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Straatvoetbaltoernooi Multicourt
In de Kerstvakantie was er een heus
straatvoetbaltoernooi op het Multicourt in Malden! Deze vakantieactiviteit is gekozen door de inwoners
via het digitaal platform ‘Heumenpraatmee’.
Eén van de onderwerpen op het platform was
het verzinnen van activiteiten op het Multicourt in Malden aan de Broekkant. Hier zijn
een paar leuke ideeën voor aangedragen en
één daarvan (straatvoetbaltoernooi) is uitgevoerd op 27 december. Er kwamen zo’n 15
jongeren voetballen, dit werd begeleid door
een jongerenwerker van Forte Welzijn (in
opdracht van de gemeente Heumen). Het was
een groot succes! Het weer was goed en de
jongeren waren zeer actief aan het voetballen.
In de pauze werden ze nog getrakteerd op een
oliebol. Iedereen kan nu weer meestemmen
voor een activiteit in de Carnavalsvakantie.
Heumenpraatmee
Op 25 november is het digitale platform
‘Heumenpraatmee’ gelanceerd. Inmiddels zijn

er al meer dan 180 inwoners aangemeld en
wordt er al volop meegedacht, gepraat en
gestemd. Daar zijn we heel blij mee!
U kunt zich nog altijd aanmelden op:
www.heumenpraatmee.nl.
Wanneer u graag wilt meedenken of stemmen

Kerstboom inleveren 2020
Op zaterdag 11 januari kan op de volgende plaatsen de kerstboom worden
ingeleverd:
Malden:
• Hoogenhof, grasveld Grote Loef tussen 10.00 en 12.00 uur		
• Raadhuisstraat, parkeerterrein tegenover restaurant La Stalla tussen 10.00 en 12.00 uur		
• De Horst, parkeerterrein tussen nr. 16 en 28 tussen 10.00 en 12.00 uur				
Nederasselt:
• Gildeplein tussen 10.00 en 11.30 uur					
Overasselt:
• Grasveldje Beatrixstraat (kermisterrein naast marktplein) tussen 12.00 en 14.00 uur		
Heumen:
• Parkeerterrein Verenigingsgebouw De Terp tussen 10.00 en 11.30

op het platform, maar het inloggen lukt niet,
neem dan contact op met Fanny van Creij of
Femke Rutten via (024) 358 83 00.
Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen
naar: heumenpraatmee@heumen.nl

Andere
ophaaldagen
oud papier vanaf
januari 2020
Vanaf januari 2020 veranderen de
ophaaldagen en -tijden van oud
papier voor de wijken Jachthuis
en Hoogenhof (gedeeltelijk) in
Malden.
Wilt u weten wanneer het oud papier bij
u wordt opgehaald in het nieuwe jaar?
Kijk dan op de papieren afvalkalender, de
digitale afvalkalender (via www.dar.nl/
afvalwijzer) of download de Dar app.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht bij de Dar via
www.dar.nl of het klantencontactcentrum
via info@dar.nl of (024) 371 60 00.

Gemeenteraad kiest voor BOB-model
De gemeenteraad heeft
voor 2020 gekozen voor
een andere vergadermethode. Het BOB-model,
dat door meer gemeenteraden in
Nederland gebruikt wordt, doet in
2020 zijn intrede in Heumen. In het
BOB-model worden de verschillende
fasen die samenhangen met een
besluit van de gemeenteraad gescheiden.
Opbouw van het BOB-model
De eerste fase is de Beeldvormende fase;
raads- en commissieleden winnen in deze
fase informatie in over een onderwerp,
bekijken verschillende scenario’s en alternatieven en kunnen voordat het college een
voorstel heeft opgesteld hun wensen uiten.

De tweede fase is de Oordeelsvormende fase;
raads- en commissieleden bespreken het
voorstel van het college aan de raad en gaan
met elkaar in gesprek over de inhoud van het
voorstel. Ze krijgen gelegenheid om hun
standpunten te delen en te verkennen welke
opvattingen er leven bij de verschillende
fracties.
De derde en laatste fase is de Besluitvormende
fase; dit is de raadsvergadering. Raadsleden
maken hun standpunt kenbaar en verdedigen
dit, na een debat volgt een raadsbesluit.
Waarom BOB?
De gemeenteraad heeft behoefte om eerder bij
onderwerpen betrokken te zijn. Op deze manier
kunnen de raadsleden een kader schetsen voor
het college dat een raadsvoorstel voorbereidt.

Daarnaast willen raads- en commissieleden
hun onderlinge gesprek bevorderen en horen
zij graag wat inwoners vinden van onderwerpen waar de gemeenteraad over besluit. Deze
wensen zijn verwerkt in het vergadermodel
en bijbehorend vergaderschema dat in 2020
toegepast wordt.
U blijft van harte welkom
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u gebruikmaken
van het inspreekrecht; de gemeenteraad
hoort graag uw mening. Via de gemeentepagina en de sociale media-kanalen van de
gemeente wordt u op de hoogte gehouden
van de verschillende vergaderingen.
Wilt u de agenda’s en stukken inzien? Kijk dan
op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Oordeelsvormende vergadering 16 januari
Op donderdag 16 januari bereiden
de raads- en commissieleden door
middel van een oordeelsvormende
vergadering de raadsvergadering
van 30 januari voor. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De vergadering start om 20.00 uur
in het gemeentehuis. De volgende
raadsvoorstellen worden besproken.

een keuze gemaakt worden hoe ruimte geboden wordt voor duurzame energieopwekking.
Op deze manier kan de energieopgave zoals
genoemd in de Routekaart Klimaatneutraal
Heumen 2050 gerealiseerd worden. Daarnaast
wordt de startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) behandeld. In alle Nederlandse
regio’s wordt een RES opgesteld als uitwerking
van het Klimaatakkoord.

Het vervolgproces Ruimtelijke visie duurzame energie, door middel van deze visie kan

Tot slot staat op de agenda de kaderbrieven van
de GGD en de MGR. Door een zienswijze op deze

stukken te geven, geeft de gemeenteraad
kaders mee voor het opstellen van de begroting van deze organisaties voor 2021 - 2024.
Kijk voor de volledige agenda en stukken op
www.heumen.nl/vergaderkalender.
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden
bij de raadsgriﬃe via e-mail:
griﬃe@heumen.nl
of telefonisch: (024) 358 84 67.

www.heumen.nl
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De week van
de burgemeester
Een heel goed jaar, dat
wens ik u allen! En ook
dat u voor uzelf of met
anderen toe kunt leven
naar een wens die u graag
in vervulling ziet gaan.
Want dat geeft hoop,
en hoop doet leven.
De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer
achter ons. Naar ik hoop waren het goede
dagen. Zelf vind ik ze speciaal. Die laatste
dagen in een jaar doen wel wat met me.
Kent u dat gevoel van weemoed dat weer een
jaar voorbij is, dat dan gaandeweg verandert
in nieuwe plannen voor de komende tijd?
Dat heb ik ieder jaar opnieuw. Deze keer heb
ik besloten er wat meer op uit te gaan in het
weekend. Maar eens kijken of dat gaat lukken
dit jaar.
De jaarwisseling in de gemeente was prettig
rustig, als ik mag afgaan op de berichten die
ik erover kreeg. Bijzonder vond ik wel de
terugkoppeling; het is rustig geweest en de
hulpdiensten zijn niet lastig gevallen.
Die tweede zin zou een aantal jaren geleden
toch niet denkbaar zijn geweest. Ik zie uit naar
de tijd dat hulpverleners gewoon hun werk
kunnen doen en daar zelfs bij worden geholpen.
Over het voorbije jaar ben ik gematigd positief.
Ik heb heel veel mooie initiatieven gezien,
mensen die elkaar helpen, mensen die dingen
realiseren, mensen die boven zichzelf uitstijgen bij tal van activiteiten. Tegelijk zie ik ook
dat tegenover elkaar staan vanzelfsprekender
lijkt dan samen iets opbouwen. Er zijn niet voor
niets zoveel protesten in het land, met gaandeweg meer geweld.
Verontrustend vind ik dat zelfs de gemeentelijke overheid steeds meer afstand neemt van de
landelijke overheid. Dus, ja, er is ook wel veel
waar we aan moeten werken. 2020 gaat ons
die kans geven. Over een jaar weten we of we
met elkaar die kans hebben benut.
Hoe gaan we dat doen? Nou, oog hebben voor
elkaar, niet opkroppen maar zeggen wat ons
dwars zit met de bedoeling het beter te
maken, hard werken, hoop hebben, grapjes
maken, stevig bewegen en goed eten, lachen
en huilen, contact maken en nog zo veel meer.
Wat ﬁjn dat weer een nieuw jaar voor ons ligt.
Laten we er iets moois van maken!

Marriët Mittendorff

Belastingtarieven 2020
Op 19 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen
voor 2020 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in
tarieven van de gemeentelijke belastingen en heﬃngen per 1 januari 2020.
2020
0,1594%*
0,3097%*
0,2331%*

2019
0,1717% *
0,3118% *
0,2351% *

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

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

€ 118,50
€ 169,25
€ 72,50
€
1,16
€
0,75

Reinigingsrechten
- Vastrecht per bedrijfspand

€ 192,25

€ 169,25

Rioolheﬃng
- Eigenaar woning
- Eigenaar niet-woning

€ 159,85
€ 159,85

€ 159,85
€ 159,85

Hondenbelasting
- Per hond
- Kennel

€ 81,20
€ 349,15

€ 80,00
€ 344,00

OZB
- Eigenaren woningen
- Eigenaren niet-woningen
- Gebruikers niet-woningen
* % Van WOZ waarde

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak
Belasting (OZB) voor de periode van 2019 - 2022 te ‘bevriezen’. Dit betekent dat de totale
opbrengsten aan OZB 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 tussen 2019
en 2020), 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 (WOZ- taxatie),
de OZB-aanslag ongeveer gelijk blijft door verlaging van het tarief.
Collectes
• Geen collectes

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 >
Bestuur > Regelgeving en openbare
bekendmakingen > Bekendmakingen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Oude Boterdijk 23, nabij Schoolstraat 112
• Malden: Broekkant 16 K001, De Karn 18,
Kroonsingel 7, Promenade 33A
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Appelternhof 17, Grote Loef 8,
Plantsoenstraat 1 en 3
• Nederasselt: Sluisweg 1
Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning
• Malden: Pitrus 61
Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning
• Heumen: Vosseneindseweg 36
• Malden: Groeze 27
• Nederasselt: Broekstraat 1
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
• Overasselt: Vogelzang 3
Goedkeuringsbesluit
• Malden: Rijksweg 128

