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Vrijwilligers nieuwe buurtbus gezocht!
Er komt een extra buurtbus, die van
Malden naar Middelaar, via station
Mook-Molenhoek gaat rijden. Dat is
de uitkomst van een onderzoek onder
inwoners van de gemeenten Mook en
Middelaar en Heumen. Zij konden
afgelopen najaar hun wensen kenbaar
maken via een enquête. Maar om de
buurtbus te laten rijden zijn er nog
vrijwilligers nodig.
Er was veel belangstelling voor het onderzoek.
Dit was meteen ook een duidelijk signaal.
De uitkomsten zijn besproken met de provincie
Gelderland en het busbedrijf Connexxion/
Breng. Resultaat: de provincie heeft voldoende
vertrouwen om groen licht te geven en
ondersteunt het opzetten van de nieuwe
buurtbus. Als gemeente zijn wij hier erg blij
mee. Voor alle deelnemers: alsnog hartelijk
dank voor uw medewerking!

Buurtbuschauﬀeurs gezocht!
Vindt u het leuk om een ander te helpen?
Houdt u van contact met mensen en rijdt
u graag? Word dan chauﬀeur op de nieuwe
buurtbus van Malden naar Middelaar.
De buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen
zoekt nieuwe vrijwilligers (m/v) die graag
helpen het personenvervoer in hun eigen
woonomgeving te verzorgen op trajecten
waar de ‘grote bus’ niet (meer) komt.
Lijkt u dit wat?

Bent/ heeft u…
• in het bezig van rijbewijs B?
• minimaal twee jaar rijervaring?
• minimaal één dagdeel (ongeveer vier uur)
per twee weken beschikbaar?
Stuur een e-mail naar: secr.buurtbus.
rvn@outlook.com of bel naar Ilja Vermoet
op nummer: (06) 20 07 15 84 voor meer
informatie of om een keertje een proefrit te
maken. Neem alvast een kijkje op de website:
www.buurtbus.com

veel problemen. Wees voorzichtig met vooraf
geld betalen aan iemand die u niet kent.
Of bij geld overmaken van geld naar een
buitenlandse rekening. Maak bij uw betaling
gebruik van bedrijven die u een aankoopbescherming bieden.

Meer informatie
Meer tips vind u op
www.politie.nl/themas/internetoplichting.html
en www.veiliginternetten.nl.

Internetoplichting
Elke maand verkopen veel mensen
hun soms dure spullen via internet
aan anderen. Helaas zijn er altijd mensen die u oplichten. U betaalt keurig,
maar ontvangt dan niets. Of de koper
haalt u over vast uw product op te
sturen. Maar daarna ontvangt u nooit
een betaling. In beide gevallen is de
kans groot dat u bent opgelicht.
Volg uw onderbuikgevoel
Vergelijk de prijzen. Is de gevraagde prijs
reëel? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan
is dat meestal ook zo. Volg uw onderbuikgevoel en laat uw verstand spreken.
Als u online zakendoet, weet u vaak niet wie
u tegenover u heeft. Kijk de gegevens na van
de persoon waarmee u zakendoet.
Zo voorkomt u internetoplichting
Kijk hoe lang een verkoper actief is bij een
online handelssite zoals bijvoorbeeld marktplaats.nl en welke beoordelingen daarbij staan.
Persoonlijk contact vooraf voorkomt achteraf

Controleer de (ver)koper
Weet met wie u zaken doet. ‘Check de (ver)
koper’ is een handige checkfunctie. Hiermee
controleert u negatieve ervaringen met de
(ver)koper. Zie voor meer informatie:
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/
controleer-handelspartij.html.
Bewaar altijd uw berichten
Let op en bewaar altijd uw berichten met de
(ver)koper. Bewaar de e-mails of sms-berichten. Belt u met de (ver)koper? Houd dan bij
wanneer dit was en met wie u sprak. Maak een
foto of schermafdruk van de advertentie
waarop u reageerde. Die informatie is belangrijk als u bent opgelicht.

Lees mee!

Webinar over landschap en biodiversiteit
over te leren. Wij organiseren deze avond
samen met SLG voor algemeen geïnteresseerden en inwoners die graag meedoen aan
dit project. Voor deelname ga naar:
www.landschapsbeheergelderland.nl/
webinar-heumen.

Concept visie staat nu op:
www.heumenpraatmee.nl
De concept visie met de naam:
‘Natuurlijk met iedereen’ staat
nu op ons digitale platform:
www.heumenpraatmee.nl.
De visie is een koersdocument
van onze gemeenteraad. De raad
bepaalt de rode draad en geeft
daarmee richting aan de toekomst
van Heumen.
Op verschillende momenten heeft u als
inwoner input kunnen leveren voor de
nieuwe visie. De eerste concept visie is nu
klaar. Waar mogelijk is de input die vanuit
u is gekomen verwerkt. We vinden het
belangrijk om u te informeren over de
concept visie.
Lees mee!
Vanaf woensdag 7 april is de concept visie
daarom te lezen op:
www.heumenpraatmee.nl.
Mocht u een reactie willen geven dan kan
dit tot vrijdag 23 april 2021. Ook vindt u het
volledige proces op ons digitaal platform
‘Heumenpraatmee’.

Donderdag 22 april geeft de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
tijdens een webinar uitleg over landschappelijke beplanting op uw erf/
perceel. Hiermee kunt u bijdragen
aan meer biodiversiteit. Wethouder
René Waas verzorgt de opening.
Doet u ook mee?
Inwoners uit het buitengebied van Heumen
zetten zich ook dit voorjaar in om het gebied
meer biodivers te maken. Zij doen mee aan de
landschaps- en biodiversiteitsimpuls van onze
gemeente. In totaal zijn er al 6000 inheemse
struiken zoals sleedoorn, hazelaar en Gelderse
roos, 70 laanbomen en 40 fruitbomen door de
deelnemers op hun terrein aangeplant.
Wilt u dit ook?
Als u in het buitengebied woont kunt u zich
opnieuw aanmelden voor dit project.
Kijk voor meer informatie op: www.heumen.nl/
landschapsontwikkeling. Bent u enthousiast
geworden en wilt u weten over wat er mogelijk
is in uw tuin? Log dan op donderdag 22 april
om 19.30 in voor een webinar om hier meer

Versterking van streekeigen landschap
Via dit project stimuleren we grondeigenaren
in het buitengebied van de gemeente om het
streekeigen landschap te versterken door
aanplant van inheemse bomen en struiken.
Door gebruik te maken van beplanting die hier
van nature voorkomt in combinatie met goed
ecologisch beheer gaat ook de biodiversiteit
erop vooruit. Veel soorten insecten, vogels,
vlinders, kleine zoogdieren en wilde bijen
profiteren hiervan. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het terrein en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er
inheemse plantsoorten staan.
Stimulering biodiversiteit
Deelnemers aan het project hebben afgelopen
maanden een gratis advies van SLG gekregen
om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Denk aan het creëren van voedsel-,
schuil- en nestgelegenheid voor allerlei
diersoorten. Naast het planten van bomen en
struiken realiseren ze ook 585 m2 kruidenranden, hangen ze nestkasten op voor de torenvalk en huismus en plaatsen ze een hotels voor
egels en wilde bijen. Ook worden er vanuit dit
project uilenkasten geplaatst door de Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost, inmiddels is
de eerste steenuilenkast op het terrein van
een deelnemer geplaatst.

Vergadering gemeenteraad 15 april 2021
Op donderdag 15 april
vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur. Op het programma staan onder meer de bespreking
van een bestemmingsplan en het
vuurwerkverbod.
Dit raadsvoorstel komt er onder meer op
verzoek van de raad. Op 24 september 2020
nam de raad een motie aan om het afsteken
van consumentenvuurwerk in het gehele
gebied binnen de gemeentegrens van
Heumen, met uitzondering van schertsvuurwerk, te verbieden bij de jaarwisseling op 31
december 2020. Het college stelt nu voor om
in de aanpassing van de verordening ook het
carbidschieten te reguleren. Wat het college

precies voorstelt kunt u teruglezen op:
https://heumen.raadsinformatie.nl/ bij de
vergadering van 15 april.
Op 15 april vinden ook enkele benoemingen
plaats: mevrouw Duinkerken zal benoemd
worden tot commissielid voor het CDA.
Daarnaast zullen de zes fractievoorzitters tot
leden van de vertrouwenscommissie benoemd
worden. Dit is nodig omdat de vertrouwenscommissie de benoeming van de nieuwe
burgemeester gaat voorbereiden.
Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u
op www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen
omtrent het coronavirus zal deze vergadering digitaal plaats vinden.
U kunt de vergadering volgen via lokale
omroep GL8. Dit kan zowel via de televisie
als het YouTube kanaal. Vanaf 19 april is de
uitzending na te kijken via het YouTube
kanaal van de gemeente.
U kunt uw mening geven
Er is tevens gelegenheid om in te spreken.
U kunt zich tot 15 april 16.00 uur aanmelden
via griffie@heumen.nl of via (024) 358 84 67.
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De week van
de burgemeester

Weinig restafval?
Gebruik een kleine afvalzak!

Pasen, voor veel mensen
markeert dat de overgang
naar mooi weer, andere
kleren in de kast, buiten
zijn en meer sociale
contacten. Pasen staat
niet alleen in een christelijke omgeving voor hoop.
Hoop op betere tijden.
Nu is dat in Coronatijd
zeker anders, want we kunnen ons nog niet zo
vrij bewegen als we graag zouden willen.
Maar een betere tijd lonkt wel. Als toch eens
alle mensen die dat willen gevaccineerd zouden
zijn. Dan zou het leven er al heel anders uitzien.
Hopelijk gebeurt dat nu verder zonder strubbelingen. Dan was Pasen dit jaar echt een
moment van hoop.

Voor restafval gebruikt u misschien
de betaalde bruine restafvalzak van
50 liter. Wist u dat we ook een kleine
restafvalzak hebben van 25 liter?
Als u weinig restafval heeft, dan
kunt u ook deze kleine afvalzak
gebruiken.

Vóór Pasen was er nog een gezamenlijke
bijeenkomst van de gemeenteraden van zes
gemeenten in onze regio. Het ging over
ondermijning en ook over kwetsbare personen.
Beide onderwerpen hebben met veiligheid te
maken. Een bijeenkomst in een zaal is natuurlijk
niet mogelijk, dus alles ging via het scherm.
Dat is wat minder prettig, maar de raadsleden
waren wel betrokken want er kwamen diverse
goede vragen. In de studio zaten ook politie en
Officier van Justitie aan tafel, om tekst en
uitleg te geven. Heel verhelderend om hun
verhalen en antwoorden te horen. In onze regio
doen we het goed volgens beide, maar ondertussen werden wel vaten met drugsafval in
bermen gegooid. We moeten dus nog met
volle kracht blijven opsporen, zodat we van
die viezigheid verstoken blijven.
Eind maart was het uitzonderlijk prachtig weer.
Was u ook in de gelegenheid om er van te
genieten? Ik zie veel fietsers en wandelaars.
Het is ook prachtig om de jonge dieren te zien,
zoals de eerste lammetjes. Wel blijf ik aandacht
vragen voor het loslaten van honden.
Helaas jagen loslopende honden de dieren op.
Heel sneu dat een zwangere ree dan onder een
auto sneuvelt, omdat honden achter haar aan
zaten. Honden die kwispelend bij de eigenaar
terugkeren terwijl deze nietsvermoedend
denkt; die heeft zich lekker moe gemaakt.

Goed voor het milieu en uw portemonnee
De gemeente en Dar willen zoveel mogelijk
grondstoﬀen inzamelen en zo weinig
mogelijk restafval overhouden. Als u uw
afval goed scheidt, kan het gebruikt worden
als grondstof voor nieuwe producten. U kunt

Collectes
11 t/m 17 april: Hartstichting
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 Darapp 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).

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

Marriët Mittendorff

@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

dus ook een kleine restafvalzak kopen.
Dit scheelt in uw portemonnee.
De grote restafvalzakken kosten € 11,60 en
de kleine restafvalzakken € 7,50 per rol van
10 stuks. U koopt de kleine zakken (net als
de grote) bij Albert Heijn en de Plus supermarkt in Malden en bij de Plus supermarkt
in Overasselt.
Meer informatie?
Meer informatie over restafval vindt u op de
digitale afvalwijzer via:
www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app.

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben
betrekking op onderstaande adressen.
U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl/
bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Jac Marisstraat 8 (kavel 46 - project
Heumen Noord), Perceel 1024 Sectie A (nabij
Jac Marisstraat 12)
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Dille 16
• Overasselt: Schatkuilsestraat 9
Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig
• Heumen: Dorpstraat 11
Realisatie oplaadpaal elektrisch rijden
• Malden: De Wieken

