kosten
contante betaling in de taxi en
de administratieve handelingen
veel tijd
U kunt op twee manieren betalen in de taxi:
• Met PIN (vanaf 1 april).
• Met automatische incasso. Hiervoor kunt u een incassoformulier invullen en versturen
naar het (e-mail) adres dat op het formulier vermeld staat. Daarmee machtigt u het
callcenter voor het afschrijven van de ritbijdrage. Dit formulier kunt u downloaden
van de website www.avan-vervoer.nl of opvragen via de klantenservice: (0900) 463 65.
Indien u niet gereden heeft, worden er die maand natuurlijk ook geen kosten afgeschreven. Wanneer u niet meer via automatische incasso wilt rijden, geeft u dat
schriftelijk door aan het callcenter.
Als u niet via PIN of automatisch incasso kunt betalen?
Heeft u geen Pinpas bij u en heeft u geen automatische incasso geregeld? Dan kunt
u helaas niet met AVAN reizen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
www.avan-vervoer.nl

Collectes
28 maart t/m 3 april: ZOA

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: Sectie C perceel 1921 (nabij Oosterkanaaldijk)
• Overasselt: Schatkuilsestraat 3 B
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Rijksweg 198
• Overasselt: Kasteelsestraat 18, Schappeveld 9
Ontwerpbestemmingsplan
• Overasselt: Schoonenburgseweg 3 - Kruisbergsestraat

