
Op 16 maart mag u naar de stembus 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
U bepaalt die dag wie u de komende 
vier jaar mag vertegenwoordigen in 
de Heumense gemeenteraad. Uw 
persoonlijke stempas is inmiddels 
bij u thuisbezorgd. De kandidaten-
lijst ontvangt u uiterlijk 14 maart.

Stempas niet ontvangen?
Zonder stempas kunt u niet stemmen. 
Hee�  u geen stempas ontvangen? Vraag 
dan vóór 11 maart 17.00 een vervangende 
stempas aan. U kunt dit online doen of per-
soonlijk langskomen bij het gemeentehuis. 
Maak een afspraak en neem uw legitimatie-
bewijs mee. Voor meer informatie kijkt u 
op: www.heumen.nl/geen-stempas-
ontvangen-of-stempas-kwijt 

Politieke partijen
Deze verkiezingen doen er zeven partijen 
mee:
- Lijst 1: Democraten Gemeente Heumen 
 (DGH)
- Lijst 2: VVD 
- Lijst 3: CDA
- Lijst 4: GroenLinks
- Lijst 5: D66
- Lijst 6: PvdA
- Lijst 7: De Kiezersclub

Op www.heumen.nl/heumenkiest vindt u 
informatie over de partijen en een over-
zicht van de verschillende verkiezings-
activiteiten.

Verkiezingsmagazine
In het verkiezingsmagazine ‘Heumenkiest’ 
dat rond 4 maart huis-aan-huis wordt 
bezorgd, stellen de partijen én de kandida-
ten zich aan u voor. Hee�  u het magazine 
niet ontvangen? Dan kunt u een exemplaar 
a� alen bij de balie van het gemeentehuis 
of in één van de gemeenschapshuizen in 
de dorpen.

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 
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Werken aan veiligheid bedrijventerreinen Wandelen met de 
burgemeesterAfgelopen najaar hebben op initia-

tief van de gemeente Heumen de 
Gelderse Omgevingsdiensten en de 
politie een integrale bedrijven-
terreincontrole uitgevoerd in het 
kader van de aanpak van ondermij-
ning. Bedrijven verspreid over de 
diverse bedrijventerreinen in onze 
gemeente werden in het kader van 
het project Theseus op verschillen-
de manieren doorgelicht. Alex te 
Dorsthorst, projectleider Theseus, 
legt uit wat de bedoeling was van 
het project.

“Ondermijnende, illegale praktijken komen 
ook op bedrijventerreinen voor,” vertelt 
Alex. “Om de gemeenten in onze provincie 
te ondersteunen bij het veiliger en toe-
komstbestendig maken van deze terreinen, 
is in 2021 het project Theseus opgestart. 
De medewerkers van onze groep zijn ge-
durende 4 tot 6 weken enkele dagen per 
week aanwezig op de bedrijventerreinen 
van de gemeente die dan wordt bezocht. 
Om in kaart te brengen welke bedrijven er 
actief zijn - want dat is veelal niet eens 
bekend - en vooral om kennis te maken 
met de ondernemers. Uiteraard willen we 
ook controleren of er wellicht illegale prak-
tijken plaatsvinden.”

Op zoek naar rotte appels
“Niet alleen helpt deze controle bij het 
naleven van wet- en regelgeving; we 
investeren met deze controle ook in een 
kwalitatief bedrijventerrein dat positief 
bijdraagt aan de leefomgeving,” stelt Alex. 
“Daar hebben alle ondernemers baat bij. Ze 
werken dan ook graag mee. Een rotte appel 
moet je op tijd weghalen voordat de omge-
ving ook wordt aangetast. Onze controles 

Nu onze samenleving met het 
wegvallen van alle maatregelen 
weer open gaat, kan onze burge-
meester Joerie Minses écht werk 
maken van een van zijn belangrijk-
ste voornemens: de inwoners van 
onze gemeente ontmoeten. Door 
op 4 verschillende dagen te wande-
len met 4 groepen inwoners uit de 
4 kerkdorpen hoopt hij de Heume-
naren beter te leren kennen.

De wandelingen zijn voor de inwoners 
van de dorpen, dus het zou het fi jn zijn 
als de deelnemers ook echt uit het dorp 
komen waar de wandelingen plaatsvinden. 
De wandelroutes zijn ongeveer 6 à 7 
kilometer lang. 

Waar en wanneer?
De eerste wandeling vindt plaats in 
Nederasselt en wel op zaterdag 19 maart 
van 10.00 uur tot 12.30 uur. Vervolgens is 
Overasselt aan de beurt op zondag 20 
maart van 13.00 tot 15.30 uur. Op zaterdag 
26 maart volgt van 13.00 tot 15.30 uur 
Heumen en de reeks wordt afgesloten op 
zondag 27 maart in Malden van 13.00 tot 
15.30 uur. In principe wordt elke wandeling 
afgesloten met een kopje ko�  e of thee.

Aanmelden
Wilt u meewandelen en op deze informele 
manier kennismaken met onze burge-
meester, meld u dan aan via 
www.heumen.nl/wandeling. Het maximaal 
aantal  deelnemers per wandeling is 
vastgesteld op 25. Mochten er meer 
aanmeldingen zijn en we veel mensen 
moeten teleurstellen, dan wordt er een 
extra wandeling gepland. 

Gemeenteraadsverkiezingen: stempas in uw brievenbus  

helpen zodat malafi de ondernemers of 
criminelen geen kans krijgen. Tijdens deze 
controle bekeken we overigens ook andere 
aspecten, zoals de naleving van milieu- en 
bouwvoorschri� en, brandveilig gebruik en 
het bestemmingsplan.”

Preventieve handhaving
Om uitvoerende slagkracht te krijgen op 
de bedrijventerreinen zet Theseus een 
fl exteam op. Dit team is voor bepaalde 
tijd fysiek aanwezig op het bedrijventer-
rein. De medewerkers van het fl exteam 
gaan in gesprek met ondernemers op het 
terrein en informeren ze over risico’s en 
signalen van ondermijning. Daarbij moet 
je denken aan illegale activiteiten op het 
bedrijventerrein, zoals een hennep-
kwekerij, xtc-lab of illegale autohandel. 
Eventuele signalen van ondermijning 
worden ook vastgelegd en doorgegeven 
naar veiligheidspartners zoals politie en 
justitie. Alle verzamelde data worden 
geanalyseerd zodat vervolgens de ge-
meente kan worden geadviseerd over 
preventiemogelijkheden en vervolgacties.

Criminaliteit op bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen blijken een aantrek-
kelijke plek voor criminele activiteiten. 
Toezichthoudende instanties krijgen 
steeds vaker signalen van criminaliteit 
op bedrijventerreinen. De veiligheid, het 
vestigingsklimaat en het (economisch) 
functioneren staan onder druk. 
Bedrijventerreincontroles zoals Theseus 
werken preventief en verhogen het 
gevoel van veiligheid voor iedereen.

Voorbeelden van misstanden die het 
fl exteam van Theseus aantrof op een 
bedrijventerrein: Illegale hennepkweek 
en een ‘slaapplek’.



Meer dan 1.100 aanmeldingen voor 
gezamenlijke inkoop van isolatie en 
zonnepanelen

Op 11 januari startte in Heumen een 
gezamenlijke advies- en inkoopactie 
voor isolatiemaatregelen en zonne-
panelen. Met deze actie helpen wij 
woningeigenaren om de energie-
rekening te verlagen. Door de vraag 
binnen de hele gemeente te bunde-
len kopen alle woningeigenaren in 
tegen gunstige voorwaarden en een 
aantrekkelijke prijs. Na vier weken 
hebben zich al bijna 500 inwoners 
ingeschreven en zijn de eerste 400 
o� ertes de deur uit.

Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 31 
maart 2022 vrijblijvend inschrijven op 
www.winstuitjewoning.nl/heumen 

Aanvragen voor zonnepanelen 
Inmiddels hebben 227 woningeigenaren 
o� ertes ontvangen voor zonnepanelen. 
De zonnepanelen zijn populair omdat de 
prijzen van zonnepanelen de afgelopen 
jaren sterk zijn gedaald. Een groot extra 
voordeel is dat woningeigenaren de btw op 
de aanschaf terugkrijgen van de Belasting-
dienst. Dat scheelt bijna 21% op de prijs. 
Deelnemers aan de gezamenlijke inkoop-
actie verdienen de zonnepanelen in 6 tot 
8 jaar terug. Na die tijd wordt nog ruim 20 
jaar geprofi teerd van gratis groene stroom 
van het eigen dak. 

Gemiddeld 30 procent subsidie bij twee 
isolatiemaatregelen
Voor huiseigenaren die twee - of meer - 
isolatiemaatregelen afnemen is gemiddeld 
30% subsidie beschikbaar. De subsidie is 
beschikbaar voor onder andere spouw-
muurisolatie, vloerisolatie en HR++ glas. 
Zonnepanelen komen niet in aanmerking 
voor deze subsidie. Voor deelnemers van 
de inkoopactie wordt de gehele subsidie-
aanvraag uit handen genomen. Meer 
informatie over de subsidieregeling is 
beschikbaar op:
www.winstuitjewoning.nl/subsidie

Al 344 woningeigenaren geadviseerd over 
isolatiemaatregelen
Al 344 woningeigenaren zijn voorzien van 
een ona� ankelijk advies aan huis. Tijdens 
deze adviezen wordt in de spouwmuur en 
de kruipruimte onderzocht welke isolatie-
maatregelen mogelijk zijn. Daarna ontvan-
gen de eigenaren de o� ertes vrijblijvend.  

Aanmelden kan tot 31 maart 2022
Inschrijven voor de actie kan tot 31 maart 
via www.winstuitjewoning.nl/heumen
Inwoners met vragen bellen met de 
servicedesk van Winst uit je woning op 
(023) 583 69 36.

Herhaald bericht
Wij verwelkomen Sjors Sportief en 
Sjors Creatief!

Welkome wijk

Wij slaan de handen inéén met Sjors 
Sportief en Sjors Creatief. Die twee 
zijn de boegbeelden van het gelijk-
namige sport- en cultuurstimule-
ringsproject dat in april 2022 van 
start gaat. Het project maakt het 
voor kinderen mogelijk om kennis 
te maken met de sportverenigingen 
en cultuurinstellingen in onze 
gemeente. Met dit bericht doen wij 
een oproep aan alle sportverenigin-
gen/ cultuuraanbieders om zich aan 
te melden.

Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten 
afgelopen schooljaren weer heel veel 
basisschoolkinderen kennismaken met 
diverse sportieve en culturele activiteiten 
binnen bijna 100 gemeenten. Onze 
gemeente sluit nu dus ook aan. Bijvoor-
beeld dansen, hockey, judo, turnen en 
kickboksen doe je bij Sjors Sportief. 
Bij Sjors Creatief gaat het om het leren 
kennen van creatieve talenten zoals 
tekenen, schilderen, koken en muziek 
maken. Het aanbod wordt in april gepre-
senteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen 
van groep 1 tot en met 8 van alle basis-
scholen in onze gemeente ontvangen. 

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleert 
kinderen om kennis te laten maken met 

nieuwe sporten en activiteiten. Hiervoor 
hebben wij aanbieders nodig. Uw activiteit 
wordt geplaatst in een boekje (gratis 
promotie voor uw club). 
Meld uw kennismakingsactiviteit aan op: 
www.heumenbeweegt.nl zodat we Sjors 
met elkaar tot een groot succes kunnen 
maken!

Meer informatie?
Wilt u graag een activiteit aanbieden voor 
deze doelgroep en bent u geen club of 
verenging? Dit kan natuurlijk ook, neem 
dan contact op een medewerker van de 
gemeente via e-mail: 
heumenbeweegt@heumen.nl

(Een) welkome wijk is een landelijk project dat meer aandacht wil geven 
aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij wonen steeds vaker in 
de wijk in plaats van in een ggz-instelling. Dit vraagt iets van de mensen 
met een psychische kwetsbaarheid en van hun omgeving.

Welkome Wijk bestaat uit het houden van bewustwordingsbijeenkomsten met bewoners 
in Heumen, Beuningen, Berg en Dal en Nijmegen. De bijeenkomsten hebben als doel meer 
kennis en daardoor meer begrip te krijgen, waardoor het beter samenleven is in de wijk 
voor en met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Inwoner bijeenkomst in onze gemeente
Op dinsdag 22 maart van 19.00 tot 21.30 is er een bijeenkomst in het gemeentehuis in 
Malden (Kerkplein 6) voor inwoners. Alle inwoners die meer willen weten over psychische 
kwetsbaarheid en hoe daar mee om te gaan zijn welkom. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u terecht bij ekooi@heumen.nl

In januari ontvingen 13 gespreksleiders en mensen met ervaring uit handen van Nijmeegse 
wethouder Grete Visser (onderwijs, welzijn en zorg) een certifi caat voor hun laatste training 
Welkome Wijk . Met deze meerdaagse training door ‘Mind’ is het theoriegedeelte afgerond.

Eerder op de 
hoogte? 

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

6 t/m 12 maart: Jantje Beton

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: Rijksweg 11 A, Stalmeesterslaan 11, 

 Randwijksingel 16, Kroonsingel 108

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg 26

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Schoolstraat 9

Besluit hogere waarde geluid

• Overasselt: Hoogstraat 52

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).

Cliëntervaringsonderzoeken 
Wmo en Jeugd 

Juli 2022: rookmelders verplicht

Twee keer per jaar voert onze 
gemeente cliëntervaringsonder-
zoeken uit onder inwoners die 
gebruik maken van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
of van de Jeugdwet. Het doel hier-
van is te achterhalen hoe deze 
ondersteuning of hulp wordt 
ervaren. Onderzoeksbureau 
Zorgfocuz voert namens de 
gemeente de onderzoeken uit. 

Hee�  u in het tweede hal� aar van 2021 
een aanvraag voor ondersteuning of hulp 
vanuit de Wmo of Jeugdwet gedaan? En 
hee�  u deze ondersteuning of hulp ook 

Vanaf juli 2022 is een rookmelder 
op elke etage van uw woning 
wettelijk verplicht. Deze verplich-
ting houdt in dat op iedere etage 
waar zich een verblijfsruimte of 
afgesloten ruimte bevindt, min-
stens één rookmelder in de vlucht-
weg geplaatst moet worden. Dit is 
meestal in de gang of overloop die 
leidt naar de voor/(achter) deur.

De verplichting gaat pas per 1 juli 2022 in, 
zodat woningeigenaren nog voldoende tijd 
hebben om deze verplichting in alle 

bestaande woningen door te voeren. 
Benieuwd hoeveel rookmelders u nodig 
hee� ? Kijk op: www.rookmelders.nl/
rookmelderwijzer voor persoonlijk advies!

ontvangen? Dan ontvangt u rond 7 maart 
aanstaande een vragenlijst van Zorgfocuz. 
Wij vragen u hartelijk om deze vragenlijst 
in te vullen. Van kinderen t/m 15 jaar 
worden ook de ouders/verzorgers ge-
vraagd om een vragenlijst in te vullen. 
Het invullen van de vragenlijst kost 
ongeveer 10 minuten en kan zowel op 
papier als digitaal. Door de vragenlijst in 
te vullen helpt u de Wmo of Jeugdwet te 
verbeteren. 

Deelname aan het onderzoek is geheel 
vrijwillig. Ook is dit onderzoek volledig 
anoniem: de gemeente weet niet van wie 
welke antwoorden zijn.

Uw ervaring telt!


