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Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Heumen? Vooral nu!
Het coronavirus houdt ons allen in de 
greep. Er wordt keihard gewerkt om 
dit een halt toe te roepen. Diverse 
sectoren zien nu hun omzet drastisch 
terugvallen en ook de bouw- en 
installatiesector kampt met de nega-
tieve gevolgen. Het is daarom vooral 
nu een goed moment om na te denken 
over de aanschaf van zonnepanelen 
en zo te zorgen dat bouw- en instal-
latiebedrijven in onze gemeente de 
komende moeilijke periode verzekerd 
zijn van opdrachten. 

U kunt zonnepanelen via de gemeente 
Heumen aanschaffen. Er wordt nog steeds 
geïnstalleerd, weliswaar met extra veiligheids-
maatregelen in verband met het coronavirus. 
U bent verzekerd van een goede zonnepane-
leninstallatie. Geen zorgen voor een periode 
van 15 jaar omdat de gemeente Heumen 
garant staat voor alle afspraken! 
Geen uitzoekwerk, de installatie wordt heel 
eenvoudig gefinancierd door een aantrekkelij-
ke gemeentelijke lening (maar 0,61% rente) 
van 15 jaar. In 1 keer betalen of extra aflossen 
kan ook en de BTW teruggave wordt ook voor 
u geregeld. Tot slot: u bespaart ook nog eens 
geld. Want ook al wordt de salderingsregeling 

vanaf 2023, in 10 jaar tijd, stapsgewijs afge-
bouwd, het investeren in zonnepanelen blijft 
financieel aantrekkelijk.

Informatie en aanmelden
Ga naar de website van Volta Solar via www.
dakcheck.nl/heumen. Hier vult u uw gegevens 
in en vraagt u een offerte aan. Er wordt eerst 
een dakcheck gedaan om te kijken of uw dak 
geschikt is. Dit kan via beschikbare gegevens 
op afstand, of er komt iemand bij u thuis 
kijken. Mogelijk neemt Volta Solar contact met 
u op voor aanvullende informatie. Daarna 

ontvangt u een offerte voor uw zonnepanelen.
Wilt u meer informatie of persoonlijk advies? 
Neem dan contact op met één van de advi-
seurs van Volta Solar via: 
heumen@voltasolar.nl 
of telefonisch via (088) 023 74 84.

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.

Start boomplantseizoen: 50 bomen in onze gemeente
De buitendienst van onze gemeente 
gaat vanaf deze maand ruim 50 
bomen planten. Afgelopen jaar heb-
ben we via ons digitale platform: 
‘Heumen praat mee’, gevraagd op 
welke locaties bomen geplant konden 
worden. Diverse plekken werden door 
inwoners aangegeven, maar we gaan 
nog meer doen.

Via Heumenpraatmee gaven inwoners onder 
andere de volgende plekken aan: De Oude 
Kleefsebaan en Koningin Wilhelminastraat in 
Overasselt, Kastanjelaan en Meidoornpark in 
Malden. Daar komen uiteraard bomen. In het 
Lierdal plantten vrijwilligers van Samen Doen 
een zestal bomen om schaduw voor het vee te 
bieden. In ons buitengebied hebben deelne-
mers van de landschapsimpuls in november 
bijna 70 (fruit)-bomen geplant. Het project 

loopt door en er zijn al weer nieuwe aanmel-
dingen. De overige te planten bomen staan 
heel verspreid over de gemeente.

Bomen vervangen
In de kernen gaan we in ons onderhoud bomen 
vervangen, omdat deze te groot werden voor 
de omgeving of ziek waren. Daarvoor gaan we 
nieuwe aanplanten. Aan de Grootveldschelaan 
komen 12 bomen, daar waar eerst de grote 
bomen zijn gekapt. 

Nieuwbouwprojecten
Ook zijn er bomen geplant of in voorbereiding 
in de nieuwbouwprojecten De Veldschuur, 
Kroonwijkpark, Coehoornhof en Vieracker. 
Komende maand gaat de Provincie Gelderland 
de wadi’s aan de Rijksweg aanplanten met 
bomen, gras en struiken. 



Je kunt maar één keer nee zeggen! Herhaald bericht
Werkzaamheden aan 
het riool in Heumen 
en Malden

De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk 
voor criminelen. Met meer verwachte leeg-
stand door de coronacrisis neemt de interesse 
van criminelen alleen maar toe. Zij maken 
graag misbruik van de situatie en bieden 
bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur 
te huren. Het snelle, contante geld kan mis-
schien aantrekkelijk zijn, maar je loopt grote 
risico’s als er illegale activiteiten in jouw pand 
plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke 
schade aan je pand, zoals doorgebroken muren, 
gaten in het dak en water- en brandschade. 
Maar ook draai jij vaak op voor de kosten van 
illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen 
van de aangetroffen kwekerij of het drugslabo-
ratorium. Met een beetje pech sluit de burge-
meester ook nog jouw pand. Bedenk altijd: je 
kunt maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd op je erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud  
 hoe de mensen eruitzien.
• Vraag rond in de omgeving: wie kent ze? 
 Zijn ze ook al bij de buren geweest?
• Overleg met de wijkagent.

Wil je je woning, bedrijfspand, schuur, stal of 
loods verhuren?
• Accepteer nooit contante betalingen, laat  
 huur betalen via de bank.
• Vraag om het originele identiteitsbewijs en  
 maak een foto/kopie.
• Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de  
 Kamer van Koophandel gegevens op of kijk  
 of het bedrijf een website heeft.
• Is de huurder geen bedrijf maar ergens in  
 dienst? Dan kun je vragen om een werk- 
 geversverklaring en bel je de werkgever ter  
 controle.
• Maak goede afspraken met de huurder en  
 leg deze vast, bijvoorbeeld:
 -  De huurder krijgt pas de sleutel van het 
  pand als het huurcontract ondertekend is.
 -  Spreek af periodiek in de schuur te kijken  
  en doe dat ook.
 - De huurder mag geen nieuwe sloten op de  
  schuur zetten, zijn die er wel, verwijder  
  deze dan of ontbind de huurovereenkomst.
 - Verbouwingen vinden alleen plaats in  
  overleg.
 
En als je het niet vertrouwt?
Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, 
herken je de signalen die worden beschreven 
of ben je benaderd door criminelen? 
Meld dit dan bij de politie, bij de wijkagent of 
via (0900) 88 44. Anoniem melden kan bij 
Meld Misdaad Anoniem via (0800) 70 00 of op
www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen 
die betrekking hebben op het milieu, bijvoor-
beeld een dumping van drugsafval, kun je ook 
melding doen via milieuklachten.nl 
Ga er in geen geval zelf op af!

Uit de gemeenteraad van 28 januari 2021
Op donderdag 28 januari 
vergaderde de gemeente-

raad van Heumen voor de eerste 
keer in 2021. Een volle agenda 
zorgde ervoor dat het 23.30 was, 
voordat de voorzitter de vergadering 
kon sluiten.

De vergadering begon met een gedicht van 
de nieuwe dorpsdichter Thijs Kersten en de 
inspraak van de heer Hopman over het nieuw 
te realiseren bouwwerk bij de Maisdoolhof. 
Nadat er vervolgens afscheid was genomen 
van een tweetal commissieleden, werden er 

Vorige week lieten we u al weten dat 
de voorbereidende werkzaamheden 
aan het riool zijn begonnen. De daad-
werkelijke renovatie gaat op 8 februari 
van start. Een goed werkend riool is 
belangrijk voor ons allemaal. Het 
bedrijf ‘GMB Rioleringstechnieken 
B.V.’ voert daarom werkzaamheden 
uit van 8 februari t/m 12 maart 2021.

Op diverse plaatsen in Malden en Heumen 
wordt het riool van binnenuit gerepareerd of 
gerenoveerd. Een overzicht van deze locaties 
en tekeningen met daarop de verkeersmaat-
regelen vindt u op www.gmbinuwbuurt.eu 
U kunt tijdens de bovengenoemde uitvoe-
ringsperiode op meerdere momenten grote 
voertuigen op de weg tegen komen. 

De werkzaamheden variëren per locatie van 
30 minuten tot maximaal 1 dag. Ter plaatse van 
de werkzaamheden worden er verkeersmaat-
regelen genomen. Dit kan tot enige verkeers-
hinder leiden. Wij vragen u de werklocaties 
dan voorzichtig te passeren.

Meer informatie
Heeft u vragen? Kijk dan op:
www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op 
met GMB Rioleringstechnieken B.V. 
via telefoonnummer (088) 885 42 00 of 
e-mail: info@gmb.eu

meteen twee nieuwe commissieleden be-
noemd. Daarna kon worden overgegaan tot 
de bespreking van de inhoudelijke stukken, 
waaronder een aantal zienswijzen op kader-
brieven van gemeenschappelijke regelingen 
waar Heumen aan deelneemt. Met deze ziens-
wijze maakt de gemeente Heumen duidelijk 
wat zij vindt van het voorgenomen beleid van 
deze gemeenschappelijke regelingen 
zoals de GGD. 

Aan het eind van de vergadering besprak de 
raad nog 4 moties vreemd aan de orde van de 
dag. Met deze moties dient de raad een 

verzoek in bij het college over onderwerpen 
die niet op de agenda staan. Deze moties 
gingen onder andere over (kleinschalige) 
duurzaamheidsmaatregelen en het plein 
voor de Gregoriuskerk in Heumen. 

Terugkijken? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan 
kunt u de vergadering terugkijken via het 
YouTube kanaal van de gemeente en/of de 
vergaderkalender op onze website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
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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 raad-

plegen 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 omgevingsvergunning

• Heumen: Molenstraat 20A

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Jachthuisstraat 15, Kiezel 31

• Overasselt: Hoogstraat 40

De week van de burgemeester
Wat een onrust in het 
land. Mensen bekogelen 
elkaar met stenen en 
zwaar vuurwerk. Het treft 
altijd iemand die het niet 
zou moeten treffen. 
We zijn toe aan andere 
beelden op tv. Iets moois, 
iets waar we blij van 
worden omdat mensen 

het wél goed met elkaar voor hebben. Goed dat 
mensen naar buiten gaan en bewegen, maar 
niet om te rellen.

Niet alleen openbare geweldpleging is dagelijk-
se kost, ook op internet horen we rare dingen. 
Een ondernemer die van het ministerie te horen 
krijgt dat hij bijna een ton op zijn rekening krijgt 
bijgeschreven. Alle gegevens kloppen, alleen… 
het bankrekeningnummer niet. En hij heeft ook 
geen ondersteuning aangevraagd. Of een oude-
re mevrouw die iemand aan de deur krijgt die 
wil komen prikken. Ook de papieren kloppen, 
maar ze laat hem niet binnen. Gelukkig maar. 
Want ze heeft al een vaccin gehad en de 
huisarts weet van niets als ze hem over het 
bezoek vertelt. Er zijn blijkbaar mensen die heel 

veel van ons weten, en dat kan via de computer. 
Misschien moeten we meer dan vroeger op-
lettend zijn. Het geeft wel een akelig gevoel, 
dat we niet zomaar iedereen kunnen vertrou-
wen, maar het blijkt wel de realiteit.

Daarom is het goed om in de eigen buurt 
mensen te hebben die meekijken en meeden-
ken. De burgemeester van Berg en Dal riep de 
buurtwhatsapp groepen op om samen te 
werken bij het melden als er ergens onrust is. 
In onze gemeente werkt het ook om elkaar te 
waarschuwen bij onheil. Dat is dus niet alleen 
leuk en gezellig, maar leidt ook tot meer 
onderlinge controle. Nog niet iedereen is er aan 
toe om het individualisme los te laten. 
Maar toch, mogelijk dat deze tijd van ons 
vraagt om in de buurt meer dingen samen te 
doen, zich om elkaar te bekommeren, compli-
menten te geven en zeker iemand erop aan te 
spreken als iets niet goed is. Dan weten we wat 
we aan elkaar hebben en dat is een mooie basis 
voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen. 
Ik blijf hopen dat we met elkaar zoveel mogelijk 
ziek-zijn blijven voorkomen.

Marriët Mittendorff 


