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Voorzichtig rijden bij paddentrek Overasselt
Zo rond deze tijd begint de jaarlijkse 
paddentrek. Met name in Overasselt 
trekken padden en kikkers naar het 
water om zich voort te planten. 
Om de dieren te beschermen zijn 
borden geplaatst bij de vijver aan de 
Craeyenbergh en bij de plas aan de 
zuidzijde van de Oude Kleefsebaan (bij 
de Meerestraat). Als u hier passeert, 
rijdt u dan alstublieft rustig. Dit geldt 
met name na zonsondergang. 

Het tijdstip van de paddentrek is afhankelijk 
van een mildere temperatuur en vochtig weer. 
Vrijwilligers van de werkgroep ‘Help de pad’ 
zijn op de been om de beestjes te helpen veilig 
over te steken. De gemeente heeft met de 
werkgroep afspraken gemaakt om hen zo goed 
mogelijk te helpen bij hun werk. We plaatsen 
waarschuwingsborden. En schermen de 
rioolkolken af langs de Craeyenbergh en de 
Oude Kleefsebaan (van Tempelstraat tot de van 
Kuppenveldstraat). We doen dit met gaas om te 
voorkomen dat de padden in de kolken vallen.

Gebiedsplan Energielandschap A73
Het gebied ten noorden van de Jan J. 
Ludenlaan tussen het Maaswaal-
kanaal en de A73 lijkt, na zorgvuldige 
studie, binnen de gemeente geschikt 
te zijn om duurzame energie op te 
wekken. Op welke manier dat zou 
passen wil de gemeente uitwerken in 
een gebiedsplan.

Achtergrond
Al in september 2018 is een interactief proces 
met inwoners, stakeholders en raad gestart om 
te komen tot een Ruimtelijke visie Duurzame 
Energie. 
In september 2020 is door de gemeenteraad 
een Koersdocument Ruimtelijk visie Duurzame 
Energie vastgesteld, waarmee de uitgangs-
punten voor het vervolg en het vervolgproces 
zijn vastgelegd. Daaronder valt ook het 
opstellen van een gebiedsplan. 

Uitdaging
Het realiseren van zonneparken kan een grote 
impact op onze omgeving hebben. Naast het 
verkennen van de mogelijkheden voor het 
opwekken van energie willen we ook andere 
mogelijke wensen van eigenaren en inwoners 
meenemen. We richten ons in het gebiedsplan 
dus op de integrale ontwikkeling van het 
gebied.
Om een goed plan te kunnen maken, zijn 
constructieve gesprekken met betrokken 
inwoners en organisaties in en om het gebied 
nodig. De gemeente start nu met een reeks 
participatiebijeenkomsten om een gebiedsplan 
te maken voor het gebied boven de Jan J. 

Ludenlaan, tussen de A73 en het Maaswaal-
kanaal.

Uw constructieve rol
Als u een belang hebt in het gebied dan wilt u 
wellicht meepraten. Graag nodigen wij u uit 
om met ons (digitaal) in gesprek te gaan. 
Voor het gebied en de omgeving gaan we 3 
brede participatiebijeenkomsten organiseren. 
De eerste bijeenkomst staat gepland op 31 
maart. U kunt zich aanmelden door een 
e-mailbericht te sturen naar: 
duurzaam@heumen.nl 
Wij vragen u om in het e-mailbericht uw naam 

en adres op te nemen en te vermelden dat u 
wilt deelnemen aan de digitale participatie-
bijeenkomst van 31 maart over het gebieds-
plan. De uiterste termijn voor aanmelding is 
25 maart.

Voor de grondeigenaren en bewoners uit het 
gebied zelf, bestaat daarnaast ook de moge-
lijkheid om zitting te nemen in een klankbord-
groep. Zij hebben hierover een aparte brief 
ontvangen. Deze klankbordgroep zal direct 
meedenken over hoe we de grotere bijeen-
komsten organiseren en op welke manier 
we de dialoog met elkaar aan gaan. 
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Buurtvervoer naar vaccinatielocatie Wijchen
Alleen samen krijgen we corona onder controle
Het is belangrijk dat zo veel mogelijk 
mensen zich laten vaccineren. Dat 
wordt waarschijnlijk ons ticket naar 
meer vrijheid. Hoe meer mensen zich 
laten vaccineren, hoe eerder we 
hopelijk straks (in de loop van 2021) 
stap voor stap terug kunnen naar ons 
leven van voor het corona-tijdperk. 

De dichtstbijzijnde vaccinatielocatie voor 
inwoners van onze gemeente is op dit moment 
in Wijchen aan de Havenweg 4 (industrieterrein). 

Buurtvervoer naar vaccinatielocatie
Is het lastig voor u om op de vaccinatielocatie 
in Wijchen te komen? Maak dan gebruik van 
Buurtvervoer Heumen. Deze vaccinatieritten 
zijn gratis!

Reizen via Avan
Wanneer u een Wmo-pas heeft kunt ook via 
Avan reizen. Wij vragen u allereerst een rit te 
boeken via het Buurtvervoer. Maar als het 
plannen van een rit niet mogelijk is, dan kunt 
u via uw eigen Wmo-pas hiervoor Avan 
inschakelen. Ook deze ritten zijn voor de 
Wmo-reizigers kosteloos, u hoeft dus voor 
deze specifieke ritten geen eigen bijdrage te 
betalen aan Avan. 

Hoe werkt het?
Vraag telefonisch een rit aan via: (06)  38 27 82 31 
(van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 
- 12.00 uur). Meer informatie over het 
buurtvervoer vindt u op: 
www.buurtvervoerheumen.nl

Stemlocaties Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 kunt u 
uw stem uitbrengen voor de verkie-
zing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Stemmen 
kunt u in één van de stemlokalen in 
de gemeente Heumen.

Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat 
iedereen veilig kan stemmen. Want elke stem 
telt. Zo nemen wij extra maatregelen in de 
stemlokalen om het stemmen zo goed en veilig 
mogelijk te laten verlopen. Ook zijn er dit jaar 
extra mogelijkheden om uw stem uit te 
brengen. Vooral voor risicogroepen gaat een 
aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. 
Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stem-
men. En heeft u coronaklachten? Dan kunt u 

iemand machtigen om voor u te stemmen. 
Meer weten? Ga naar www.elkestemtelt.nl

Stemlocaties
In de gemeente Heumen zijn 8 stemlocaties. 
Deze locaties staan ook op de achterkant van 
de kandidatenlijst die volgende week huis-
aan-huis bezorgd wordt.

Heumen
1. Verenigingsgebouw Terp - Dorpstraat 21

Malden
2. Kapel Zorgcentrum Malderburch - Broek-
 kant 16
3. (voormalig) Basisschool Vuurvogel 1 - 
 Veldsingel 2

4. (voormalig) Basisschool Vuurvogel 2 - 
 De Schoren 10
5. Sportcentrum Malden - Veldsingel 29
6. Multifunctioneel centrum Maldensteijn   
 - Kerkplein 8

Nederasselt
7. Verenigingsgebouw Ons Huis - Kerklaantje 17 
 Overasselt
8. Verenigingsgebouw - Willem Alexander- 
 straat 1 

U kunt zelf kiezen in welke locatie u gaat 
stemmen. Alle stemlocaties zijn toegankelijk 
voor mindervaliden. 

Eerder stemmen 
Voor een veilig verloop van de Tweede 
Kamerverkiezing kunt u eerder stemmen dan 
17 maart 2021. Heeft u een kwetsbare gezond-
heid of valt u in een risicogroep? Maak dan 
gebruik van vervroegd stemmen op maandag 
15 en dinsdag 16 maart. Op deze dagen zijn er 
2 stembureaus geopend van 07.30 tot 21.00 
uur: Multifunctioneel centrum Maldensteijn en 
het Verenigingsgebouw in Overasselt. Op deze 
manier kunt u de drukte vermijden op de 
stembureaus die op 17 maart geopend zijn.

Meer informatie
Op www.heumen.nl/verkiezingen vindt u alle 
informatie over veilig stemmen in gemeente 
Heumen. 
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Van diverse mensen, 
krijg ik de laatste tijd 
de boodschap, dat de 
Coronamaatregelen 
meer en meer gaan 
knellen. Ondernemers, 
of ouderen die soms 
wel meer dan tien 
dagen geen enkel 
contact hebben gehad, 

jongeren die hun klasgenoten missen, het 
geluid klinkt overal. In ons wekelijks 
Coronaoverleg in Nijmegen hoor ik het ook 
van andere burgemeesters. We zien dat 
mensen last hebben van de duur van de 
maatregelen. Iedereen begrijpt het maar we 
kunnen niet veel meer dan onze signalen 
doorgeven zodat het geluid doorklinkt op 
het niveau waar over regels wordt besloten. 
Dat voelt als te weinig, want wie wil niet 
versoepelen, maar ook als burgemeesters 
kunnen we niet veel meer dan dat. 

Drie fietsen zijn vorige week gestolen bij het 
winkelcentrum in Malden. Ik schrijf dat niet 
op omdat ik er zo trots op ben. Zeker niet, 
ik vind het heel vervelend. Ik stel me zo 
voor hoe iemand misschien net een nieuwe 
fiets heeft gekocht, daarvoor alle folders 
heeft bekeken voor de beslissing werd 
genomen en mogelijk lang gespaard, en dan 
staat het rijwiel er opeens niet meer als je 
even een boodschap doet. Dan sta je raar te 
kijken. Al moet ik zeggen dat sommigen ook 
een beetje onvoorzichtig zijn want soms 
neemt de eigenaar niet de moeite om hem 
even ergens aan vast te maken, aan zo’n 
fietsrek bijvoorbeeld. Dan is het een kwestie 
van optillen. De dief is degene die fout is, 
maar we moeten het hem of haar ook niet 
te gemakkelijk maken.

Wat heerlijk dat we een paar weken 
schitterend weer hebben gehad. Fantasti-
sche sneeuw en dan opeens bijna 30 graden 
warmer met heerlijk lenteweer. Voor de 
meeste mensen heel prettig om naar buiten 
te gaan en als we een beetje de onderlinge 
afstand in de gaten houden, kan dat ook 
prima. Niet voor iedereen misschien maar 
als het kan is het een gezonde afwisseling 
na dat alsmaar binnen zitten.

Marriët Mittendorff 

De week van de 
burgemeester

Collectes

7 t/m 13 maart: Jantje Beton

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

• Malden: Rijksweg 58

• Overasselt: Schappeveld 9

Wachten met aanvragen evenementen
Corona brengt veel onzekerheid met 
zich mee. Ook voor evenementen. 
Op dit moment zijn evenementen 
verboden. Als ze wel kunnen door-
gaan, is het de vraag in welke vorm. 

We adviseren u om nog geen aanvragen in te 
dienen voor de zomer of het najaar 2021. Het 
is op dit moment niet duidelijk wat er dan 
mogelijk is. Ook voorkomt u daarmee onnodige 
kosten voor leges.   

Zodra evenementen weer kunnen plaatsvin-
den, kijken de gemeente en de hulpdiensten 
naar de situatie en welke voorwaarden en 
uitgangspunten dan nodig zijn. Het is zeer 
waarschijnlijk dat evenementen die jaarlijks 
op een vast moment plaatsvinden, voorrang 
krijgen op nieuwe evenementen.  
 
Heeft u vragen of wilt u overleggen? 
Neem dan contact op met Jolanda Kuijpers 
via e-mail: apv@heumen.nl 
of via telefoonnummer: 14024.  

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 11 maart

Op donderdag 11 maart vergadert 
de gemeenteraad om 20.00 uur. 
Vanwege de maatregelen rondom 
Corona zal deze vergadering digitaal 
plaats vinden. U kunt de vergadering 
live volgen via lokale omroep GL8.

De gemeenteraad behandelt een viertal 
raadsvoorstellen deze avond. Zo staat de 
bespreking van een bestemmingsplan op het 
programma maar ook de aanstelling van een 
Functionaris Gegevensbescherming: deze 
Functionaris Gegevensbescherming is een 
interne toezichthouder op de naleving van 
de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG) door de gemeente.

Volgen van de vergadering
U kunt de vergadering volgen via lokale 
omroep GL8. Dit kan zowel via de televisie 
als het YouTube kanaal. Vanaf 15 maart is 
de uitzending te bekijken via het YouTube 
kanaal van de gemeente. 

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken 
op www.heumen.nl/vergaderkalender

U kunt uw mening geven 
Als u (digitaal) wilt inspreken, kunt u zich 
tot 16.00 op de dag van de vergadering 
aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl 
of telefonisch: (024) 358 84 67. 


