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Gemeente Heumen wenst u
een heel goed, gezond en gelukkig 2021!
We maakten een mooie film met
daarin een persoonlijke nieuwjaarswens van onze burgemeester en een
terugblik op 2020. U bekijkt de film
op onze website:
www.heumen.nl/nieuwjaarsfilm-2021
Ook in 2020 waren er weer veel vrijwilligers
actief voor iemand anders. Zo ontstonden
nieuwe initiatieven, goede ideeën en
lichtpuntjes in moeilijke tijden. We hebben
er een aantal verzameld in een film. Om u
te inspireren, vol te houden en door te gaan.
Hebt u een goed idee om uw buurt nog
leuker te maken in 2021? Ga dan naar
www.heumen.nl/goedidee. Zoekt u hulp bij
de uitvoering van uw initiatief? Kijk dan op
www.heumen.nl/dorpsverbinders. Of ga naar
www.heumen.nl/vrijwilligerssteunpunt
wanneer u als vrijwilliger aan de slag wilt gaan.

Op tijd signaleren voorkomt geldzorgen
Veel Nederlanders hádden al geldzorgen. Nu hebben nóg meer Nederlanders geldzorgen. Oorzaak: de coronacrisis. Het gevaar? Dat je denkt - en
zegt: komt wel goed. Veel mensen
wachten te lang met hulp zoeken.
Voorkom dat je (verder) in de problemen komt en vraag op tijd om hulp.
De gemeente kan die helpende hand
bieden, vooral nu al vroeg wordt
gemeld dat bij sommige inwoners te
veel rekeningen onbetaald blijven.
Op 1 januari 2021 treedt de gewijzigde wet
op de schuldhulpverlening in werking, die de
gemeente verplicht om met vroege meldingen
van dreigende geldzorgen aan de slag te gaan.
Het vroegtijdig signaleren en waar mogelijk
oplossen van financiële problemen zorgt
ervoor dat de problemen niet complexer
worden dan nodig. De wet verplicht vastelasten-leveranciers, zoals zorgverzekeraars,
verhuurders en energieleveranciers, om
betalingsachterstanden te melden bij de

gemeente. De gemeente is op haar beurt
verplicht om een dergelijk signaal op te pakken
en hulp te bieden aan de betreffende inwoner.
Samen kan dan een plan gemaakt worden om
grotere geldzorgen te voorkomen.
Hoe eerder, hoe beter
Vroege signalering van betalingsachterstanden
voorkomt dat inwoners te maken krijgen met
toenemende complexiteit en omvang van
schulden, oplopende incassokosten en bijkomende ongewenste effecten als psychische
problemen en gezondheidsklachten, armoede
en gebrek aan mogelijkheden om mee te
kunnen doen. Hoe eerder problemen in beeld
zijn, hoe sneller er een oplossing mogelijk is.
Om dit proces te stroomlijnen zijn er inmiddels
in een landelijk convenant afspraken gemaakt
met vaste lasten leveranciers over het aanleveren en verwerken van de signalen aan
gemeente. De gemeente Heumen krijgt de
betalingsachterstanden vanaf 1 januari 2021
aangeleverd met behulp van een beveiligd
systeem.

Belastingverordeningen
voor 2021 vastgesteld
Op 17 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2021
vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de
gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2021.
			

2021

OZB
- Eigenaren woningen
		
- Eigenaren niet-woningen
		
- Gebruikers niet-woningen
			

0,1542%*
0,3504%*
0,2658%*

Afvalstoffenheffing
		
		
		
		

- Eenpersoonstarief
- Meerpersoonstarief
- Extra gft container
- Grote afvalzak
- Kleine afvalzak

€ 139,64
€ 192,60
€ 72,50
€
1,16
€ 0,75

€ 139,40
€ 192,25
€ 72,50
€
1,16
€ 0,75

- Vastrecht per bedrijfspand

€ 192,60

€ 192,25

Rioolheffing
		

- Eigenaar woning
- Eigenaar niet-woning

€ 159,85
€ 159,85

€ 159,85
€ 159,85

Hondenbelasting
		

- Per hond
- Kennel

€ 90,80
€ 390,60

€ 81,20
€ 349,15

Reinigingsrechten

2020
0,1594%*
0,3097%*
0,2331%*
* % Van WOZ waarde

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak Belasting
(OZB) eigenaren woningen voor de periode van 2019 - 2022 te “bevriezen”. Dit betekent dat de
totale opbrengsten aan OZB eigenaren woningen voor de gemeente in deze periode jaarlijks gelijk
blijven. Nu er sprake is van stijgende waarden van woningen, zijn de OZB- tarieven, uitgedrukt in
een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, verlaagd (zie verschil in bovenstaande tabel
tussen 2020 en 2021), zodat de opbrengst op jaarbasis voor de gemeente gelijk blijft.
In een individuele situatie betekent dit dat als de waarde van een woning is gestegen (WOZtaxatie), de OZB-aanslag ongeveer gelijk blijft door verlaging van het tarief.

Nieuwe dienstregeling bussen
Vanaf zondag 3 januari 2021 ging er een nieuwe dienstregeling in van de Breng
bussen. De aanpassing in de dienstregeling was noodzakelijk door een afname
van het aantal reizigers vanwege het coronavirus.
De bussen reden al volgens de schoolvakantie dienstregeling. In overleg met de provincie
Gelderland zijn er nog een aantal wijzigingen gedaan om het aanbod nog beter af te stemmen
op de teruggelopen vraag. Er rijden ook geen bussen meer na 0.00 uur. Deze wijziging is tijdelijk.
Afhankelijk van de reizigersontwikkeling in relatie tot corona wordt gekeken wanneer er weer
na 0.00 uur gereden wordt.
Buslijn 1 in Malden vervallen
De buslijn 1 van Nijmegen naar Malden is vervallen. Dit is al eerder in de bus zelf aangegeven.
Reizigers van en naar Malden kunnen gebruik maken van lijn 83 richting Gennep/Venlo.
Plan uw reis
Het is raadzaam voorafgaand aan uw reis de vertrektijden te raadplegen. Dat kan via de reisplanner op: www.breng.nl/nl/nieuws/nieuwe-dienstregeling of via de Breng-app.

Anja (58): ‘Ik had er
slapeloze nachten van.’
“Mijn dochter had
problemen met haar
man en kwam tijdelijk
met haar kindje bij mij
wonen. Natuurlijk vang
je je kind dan op. Mijn
dochter werkt en
betaalde af en toe mee aan de boodschappen. En toen kreeg ik bericht van de
Belastingdienst dat ik alle huurtoeslag over
het vorige jaar moest terugbetalen en dat
ik nu niets meer kreeg. Dat kwam door het
inkomen van mijn dochter, die bij mij inwoonde. Ook kreeg ik bericht van Munitax
en BSR dat ik geen kwijtschelding meer
kreeg.”
“Ik kan niet rondkomen zonder huurtoeslag
en heb al helemaal geen geld om de huurtoeslag terug te betalen. Ik wilde mijn
dochter er niet mee lastig te vallen want die
had al problemen genoeg door haar moeilijke echtscheidingsprocedure en zij moest
sparen voor de verhuizing en inrichting van
een andere woning. En het was toch mijn
probleem?”
“Ik had er slapeloze nachten van en kreeg
veel last van hoofdpijn. Via mijn huisarts
kwam ik bij de gemeente. Bij schuldhulpverlening hebben ze alles op een rij gezet, een
betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst en uitgelegd dat mijn dochter
moest meebetalen aan mijn vaste lasten
omdat ik door haar inwoning geen recht
meer had op huurtoeslag. Ik wist niet dat het
inkomen van een inwonend meerderjarig
kind bij de Belastingdienst meetelde bij
mijn inkomen. Toen ik dit aan mijn dochter
vertelde, ging die mij meteen een maandelijkse bijdrage betalen en meehelpen aan
het terugbetalen van de huurtoeslag.
Wat een opluchting.”
De naam en de foto van Anja zijn niet echt.
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy.

www.achterdevoordeur.net
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De week van
de burgemeester
Allereerst: een gezond 2021 gewenst! Ik hoop
dat u dit jaar verwachtingsvol uit kunt kijken
naar een aantal mooie dingen. Dingen waarvan u denkt dat u daar energie van krijgt.
Het kan met een feestelijke gebeurtenis te
maken hebben, met de komst van nieuw
leven, de natuur die ontwaakt uit de winterslaap of die eerder geplande reis die u dit jaar
wél kunt maken. Altijd mooi als er iets in het
verschiet ligt waar we een beetje gelukkig van
kunnen worden.
Tijdens de jaarwisseling was ik echt blij dat we met ‘normaal’
gedrag respect toonden voor anderen, met name voor de mensen
in de zorg. Die hebben het al druk genoeg zonder vuurwerkgewonden en comadrinkers. Maar ook voor alle anderen die graag,
al dan niet met de familie, binnenshuis de jaarwisseling wilden
vieren met spelletjes, hapjes en gezelligheid. En zeker voor de
mensen die aan het einde van het jaar stil staan bij het verdriet
door verlies van geliefden, ziekte of onzekerheid over werk.
Voor iedereen was het meer ingetogen dan in andere jaren en
misschien was het voor de meesten een ontdekking dat het dan
toch ook leuk kan zijn.
Op oudejaarsdag kon ik ’s middags meerijden in de politiebus om
met eigen ogen te zien hoe het er in de dorpen aan toe ging.
Het was rustig op straat en we zagen nauwelijks vuurwerkresten.
Op een gegeven moment kwam er een melding dat er in een straat
zwaar vuurwerk werd afgestoken. Met de opmerking dat de politie
er helemaal niks aan deed. Nog geen tien minuten daarvoor waren
we langzaam door die straat gereden. Er was niets te zien.
Mijn conclusie: de politie kan vanzelfsprekend niet overal zijn,
maar ook dat mensen soms wel heel snel geïrriteerd bellen. Op tijd
signaleren is heel zinvol; daarbij meteen boos worden iets minder.

www.heumen.nl

Uitgifte van een bouwkavel
aan de Boterdijk te Malden
Aan de Boterdijk te Malden is een kavel beschikbaar voor
uitgifte. Het bouwkavel is gelegen op de Boterdijk aan de
linkerzijde van de woning (bekend als Boterdijk 7) en heeft
een grootte van circa 970 m2.
Overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan is er toestemming
voor de bouw van één vrijstaand woonhuis. Voor meer informatie over
de verkoop kunt u contact opnemen met de heer B. Claase van Claase
Garantiemakelaars te Malden (telefoonnummer (024) 358 02 01).

Eerder op de hoogte? Volg ons op
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

Collectes
Deze week is er geen collecte.

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).

’s Avonds klonk er nog wel behoorlijk wat vuurwerk, ondanks het
verbod. De liefhebbers gingen nog even hun gang en er zijn
mensen die dat leuk en anderen die het vervelend gevonden
hebben. Maar ook volgend jaar zal er in onze gemeente een
vuurwerkverbod zijn, want dat heeft de gemeenteraad al aangegeven. Dus zullen we andere manieren moeten zoeken om het
jaar uit te knallen.

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande
adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl/bekendmakingen.

Hoe zit het met uw goede voornemens. Hebt u bij de kerstboom
of tijdens de jaarwisseling daarover nagedacht? Of is de tijd zo
onzeker dat doelen op voorhand discutabel zijn? Vaak bestaan
goede voornemens uit ‘minder zondigen’. Vroeger was dat voor
mensen vaak: minder roken. Tegenwoordig is het minder eten,
minder zitten, minder gamen. Maar ‘minder’ werkt vaak niet zo
goed, heb ik begrepen. Fijner is als we iets juist wél willen gaan
doen: bewegen, vrienden opzoeken, informatie verzamelen over
een onderwerp, in de buurt iets gaan opzetten. Dat probeer ik dan
voor mezelf ook maar op die manier te formuleren. Wellicht komt
er in 2021 iets van terecht, Wie weet. Op naar een mooi 2021!

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Eikendreef 30, Groesbeekseweg 49, Hatertseweg nabij 29, Rijksweg
65, Sint Jacobsweg 11, Vinkenlaan 27
• Overasselt: Prinses Irenestraat 14, Provinciale weg N846 (nabij Lagenhof 4 en
Schoonenburgseweg)

Marriët Mittendorff

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Richtershof 24, Veldweg 1a, Sectie H Perceel 2031 (nabij Rijksweg 150)
• Nederasselt: Sectie D Perceel 207 en sectie B Perceel 1258
• Overasselt: Schoonenburgseweg 37, Perceelnummer 797 sectie F

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: nabij Sint Jacobsweg 13A
• Overasselt: Lagenhof
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
• Overasselt: Hessenbergseweg 5

