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Gratis cursus Politiek Actief in Heumen

Controle hondenbelasting  Iedere week 
ophalen gft 

Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de 
gemeente, maar weet u niet hoe? 
Vraagt u zich wel eens af hoe de 
beslissingen worden genomen in de 
gemeenteraad? Denkt u wel eens 
dat u dat beter zou kunnen? 
Volg dan de cursus Politiek Actief 
voor de gemeente en ontdek het! 

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners 
te betrekken bij besluitvorming. Daarom 
leggen we graag uit hoe de lokale politiek is 
georganiseerd. Dat doen we samen met 
ProDemos - Huis voor democratie en recht-
staat  - en de gemeente Mook en Middelaar in 
de cursus Politiek Actief. Voor iedereen die 
erover nadenkt politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. 

5 woensdagen
De cursus begint op woensdag 8 september en 
bestaat uit 5 bijeenkomsten (19.30 - 22.00 
uur). Uitgelegd wordt hoe gemeentelijke 
besluitvorming werkt en wat een raadslid doet. 
Naast het opdoen van theoretische kennis, 
leert u vaardigheden zoals debatteren. 

Als u één of meer honden heeft , moet 
u jaarlijks hondenbelasting betalen. 
Bij aanschaf van een hond moet u zelf 
binnen 14 dagen aangift e doen. Vaak 
wordt vergeten aangift e te doen van 
de aanschaf van een hond. Vanaf 10 
juni 2021 controleert onze gemeente 
daarom op de aangift eplicht van de 
hondenbelasting. 

Vanaf deze week haalt Dar weer iedere 
week uw groente-, fruit- en tuinafval (gft ) 
afval op. Wist u dat van uw gft -afval weer 
compost gemaakt wordt? Goed voor in de 
tuin of voor de planten op het balkon.

Weten wanneer Dar uw afval ophaalt? 
Kijk dan op de digitale afvalwijzer: 
www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app. 
U kunt in de app instellen dat u een seintje 
krijgt wanneer Dar uw afval ophaalt. 
Superhandig dus. Kijk voor meer informatie 
over gft -afval op: www.dar.nl/gft  

Gastdocenten geven presentaties en uiteraard 
ontmoet u ook lokale politici om ervaringen uit 
de praktijk te horen. Als afsluiting bezoekt u 
een raadsvergadering. 

Kijk voor meer informatie over programma en 
tijden op: www.heumen.nl/politiek-actief

Meld u aan vóór 12 juli
Bent u nog niet actief in de lokale politiek en 
wilt u dit misschien wel? Meld u dan aan vóór 
12 juli 2021. Per gemeente zijn 15 plekken 
beschikbaar. Bij meer aanmeldingen, zullen we 
kijken naar de beste oplossing. Meedoen is 
gratis. U kunt zich aanmelden via: 
griffi  e@heumen.nl 

Het is mogelijk dat een controleur van Munitax 
in die periode bij u aanbelt. Vanzelfsprekend 
kunnen de controleurs zich legitimeren met 
een legitimatiebewijs dat door Munitax is 
verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt de 
controleur dat u een hond heeft  waarvoor 
geen aangift e is gedaan, dan laat hij een 
aangift eformulier achter. U bent verplicht dit 
formulier in te vullen en retour te zenden. 
Ook als u geen hond heeft . 

Hond aangeven
Uw hond aangeven kan via de website: 
www.munitax.nl. Hiervoor heeft  u uw DigiD 
nodig.Telefonisch kunt u ook een 
aangift eformulier opvragen via 
telefoonnummer:
(024) 678 09 62.



Een sporthulpmiddel op maat 
bij Uniek Sporten Uitleen

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor 
dat onze inwoners van 18+ met een 
fysieke beperking sporthulpmiddelen 
kunnen uitproberen. Door de beschik-
baarheid van sporthulpmiddelen 
vanuit een uitleenpool, kunt u uit het 
brede aanbod van sporten de sport 
kiezen die het beste bij u past. 

De sporter krijgt advies over het sporthulp-
middel en het gebruik ervan. Het middel wordt 
persoonlijk gepast en afgesteld op uw wensen 
en tijdens de uitleenperiode is technische 
service en onderhoud beschikbaar. Indien 
nodig wordt het product afgeleverd op een 

gewenste locatie. Bovendien zitten er géén 
kosten verbonden aan deze dienst!

Werkwijze
Een sportrolstoel of ander hulpmiddel leent u 
minimaal één week tot maximaal zes maan-
den. “Binnen die periode kunt u een goed 
beeld krijgen of die sport bij u past, zegt 
Monique Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. 
Na de uitleenperiode kan de gebruiker een 
rapport krijgen met de maten van het gewens-
te hulpmiddel. Met dit rapport kan hij of zij 
vervolgens naar onze gemeente voor het 
aanvragen van het juiste sporthulpmiddel. 

Hulpmiddelen
In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen 
zijn zeven hulpmiddelen beschikbaar, te weten 
de Algemeen Dagelijks Leven-rolstoel (ADL), 
all court sportrolstoel, elektrische sportrol-
stoel, handbike, aankoppelbare handbike, 
rugby sportrolstoel en de racerunner. 

Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Ga naar de 
website: www.unieksporten.nl/uitleen of bel 
naar (020)  584 07 51. Of stuur een e-mail naar 
de regiocoördinator Elsemieke Laset via: 
e.laset@unieksporten.nl

Werkzaamheden A73 
van 11 t/m 14 juni
Rijkswaterstaat voert onderhouds-
werkzaamheden uit aan de snelweg 
A73. Hierdoor is de A73 afgesloten 
voor het verkeer tussen oprit (9) 
Venray en knooppunt Rijkevoort 
in de richting van Nijmegen van 
vrijdag 11 juni 2021 21.00 uur tot 
maandag 14 juni 2021 05.00 uur.

U dient door omleidingen rekening te 
houden met extra reistijd die kan oplopen 
tot meer dan 30 minuten.

De volgende locaties zijn afgesloten:
- Oprit (9) Venray van de A73 richting  
 Nijmegen.
- Op- en afrit (8) Venray-Noord van de A73  
 richting Nijmegen.
- Op- en afrit (7) Vierlingsbeek van de A73  
 richting Nijmegen.
- Op- en afrit (6) Boxmeer van de A73  
 richting Nijmegen.

Meer informatie
Kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/A73

Dagje uit? Geef inbrekers geen kans!
Met het mooie weer trekken we er de 
komende tijd weer op uit: even uit-
waaien op het strand of een terrasje 
pikken in een leuke stad. Dit is heer-
lijk, maar het is geen vrijbrief om ook 
je verstand op ‘uit’ te zetten. Het is 
namelijk ook een tijd waarin inbrekers 
toeslaan, omdat ze weten dat bewo-
ners van huis zijn. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het 
mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te 
breken uw woning binnenkomen en er binnen 
enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. 
Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u 
maar even weg. Leg geen kostbare spullen in 
het zicht.

Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang 
om te zorgen voor goedgekeurd hang- en 
sluitwerk op ramen en deuren. Een goed-

gekeurd slot voldoet aan de eisen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 
Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf,
kijk op www.politiekeurmerk.nl

Word lid van de BuurtWhatsApp in uw buurt
In zo’n groep wisselt u met andere buurt-
bewoners informatie uit over verdachte 
personen of situaties in uw wijk. Zo houdt u 
samen een oogje in het zeil. Kijk voor meer 
informatie op www.wabp.nl

Meld u aan bij Burgernet
Dan krijgt u na bijvoorbeeld een woninginbraak 
een spraak- of sms-bericht met de vraag om 
uit te kijken naar een persoon of voertuig. 
U kunt ook zelf naar de meldkamer bellen via 
het gratis Burgernetnummer 0800 - 0011.

Registreer uw eigendommen
Na diefstal kunnen uw waardevolle spullen zo 
altijd herkend en teruggevonden worden. 

Noteer en bewaar de serienummers van uw 
apparaten en maak foto’s van spullen die geen 
serienummer hebben. 

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet. Noteer 
het kenteken van de verdachte auto of het 
signalement van de verdachte persoon. 
Wordt u onverhoopt slachtoffer van diefstal: 
doe altijd aangifte bij de politie!
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Topic in uw brievenbus

Vanaf 7 juni nieuwe buurtbus van Malden naar Middelaar

Aankomend weekend valt het regiomagazine Topic in uw brievenbus. In het 
gemeentelijk katern met als titel ‘Steun onze ondernemers!’ kunt u lezen hoe 
onze ondernemers zich hebben gered in dit zware Corona-jaar en welke hulp 
er was vanuit onze gemeente.

Met de zomer in aantocht is er letterlijk licht aan het einde van de donkere tunnel, waarin we 
door de corona-pandemie verzeild waren geraakt. Het was een zwaar jaar. Ons dagelijkse, 
sociale leven werd ingeperkt en - behalve om veel te wandelen - kwamen we de deur amper 
uit. Dat had grote gevolgen voor onze ondernemers. Horeca, de recreatiesector en veel zaken
in de detailhandel vielen bijna stil. Velen stond het water aan de lippen. Hoe nu verder? 

Nee/nee sticker
U ontvangt de Topic niet als u een nee/nee sticker op uw brievenbus heeft . U kunt de Topic 
onder andere afh alen bij de balie in het gemeentehuis. U kunt het katern ook digitaal bekijken 
via www.heumen.nl/nieuws. 

Op 7 juni is de offi  ciële start van 
buurtbus 569. Deze nieuwe buurtbus 
gaat rijden van Malden, via station 
Mook-Molenhoek, naar Middelaar en 
weer terug. Passagiers kunnen in 
Malden overstappen naar Groesbeek, 
Berg en Dal en Wijchen. Met de bus 
gaat een wens van de inwoners voor 
een betere OV-verbinding in vervulling.

Om de komst van de nieuwe buurtbus te 
vieren, stappen wethouder Waas van Heumen 
en wethouder Wienhoven van Mook en 
Middelaar op maandag 7 juni in bij de eerste
rit van de nieuwe bus. 

Kleine bus met hoge instap
De buurtbus is te herkennen aan het Breng-
logo en het roze dak. Het gaat om een kleine 
bus met hoge instap die plaats biedt aan
8 passagiers. Rolstoelgebruikers kunnen niet 
reizen met de buurtbussen. De chauff eurs zijn 
vrijwilligers en niet opgeleid om reizigers in 

een rolstoel te vervoeren. Rolstoelgebruikers 
kunnen reizen met de lijnbus of een dag van 
tevoren (op vrijdag voor een rit op maandag) 
contact opnemen met (026) 214 21 40.

Route lijn 569
De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 7.00 en 18.30 uur van Malden (School-
straat), via Molenhoek Kerk/centrum, Mook 
Gemeentehuis en Plasmolen Plein naar 
Middelaar Gemeenschapshuis. In Molenhoek 
stopt lijn 569 bij het station. De dienstregeling 
is te vinden via www.breng.nl

Samenwerking
De nieuwe buurtbus is onderdeel van buurt-
busvereniging Rijk van Nijmegen (buurtbus.
com). De samenwerking kwam tot stand met 
Hermes/Breng, Algemene Hulpdienst Mook, 
Middelaar, de gemeente Heumen, de gemeen-
te Mook en Middelaar en de Provincie Gelder-
land. Aanleiding was een enquête onder 
inwoners, waaruit een duidelijke wens naar 
voren kwam voor een extra OV-verbinding. 
Mede dankzij de vrijwilligers die zich hebben 
gemeld als chauff eur, kan de bus nu ook echt 
gaan rijden.
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In de gemeenteraad praten 
we over de gemeenschappe-
lijke regelingen. De term 
die gebruikt wordt voor al 
die zaken waar we samen 
met andere gemeenten in 
optrekken. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de verwer-
king van afval, het regionale 
vervoer, de vergunningen en 

nog zoveel meer. Het is fijn dat we met andere 
gemeenten kunnen samenwerken, maar het 
betekent ook dat we niet alles zelf kunnen bepalen. 
De gemeenteraad had dit jaar veel werk gemaakt 
van een goede voorbereiding. Omdat er zoveel 
stukken waren, wel honderden pagina’s tekst en 
cijfers, zijn de verschillende onderwerpen voor-
bereid door groepjes van twee of drie leden. 
Eén van hen gaf een presentatie aan de andere 
commissieleden, en vervolgens kon iedere fractie 
er aanvullend iets over zeggen. Ik vond het prachtig 
om te zien hoe mooi dat ging.

Er lijkt goed nieuws voor de gemeenten te zijn. 
Er was verschil van mening tussen de landelijke 

De week van de burgemeester

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie op;

www.heumen.nl/bekendmakingen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Joannes van den Broekstraat 55

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: De Schoren 10, Veldsingel 2

• Overasselt: Heegseveldweg 4

Omgevingsvergunning buiten behandeling 

stellen

• Overasselt: De Laan 16

Ontwerp Omgevingsvergunning:

• Malden: Rijksweg 26

Collectes

6 t/m 12 juni 2021: Epilepsiefonds

overheid en de gemeenten over de kosten van de 
jeugdzorg. Een commissie van wijze mensen heeft 
het onderzocht en het resultaat is dat er meer geld 
naar gemeenten gaat om de tekorten te dekken. 
Hoera! Ook in onze gemeente hadden we een 
tekort. En een tekort op het een betekent be-
zuinigen op iets anders. Met meer geld om dat 
tekort te dekken zijn we uiteraard heel blij.

Een ander nieuwtje: de invoering van de omge-
vingswet is met een half jaar uitgesteld. Deze wet is 
bedoeld om het aanvragen van bouwvergunningen 
wat gemakkelijker te maken. Want als je bijvoor-
beeld een huis wilt bouwen dan moet je nu achter 
elkaar een serie vergunningen aanvragen en 
voldoen aan allerlei regels. Dat kan simpeler. 
Nu is het vaak zo dat als de overheid iets gemakke-
lijker wil maken, het bij de uitvoering vaak nog 
veel ingewikkelder wordt. 
Dat zou met deze wet ook zomaar eens het geval 
kunnen zijn. Het uitdenken vraagt veel kennis en 
veel tijd, en over een jaar zijn we beter voorbereid 
dan nu, dus het komt de meeste gemeenten goed uit.

Marriët Mittendorff 


