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15 juli: Informatiebijeenkomst woningbouw
Hoogstraat/Garstkampsestraat in Overasselt
Op donderdag 15 juli is er een digitale
informatie- en consultatiebijeenkomst over de woningbouwplannen
op de locatie van de voormalige
supermarkt aan de Hoogstraat in
Overasselt. Inwoners en omwonenden
kunnen hieraan deelnemen.
Woningbouwplan
Hoogstraat/Garstkampsestraat
Binnenkort opent de nieuwe supermarkt aan
de Schoonenburgseweg. Op de plek van de
huidige supermarkt en tankstation aan de
Hoogstraat komt woningbouw. Het nieuwbouwplan aan de Hoogstraat en Garstkampsestraat, waaraan de naam ‘Overmorgen’ is
gegeven, wordt ontwikkeld door JOP Projectontwikkeling B.V. uit Schaijk. JOP is een
samenwerking tussen de Peters Groep uit
Schaijk en Jan Oosterhout Groep uit Wijchen.
Het plan, waaraan de gemeente in principe
medewerking heeft toegezegd, bestaat uit
32 woningen. Het gaat om een appartementencomplex met 18 wooneenheden op de hoek
Hoogstraat/Garstkampsestraat, 9 rijwoningen
aan een nieuw aan te leggen insteekstraat,
haaks op de Garstkampsestraat en 5 patiobungalows, waarvan 3 georiënteerd op de
Laagstraat en 2 op de Garstkampsestraat.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad zal het bestemmingsplan
moeten vaststellen dat de realisering van het
woningbouwplan planologisch mogelijk moet
maken. Voordat dit bestemmingsplan aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd, worden
inwoners van Overasselt in het algemeen en
omwonenden in het bijzonder uitgenodigd om
kennis te nemen van het plan en er desgewenst een reactie op te geven. Van hetgeen in
de informatie- en consultatiebijeenkomst naar
voren wordt gebracht zal een verslag worden
gemaakt. De reacties zullen worden beoordeeld en worden betrokken bij de definitieve
besluitvorming over het bestemmingsplan.

Impressie van woningbouwplan Hoogstraat/
Garstkampsestraat in Overasselt
Informatie- en consultatiebijeenkomst
De bijeenkomst begint om 19.30 uur via
Microsoft Teams. JOP Projectontwikkeling
presenteert dan het bouwplan en beantwoordt
samen met de gemeente uw vragen. Als u
hierbij wilt aansluiten, kunt u zich aanmelden
door het sturen van een mail aan:
overmorgen@heumen.nl
Na aanmelding ontvangt u op het doorgegeven mailadres een link, waarmee u aan de
bijeenkomst kunt deelnemen, en praktische
informatie over de gang van zaken. U kunt zich
aanmelden tot 14 juli a.s.

Ida Bouvrie krijgt bloemetje voor jarenlange inzet
Op donderdag 1 juli werd Ida Bouvrie
verrast door een bezoekje van wethouder Ans Stunnenberg. Ida zet zich
al jarenlang vrijwillig in: vol energie
was ze de drijvende kracht achter
meerdere initiatieven. Daar wilde de
wethouder haar namens de gemeente
Heumen voor bedanken.
Blij verrast nam Ida de bloemen in ontvangst
‘dit had ik niet verwacht, wat ontzettend leuk.’
Wethouder Ans Stunnenberg: ‘het is heel
terecht dat wij vandaag hier zijn.
Stille krachten zoals jij krijgen niet altijd
de waardering die ze verdienen.’
De lijst met initiatieven die Ida mede heeft
gestart is indrukwekkend. Zo stond ze aan de

wieg van twee studiekringen voor ouderen,
het taal- en cultuurcafé naar aanleiding van
de vluchtelingencrisis in 2015, en tweewekelijkse lezingen voor inwoners van Malderburch.
Na het overlijden van haar echtgenoot startte
ze een rouwgroep voor mensen die hun
partner verloren. Ida geniet zelf ook van het
vrijwilligerswerk en vindt dat ze er veel voor
terug krijgt.
Af en toe verrassen de burgemeester of
wethouders een vrijwilliger met een bos
bloemen. Als blijk van waardering voor hun
inzet. Ook ontvingen in januari ruim 600
vrijwilligers in onze gemeente een kleine
attentie. Neem voor vragen over vrijwilligerswerk of -waardering contact op met het

Vrijwilligerssteunpunt Heumen:
vrijwilligerswerk@heumen.nl of (024) 358 83 00.

Naar een
evenement?
Denk aan de regels!

36 Sollicitanten voor het burgemeestersambt
Onder de sollicitanten bevinden zich:
4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders,
1 (oud-)gedeputeerde en 9 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente).
De overige kandidaten zijn afkomstig uit
diverse disciplines, zoals de overheid of de
sector dienstverlening. De leeftijd van de
kandidaten varieert van 36 tot 64 jaar.
Er zijn 14 vrouwelijke kandidaten.

Nu de vaccinatie van iedereen ﬂink
op stoom is gekomen, denken veel
mensen dat de maatregelen niet
meer nodig zijn. Dat is echter, zeker
bij drukke evenementen, nog niet
het geval!

Na het zomerreces zal John Berends gesprekken voeren met een aantal sollicitanten.
Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met
de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van onze gemeente. Gezamenlijk stellen
zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure
vervolgt.

Iedereen die een vergunning aanvraagt om
een evenement te organiseren, moet een plan
indienen zodat bezoekers van dat evenement
ook voldoende afstand tot elkaar kunnen
houden. Een andere mogelijkheid is om alleen
bezoekers toe te laten die kunnen aantonen
dat ze negatief getest zijn. Deze maatregelen
zijn er niet voor niks! Er zijn nog veel mensen
niet (of nog niet volledig) gevaccineerd en het
coronavirus is zeer besmettelijk.
DUS: Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten.
Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en
afstand houden. En bij klachten: blijf thuis en
laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.
Basisregels voor iedereen
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Voor de burgemeestersvacature in
onze gemeente hebben zich 36
sollicitanten gemeld bij John Berends,
de commissaris van de Koning in de
provincie Gelderland.

De vertrouwenscommissie geeft een advies
aan de gemeenteraad. Die stelt vervolgens de
aanbeveling voor een nieuwe burgemeester
vast. De aanbeveling wordt, met een advies
van de commissaris van de Koning, aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Deze aanbeveling
voor een nieuwe burgemeester zal naar
verwachting in de tweede helft van oktober
in de gemeenteraad worden vastgesteld.
De commissaris van de Koning treedt in
deze procedure op als rijksheer.

Doe mee tijdens de Nationale Sportweek!

Tijdens de Nationale Sportweek van
18 t/m 26 september organiseren wij
als gemeente, samen met veel verenigingen, activiteiten om u op een
laagdrempelige wijze kennis te laten
maken met sport en bewegen. Bovendien zetten sportverenigingen hun
deuren open tijdens deze week.
Het gaat om: ‘Walk of fame’ (zaterdag 18
september: 13.30 - 14.00 uur), Zeskamp in

Malden (zaterdag 18 september: 14.00 - 16.30
uur), Zeskamp in Overasselt (zondag 26
september: 14.00 - 16.30 uur), Beweegfestival
(zondag 26 september: 11.00 - 14.30 uur).
Wij hebben al met veel verenigingen contact
maar misschien is uw vereniging niet benaderd? Mocht u uw vereniging wel willen
promoten, geef u op bij buurtsportcoach
Zaphira van Leeuwen (06) 50 07 45 97 of
beweegcoach Dorien Vrolijks (06) 52 68 31 16
of via e-mail: heumenbeweegt@heumen.nl
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‘Natuurlijk met iedereen’
Visie over de toekomst van onze gemeente klaar
De Raad van onze gemeente is de
afgelopen 1,5 jaar bezig geweest met
het maken van een Strategische Visie.
Dat is een lange-termijn-visie op hoe
we graag zien hoe onze Heumense
samenleving er over 10 jaar uit ziet
en welke rol de gemeente en onze
partners daarin hebben. Met trots
kunnen we zeggen dat deze nu klaar
is! Op donderdag 1 juli heeft de Raad
deze in de raadsvergadering vastgesteld.
De visie voor de komende 10 jaar is een rode
draad, gemaakt voor en door de gemeenteraad. Het is een hulpmiddel om goede keuzes
te maken voor de toekomst. Wat voor gemeente willen wij zijn in 2030? Wat is nodig
om hier prettig en gezond te leven en verblijven? Nu, maar ook over 10 jaar? En hoe gaan
we om met de veranderingen in mobiliteit en
duurzaamheid?

Onze samenleving in 2030
Voor de toekomst van onze gemeente vinden
we het belangrijkste dat iedereen die mee wil
doen dit ook kan en dat we elkaar helpen waar
nodig. Dit doen we samen met zowel inwoners,
ondernemers als maatschappelijke organisaties. De lokale voorzieningen, waar veel
inwoners gebruik van maken en waar inwoners
zich voor inzetten, kunnen blijven bestaan.
De inzet kan zijn in de vorm van het verenigingsleven, mantelzorgers en/of vrijwilligers.
Voor de inwoners die het nodig hebben, voor
even of langer, staan we als gemeente klaar.
Zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving.
Dit doen we door zorg, (inkomens)ondersteuning en vervoer. Naast dat iedereen mee kan
doen, herkent u onze gemeente door een
groene omgeving, duurzaamheid en veiligheid
voor iedereen.

Uit de gemeenteraad van 1 juli 2021
Kort maar krachtig!
Zo valt de raadsvergadering van 1 juli het best te typeren.
De raadsvergadering was voor 21.00
afgelopen, maar er werden wel een
aantal belangrijke stukken vastgesteld waaronder de strategische
visie ‘Natuurlijk met iedereen’.
Strategische visie
Deze visie geeft antwoord op een aantal
belangrijke vragen: Wat voor samenleving wil

Heumen zijn in 2030? Wat is de kerntaak en
-rol van de gemeentelijke overheid in 2030?
Wat is de rol van onze partners in 2030?
Deze visie is door leden van de raad zelf
opgesteld en werd dan ook door de gehele
raad met enthousiasme ontvangen.
Terugkijken?
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan
kunt u de vergadering terugluisteren via de
vergaderkalender:
www.heumen.nl/vergaderkalender

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

De rol van de gemeente in 2030
Wij zijn betrouwbaar, open en eerlijk. U kunt
volgen wat we doen en mag hier ook naar
vragen. We zetten ons actief in om ervoor te
zorgen dat iedereen mee kan doen. Voor de
kenmerken groene omgeving, duurzaamheid
en veiligheid voor iedereen, geven we ruimte
aan inwoners en partners om aan de slag te
gaan. Als gemeente beperken we ons tot de
wettelijke taken.
De rol van partners in 2030
Samenwerken met inwoners en partners is
belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat
iedereen mee kan doen in onze samenleving.
Daarom gaan we graag samen met inwoners
en partners aan de slag, zodat we gebruik
kunnen maken van elkaars kennis en kunde.
Waar te lezen?
U kunt de complete versie lezen op:
www.heumen.nl/toekomst

Werkzaamheden A73
vanaf knooppunt
Rijkevoort tot afrit
Venray-Noord
In het weekend van vrijdagavond
16 juli (vanaf 21.00 uur) tot maandag
19 juli (05.00 uur) is de A73 tussen
knooppunt Rijkevoort en afrit
Venray-Noord afgesloten vanwege
werkzaamheden.
De rijbaan van Nijmegen naar Venlo is afgesloten voor alle verkeer tussen knooppunt
Rijkevoort en de afrit naar Venray-Noord.
Vanaf toerit Venray-Noord richting Venlo
blijft de weg open voor alle verkeer.
Meer informatie
Kijk op:
www.rijkswaterstaat.nl/A73

www.heumen.nl

9 juli 2021
De week van
de burgemeester

Dez
activitee
iten
zijn

Prachtig hoe
ruim meer
dan honderd
vrijwilligers
een paar
dagen bezig
zijn om geld
voor hun
vereniging in
de kas te krijgen. Daarmee zorgden
ze voor het eerste evenement in
onze gemeente, en het was een
succes: Voetbalclub Juliana ’31 had
het goed voor elkaar en gaf heel
veel mensen een fijne zondag.
Tegelijkertijd lieten ze zien dat ze
zo’n evenement prima kunnen
organiseren. Dat is vast goed voor
het teamgevoel.

GRATIS

Om mij heen hoor ik opgetogen
reacties op het nieuws dat 36
mensen hebben aangegeven dat ze
wel burgemeester in onze gemeente willen worden. En het is inderdaad een groot aantal; meestal zijn
er niet zoveel sollicitanten. Maar
eigenlijk had ik er nog wel meer
verwacht. Wie wil nou niet de
burgemeester van onze gemeente
worden, denk ik dan. Want welke
gemeente ligt nou in zo’n mooi
landschap, volop in het groen met
toch de stad dichtbij, en met veel
fijne bewoners.
Een kruiwagen waarvan het wiel
niet meer goed loopt zet mij aan
het denken. Niet vanwege dat wiel,
maar omdat er blijkbaar niemand te
vinden is die het kan herstellen.
Een smid, niemand weet er een.
Wat jammer dat al die ambachten
zoetjes aan verdwenen zijn.
Mensen die we vragen zeggen, tja,
wij kopen dan een nieuwe.
Dus nu kruien we iets trager, want
eigenlijk wil ik niet een verder
goede kruiwagen zo maar afdanken.
Ouderwets natuurlijk, maar modern
denken levert wel veel afval op.
En daar hebben we al zoveel van.

Marriët Mittendorﬀ

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).

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben
betrekking op onderstaande adressen. U vindt aanvullende informatie op: www.heumen.nl/bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Overasselt: sectie A perceelnummer 1053
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 47D
• Malden: Appelternhof 9, Schoolstraat 27
Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen
• Malden: Rijksweg 63
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit
hogere waarden
• Overasselt: Hoogstraat 17 - Boterbosstraat
Ontwerpbestemmingsplan
• Nederasselt: Buitengebied Oude Rijksweg 1

