
Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Heumen? Vooral nu!
Voor veel mensen rijzen de kosten 
voor het eigen energieverbruik dit 
jaar de pan uit. We betalen meer 
dan ooit voor gas. Het is daarom 
vooral nu een goed moment om na 
te denken over de aanschaf van 
zonnepanelen om zo de kosten voor 
ons energiegebruik beter in de hand 
te kunnen houden. 

U kunt zonnepanelen via de gemeente 
Heumen aanschaffen. U bent dan verze-
kerd van een goede zonnepaneleninstalla-
tie. Geen zorgen voor een periode van 15 
jaar omdat de gemeente Heumen garant 
staat voor alle afspraken! U wordt zo veel 
mogelijk ontzorgd. Geen uitzoekwerk, de 
installatie wordt heel eenvoudig gefinan-
cierd door een aantrekkelijke gemeentelij-
ke lening van 15 jaar. In 1 keer betalen of 
extra aflossen kan ook en de BTW terug-
gave wordt ook voor u geregeld. 
Veel makkelijker kan het niet worden. 
Tot slot: u bespaart ook nog eens geld. 

Want ook al wordt de salderingsregeling 
vanaf 2023, in 10 jaar tijd, stapsgewijs 
afgebouwd, het investeren in zonnepanelen 
blijft financieel aantrekkelijk.

Informatie en aanmelden
Aanmelden voor een vrijblijvende offerte is 
eenvoudig. Ga hiervoor naar de website:  
www.dakcheck.nl/heumen 
Op deze website kunt u ook de voorwaar-
den en uitgebreide informatie vinden. 
Informatie over de salderingsregeling kunt 
u vinden via: 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/
salderingsregeling-voor-zonnepanelen

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 
(sport) verenigingen met een eigen pand 
en een kleinverbruikersaansluiting van 
maximaal 3×80 ampère

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)
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Winter: zaag- en snoeiwerk in onze gemeente

Voorkom storingen bij containers luierzakken 

In de winter, buiten het broedsei-
zoen, vinden er veel zaagwerk-
zaamheden plaats in de Maldense 
bossen. Op dit moment doen we dat 
in de Elshof. Meestal gaat het om 
zogenaamde ‘dunning’. Dat doen 
we om de variatie en biodiversiteit 
in het bos te vergroten. Of om het 
verwijderen van takken of dode 
bomen langs paden en wegen, 
met het oog op de veiligheid. In dit 
bericht leggen wij u uit wat dunning 
is en wat we nog meer doen. 

Sinds 1 november 2021 kunt u in 
onze gemeente gratis luiers en 
incontinentiemateriaal scheiden. 
U gebruikt hiervoor speciale luier-
zakken. Het is belangrijk dat u deze 
zakken gebruikt vanwege herken-
baarheid en grootte. De volle 
zakken gaan in de luiercontainer. 
Deze containers staan op verschil-
lende plekken in onze gemeente. 
Kijk op www.dar.nl/luiers voor de 
locaties. U bepaalt zelf wanneer u 
uw volle luierzak naar de luiercon-
tainer brengt.

Container vol?
Het is de bedoeling dat u de luierzakken 
één voor één in de trommel legt. 
Dit voorkomt storingen. Zet geen zakken 
naast de containers als de trommel vast 
zit, maar breng de zak naar een andere 
luiercontainer. Fijn als u contact met Dar 
wil opnemen als de trommel vast zit. 
Dan kan een monteur de container 
repareren. En Dar kan een volle container 
extra komen legen. U kunt dit melden via 
www.dar.nl/melding-maken of telefonisch 
op (024) 371 60 00.

Container vol of op storing? Meld dit dan bij Dar en breng uw afvalzak naar een andere container.

Bij bosdunning worden bepaalde bomen 
verwijderd om andere gewenste bomen 
(toekomstbomen) de ruimte te geven. 
Dunning is er vaak op gericht om de 
variatie en biodiversiteit in het bos te 
vergroten. Door in te zetten op bepaalde 
soorten en te zorgen voor menging kunnen 
we een diverser bos krijgen dat ook beter 
bestand is tegen klimaatverandering, 
plagen en ziektes. Dit zijn bossen die 
steeds veelvuldiger gebruikt worden voor 
recreatie, wat ook weer meer onderhoud 
en verantwoordelijkheid vergt. 

Dode bomen
Door de droogte van een aantal jaren 
geleden zijn er meer ziektes en insecten-
plagen gekomen en vinden we ook nog 
steeds veel dode bomen in het bos. 
Als het om een groep dode of zieke bomen 
gaat, planten we na kap op die plek jonge 
bomen aan. We planten andere, gemengde 
soorten om het bos gevarieerder te maken. 
Dode bomen die alleen staan, verwijderen 
we alleen op plekken waar ze gevaar 
kunnen opleveren. Op andere plekken, 
bijvoorbeeld midden in het bos, blijven 
dode bomen ook staan of liggen. In het 
dode hout kunnen insecten, vogels zoals 
spechten, en andere dieren schuilen.

Waarom snoeien?
Ook voor het onderhoud van bomen vindt 
er veel snoeiwerk plaats in de winter-
maanden. In het bos zijn de bomen die 
een snoeibeurt krijgen meestal bomen 
die gevaarlijke situaties opleveren langs 
wegen en paden.

Blessen
Voorafgaand aan het zaagwerk in de 
winter gaan bosbeheerders het bos in 
om te blessen. Daarmee markeren ze de 
stammen van bepaalde bomen om aan te 

geven welke boom zal wijken. Op de foto 
ziet u een blauwe en oranje markering, 
blauw zijn de toekomstbomen en oranje de 
te kappen bomen. Het blessen gebeurt op 
basis van vakkennis in combinatie met de 
wensen van de gemeente. Dit is vastgelegd 
in een bosbeheerplan. 

Waar gaat het hout heen?
Er zijn nogal wat misverstanden over de 
bestemming van hout. Hout dat overblijft 
na snoeien blijft liggen in het bos en is zeer 
belangrijk voor de voedingstoffen in de 
bosbodem. Wat betreft de stammen is het 
voor omstanders vaak niet duidelijk waar 
de stapels hout heen gaan. Het wordt 
gebruikt in houtbouw, dat een stuk duur-
zamer is dan beton, voor meubels, pallets, 
karton, hekken en tuinhuisjes. Slechts een 
klein deel van het hout uit het Nederlandse 
bos gaat als brandhout weg. Gemeente is 
niet verplicht om hout te leveren voor de 
biomassa. Het hout wordt zoveel mogelijk 
in lengtes verkocht. 
De opbrengst komt ten goede aan het 
beheer en onderhoud van het bos. 
Sommige overgebleven stukken, gebruiken 
we voor het maken van een bankje of bij 
het landschapsonderhoud.
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Collectes

Hersenstichting: 30 januari t/m 5 februari

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Tulpstraat 1 A MO1, Vinkenlaan 10,  

 Hatertseweg tussen no. 3 en 5 en 

 Westerkanaaldijk-Burchtselaan

• Nederasselt: Kadastraapperceelnr. NDA00 680 

 sectie D - nabij Baron van Brakelstraat 5

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Windvleugel 13, Bongerd 53, De Garf 25

Vaststelling bestemmingsplan

• Heumen: Looistraat 59-61

• Overasselt: Hoogstraat 17-Boterbosstraat

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).

Wat fi jn dat er dankzij de recente versoepelin-
gen meer ruimte is om ook weer echt met 
elkaar samen te leven. Meer ruimte voor 
sociale contacten en onderlinge ontmoeting. 
Bijvoorbeeld in verenigingsverband, in een 
van onze horecagelegenheden, tijdens het 
winkelen of bij een voorstelling in een van 
onze culturele centra. De mens is in de kern 
een sociaal wezen en gedijt dan ook het beste 
in onderlinge verbondenheid met zijn mede-
mens. Het doet iedereen goed dat er weer 
wat meer mogelijk is.

Niet alleen als mens maar zeker ook als 
burgemeester ben ik blij met de versoepelin-
gen en het feit dat het sociale leven weer op 
gang komt. Want ik zie de gemeente uiteraard 
liever in volle bloei dan in de min of meer ge-
dwongen winterslaap van de afgelopen weken. 

Het voorjaar voorspelt een voorspoedig vooruitzicht. Laten we er samen voor zorgen dat 
die voorspelling ook werkelijkheid wordt. Dat lukt alleen als we ons aan de basisregels 
(blijven) houden. De situatie is namelijk nog zeker niet als ‘vanouds’ en corona is nog 
niet weg. Waakzaamheid blijft  geboden.

Gelukkig ontstaat er dankzij de versoepelingen ook wat meer ruimte om kennis met 
elkaar te maken. De komende tijd zal ik regelmatig een kennismakingsbezoek brengen 
aan een vereniging of instantie in onze gemeente. En in het vroege voorjaar wil ik graag 
kennismakingswandelingen maken in de vier kernen van onze gemeente. Ik hoop u dan 
te ontmoeten. Hoe u met mij mee kunt lopen daar zal nog over worden gecommuni-
ceerd. Ik kijk uit naar onze nadere kennismaking.

Met enige regelmaat zult u op de gemeentepagina’s in Het Gemeentenieuws kunnen 
lezen over mijn activiteiten in de gemeente. Daarnaast ben ik actief op Facebook. 
Als u het leuk vindt om mij te volgen, dan kunt u mij een vriendschapsverzoek sturen. 
Maar het fi jnste vind ik het natuurlijk om u ‘in het echt’ te ontmoeten. Nu de samen-
leving dankzij de versoepelingen weer wat meer van het slot is, is ook de kans dat 
we elkaar spontaan een keer tegenkomen in ieder geval een stuk groter geworden. 
Hopelijk zien we elkaar snel!

Met een hartelijke groet,

Joerie Minses
Burgemeester van de gemeente Heumen

Beste inwoners van Nederasselt, 
Overasselt, Heumen en Malden

Maatjes zetten elkaar in het zonnetje

Om maatjes de mogelijkheid te 
geven elkaar in het zonnetje te 
zetten, mochten ze in december 
een cadeaubon aanvragen om 
samen iets leuks mee te doen. 
Inmiddels hebben 21 maatjeskop-
pels hun bedankje ontvangen. De 
gemeente Heumen en het Vrijwilli-
gerssteunpunt wensen de maatjes 
veel plezier met hun cadeaubon!

Dank!
Naast de cadeaubon ontvingen de maatjes 
ook 2 ‘Dank’ kaarten. Deze kaarten zijn 
ontworpen door Floor van ‘Kadootje van 
Floor’ en zijn een mooie manier om iemand 

te laten weten dat je hem of haar dankbaar 
bent. Heel toepasselijk voor maatjes, want 
als maatje beteken je veel voor elkaar.  
Bijvoorbeeld door een luisterend oor te 
bieden. Of door een boodschap te halen. 
Door samen te wandelen of te (duo)fi etsen. 
Soms vanuit een duidelijke hulpvraag en 
soms vooral omdat beiden gezelschap zoe-
ken. Kortom, er zijn vele soorten maatjes, 
maar voor allemaal geldt: Dank! 

Ook maatje worden?
Ga naar www.Heumen.nl/maatjes
Je vindt er informatie en actuele op-
roepjes van mensen die ook graag een 
maatje willen. 

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


