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Het gemeentebestuur 

en de medewerkers 

van de gemeente 

Heumen wensen u 

een voorspoedig en 

gezond 2019!

Dit is onze eerste gemeentepagina in 
Hét Gemeente Nieuws. Hier vindt u 
het komende jaar iedere week de 
gemeentelijke nieuwsberichten en 
officiële bekendmakingen. Wilt u ook 
in 2019 op de hoogte blijven van wat 
de gemeente doet? Hieronder leest u 
waar u welke informatie snel en 
gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u 
ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo 
handig. 

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief
U krijgt alle gemeentelijke nieuwsberichten 
elke week in uw mailbox. Aanmelden gaat 
eenvoudig via:
www.heumen.nl/gemeentenieuws. 

Kijk op www.heumen.nl/nieuws
Alle gemeentelijke nieuwsberichten op de 
gemeentepagina kunt u hier ook online lezen.

Blijf ook in 2019 op de hoogte!

Volg ons via Facebook en Twitter
Zo bent u altijd direct op de hoogte van het 
laatste nieuws. 
Like ons op Facebook: @gemeenteheumen en 
volg ons via Twitter: @gemeente_heumen. 

Download de app Politiek Portaal
Wilt u op de hoogte blijven van wat de 
gemeenteraad en commissies bespreken? 
Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw 
tablet. In deze app vindt u de agenda’s en 
vergaderstukken van de commissie- en 
raadsvergaderingen. De app werkt alleen op 
tablet.

Kijk op www.officielebekendmakingen.nl 
Hier vindt u alle gepubliceerde officiële 
bekendmakingen van gemeenten, provincie en 
waterschap. U kunt hier zoeken naar bekend-
makingen van de gemeente Heumen. 

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Hier vindt u bestemmingsplannen, structuur- 
visies en algemene regels die gemaakt zijn 
door gemeenten, provincies en het Rijk. 
In deze plannen staat omschreven wat de 
overheden van plan zijn op het vlak van 
ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van 
nieuwe wegen en wijken. U vindt hier ook de 
plannen van de gemeente Heumen. 

Zoals elk jaar selecteerde een onafhankelijke 
jury uit alle genomineerden een aantal 
vrijwilligers voor de eervolle titel ‘Heumense 
vrijwilliger van het jaar 2018’. Dit jaar waren 
dat er 4: Riet Dinnissen uit Overasselt, Ramon 
Jaspers en Jos Kuiltjes uit Heumen en Ermert 
de Valk sr. uit Nederasselt. 

Vervolgens koos de jury de vrijwilliger van het 
jaar: Riet Dinnissen.
Riet Dinnissen ontving tijdens het Nieuwjaars-
feest uit handen van burgemeester Marriët 
Mittendorff een cheque van € 500,-. 
Dit bedrag mag zij besteden aan een lokaal 
vrijwilligersproject of -activiteit naar keuze. 

Een afvaardiging van burgemeester en 
wethouders komt daar ook een dagdeel 
meehelpen. 

Benieuwd naar wat deze 4 vrijwilligers doen? 
Lees verder op onze website: 
www.heumen.nl/vrijwilliger. 

. 

Riet Dinnissen vrijwilliger van het jaar 2018
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Wellicht is u nog iets anders opgevallen 
aan deze eerste uitgave? De gemeente-
pagina heeft een nieuw jasje! Eerder kon 
u op de gemeentepagina lezen dat de 
gemeente de ambitie heeft om steeds 
meer samen te werken met inwoners, 
organisaties en andere partners. 
De communicatie die daarbij past, hoort 
toegankelijk, helder, verbindend en 
positief te zijn. We laten dat zien door 
een moderne, frisse en open huisstijl en 
in ons taalgebruik. U gaat de nieuwe 
huisstijl de komende tijd steeds meer 
terug zien in onze communicatiekanalen. 



De Burgeradviesraad presenteert zich

Onze gemeente kent een Burgeradviesraad (BAR). De BAR adviseert het college 
van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering 
van sociale wet- en regelgeving op het gebied van wonen, werk, welzijn, zorg 
en inkomen. Afgelopen najaar kreeg de BAR drie nieuwe leden. In november 
2018 vergaderde de BAR voor de 113e keer. Tijd om uitgebreider stil te staan bij 
wat de Burgeradviesraad voor de inwoners van Heumen betekent. 

Boven v.l.n.r: Matthijs Glastra, Ellen van de Kamp, Alies Wanders, Sonja van de Merendonk, 

Agnes Coumans (voorzitter) en Hetty Wijgers. Onder: Jos Bax (links) en Joop van Hest  

Ruim tien jaar geleden werd de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. 
Doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen, met of zonder 
beperking, kunnen meedoen in de samenle-
ving. Omdat gemeenten wettelijk verplicht 
waren om inwoners actief bij de invulling van 
de Wmo te betrekken, ontstond vanaf dat 
moment ook de Burgeradviesraad (voorheen 
Cliëntenraad). Vier jaar geleden werd ook de 
verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet en de 
Participatiewet naar gemeenten overgeheveld. 
Sindsdien kijkt de BAR breed naar wat deze 
wetten voor de inwoners van Heumen 
betekenen. 

De BAR adviseert de gemeente gevraagd en 
ongevraagd 
De gemeente vraagt de BAR-advies over 

beleid in het sociale domein, maar de BAR kan 
ook zelf het initiatief nemen om advies te 
geven. Het uitgangspunt van de BAR is dat 
inwoners van Heumen centraal staan, met 
name kwetsbare inwoners. Zo deed de BAR 
vorig jaar onderzoek naar de ervaring van 
inwoners met het keukentafelgesprek en een 
onderzoek naar de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen en de publieke ruimte. In 
dit laatste voorbeeld zijn onder andere het 
winkelcentrum in Malden, de dorpshuizen, 
kerken, sportaccommodaties, huisartspraktij-
ken en horecalocaties onder de loep genomen. 
Ook heeft de BAR gekeken naar de parkeer-
voorzieningen voor minder valide mensen. 
Het advies aan de gemeente hierover heeft 
geresulteerd in verschillende aanpassingen in 
Malden rondom het centrum, de Dorpsstraat in 
Heumen en bij het Dorpshuis in Nederasselt. 

Verbinding met inwoners via platforms en 
netwerken
Ook is de Burgeradviesraad betrokken bij de 
plannen rondom het nieuwe Sportcentrum en 
het ‘Actieplan zorg, welzijn en werk 2018-2022’ 
dat allerlei initiatieven bevat om de zorg en 
ondersteuning van inwoners uit Heumen 
anders en beter te organiseren. Om goed op de 
hoogte te blijven van wat er in de Heumense 
samenleving gebeurt, is de BAR aangesloten 
bij verschillende platforms en netwerken, zoals 
bijvoorbeeld de Heumense Werkconferentie 
Afstemming Welzijn, Wonen en Zorg. Hierin 
werken ruim twintig organisaties en vertegen-
woordigers van cliënten samen aan een betere 
ondersteuning van mensen met een beperking 
en ouderen. 

Deskundigheid op verschillende gebieden
De samenstelling van de BAR is veelzijdig. 
De leden zijn niet alleen afkomstig uit de 
verschillende dorpen (met uitzondering van 
Nederasselt) maar allemaal op eigen wijze 
ervaringsdeskundig. Een aantal leden heeft 
zelf te maken met een beperking of is vanuit 
opleiding of (vrijwilligers)werk actief of actief 
geweest op één van de beleidsvelden en bij 
verschillende organisaties. 

Neem gerust contact op met de 
Burgeradviesraad
Wilt u iets onder de aandacht brengen van de 
Burgeradviesraad of heeft u vragen? Benader 
dan één van de leden rechtstreeks. U kunt ook 
mailen naar bar@heumen.nl. De BAR verga-
dert ongeveer 10 keer per jaar. U bent van 
harte welkom om te komen luisteren. De 
eerste vergadering van dit jaar is op dinsdag-
avond 22 januari. U vindt de agenda op deze 
gemeentepagina. U vindt een overzicht met 
alle vergaderdata van 2019 op www.heumen.
nl/BAR. Daar kunt u ook de adviezen terugvin-
den die de BAR heeft uitgebracht. Volg de BAR 
ook op Facebook: @Burgeradviesraad.Heumen 
of via Twitter: @BARHeumen.

Geen geld om je kind aan te laten 
sluiten bij een sportvereniging of 
een fiets of computer voor school 
aan te schaffen? 
Hiervoor bestaan speciale rege-
lingen. Per 1 januari 2019 komen 
meer kinderen in de gemeente 
Heumen hiervoor in aanmerking.

Extra geld om meer kinderen mee te laten doen

Huishoudens binnen de gemeente Heumen 
met een inkomen van maximaal 130 procent 
van het sociaal minimum komen nu in aanmer-
king voor een bijdrage vanuit de gemeente. 
Met deze bijdrage kan bijvoorbeeld een 
sportlidmaatschap afgesloten worden. 
330 Kinderen maakten tot nu gebruik van de 
regeling. Door de ophoging van de inkomenseis 
van 110 naar 130 procent, komen nog eens 200 

kinderen extra in aanmerking. Ook Stichting 
Leergeld De Stuwwal heeft per 1 januari 2019 
de toegangsgrens naar 130% verruimd.

Meer informatie of een bijdrage aanvragen?
Ga naar onze website: 
www.heumen.nl/aanvulling of bel 14 024. 
Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neemt u 
dan contact met ons op.



www.heumen.nl

De week van 
de burgemeester

 
Woensdag is mijn eerste dag 
op het gemeentehuis in dit 
kersverse jaar en ik heb net als 
iedereen nog maar net de 
oliebollen verteerd. Op mijn 
vraag of het een mooie 
jaarwisseling was, krijg ik 
verrassend vaak het antwoord: 
“Ja, en zo heerlijk rustig.” 

Dat vond ik zelf ook. De kinderen waren er al vanaf 
kerstmis. Lekker uitslapen, lezen en samen bord-
spelletjes doen. Heerlijk rustig, af en toe afgewis-
seld met een wandeling.

Op oudejaarsdag reed ik met de politie een paar 
rondjes om te kijken hoe het in onze gemeente 
gesteld was. Het leek rustig, ondanks veel geknal 
overdag. Daar hadden de mensen die boodschap-
pen deden of de hond uitlieten wel last van. 
Gelukkig was er ook nog tijd om samen met de 
politie en de Boa’s (buitengewone opsporingsamb-
tenaren) oliebollen te eten. Altijd mooi zo aan het 
eind van het jaar.

’s Avonds heb ik nog wat oliebollen rondgebracht 
voor de mensen die de moeite hadden genomen om 
met de buren af te spreken waar ze wel en waar ze 
niet vuurwerk afsteken. En verder met mijn glas 
bubbels in de hand even in de buurt handen 
geschud. Het bleef gelukkig rustig in onze gemeen-
te dus ik kon gewoon naar bed, zij het later dan 
gewoonlijk. Het blijven toch bijzondere dagen…

Ik heb mij voorgenomen om tijdens onze nieuw-
jaarsreceptie een nog kortere toespraak dan vorig 
jaar te houden. Als gemeente hebben we immers 
maar een beperkte invloed op het geluk van 
mensen. Geluk zit er denk ik vooral in als je met 
elkaar iets moois kunt realiseren; als mensen er 
samen iets van maken. Daarom laten we tijdens de 
receptie fi lmpjes zien van allerlei samenwerkings-
initiatieven in onze gemeente. Dat lijkt me beter 
dan te vertellen dat de gemeente weer goed voor u 
gaat zorgen. Het spreekt vanzelf dat we daar ook dit 
jaar natuurlijk weer hard aan zullen werken.

En mocht ik u hebben gemist op onze receptie, dan 
wens ik u bij deze alsnog: een heel gelukkig 2019!

Marriët Mittendorff    
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Als de weersvoorspellingen aangeven 
dat het glad wordt gaan wij zo snel 
mogelijk op gladheid controleren en 
indien nodig ook strooien. We strooien 
dan op de hoofdwegen, fi etspaden, 
schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook 
worden openbare gebouwen zoals het 
gemeentehuis toegankelijk gehouden. 

Op www.heumen.nl/strooien vindt 
u per dorpskern de wegen die gestrooid 
worden. Op de overige wegen/routes 
wordt niet gestrooid behalve bij 
extreme weersomstandigheden en 
indien de capaciteit dit toelaat. Er 
wordt bij aanhoudende gladheid alsnog 
gekeken of het nodig is om deze routes 
te strooien nadat alle doorgaande 
routes aan bod zijn gekomen. Op de 
website vindt u ook meer informatie 

over wat u bijvoorbeeld zelf kunt doen 
bij gladheid. 

Waar wordt niet door de gemeente 
gestrooid?
De A73, de Rijksweg door Malden vanaf 
Mook en de J.J. Ludenlaan (N271 en 
N844) met aansluitende provinciale 
route door Heumen, Overasselt en 
Nederasselt (N846) en de Rijksweg 
Nederasselt (N324) wordt door Rijkswa-
terstaat of de Provincie Gelderland 
gestrooid en dus niet door de gemeen-
te Heumen.

Contact 
Als u vragen heeft  over het strooibeleid 
of u merkt een onveilige situatie op 
geef dit dan door aan de gemeente op 
telefoonnummer 14 024.

Belastingtarieven 2019

Strooien bij gladheid

Op 20 december heeft  de gemeenteraad de belastingverordenin-
gen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste 
wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en 
heffi  ngen per 1 januari 2019.

  2019 2018
OZB
- Eigenaren woningen                    0,1717% * 0,1797% *
- Eigenaren niet-woningen             0,3118% * 0,3149% *
- Gebruikers niet-woningen          0,2351% * 0,2374% *
                                       * Van WOZ waarde
 Afvalstoff enheffi  ng
- Eenpersoonstarief € 118,50 € 108,50
- Meerpersoonstarief € 169,25 € 155,00
- Extra gft  container € 72,50 € 70,80
- Grote afvalzak € 1,16 € 1,04
- Kleine afvalzak € 0,75 € 0,69
  
Reinigingsrechten
- Vastrecht per bedrijfspand € 169,25 € 155,00

Rioolheffi  ng
- Eigenaar woning € 159,85 € 159,85
- Eigenaar niet-woning € 159,85 € 159,85

 Hondenbelasting
- Per hond € 80,00 € 78,50
- Kennel € 344,00 € 336,00
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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

• Malden: nabij Westerkanaaldijk 7 

 (sectie I nummer 10), Rijksweg 125

• Overasselt: Craeyenbergh 1

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Vosseneindseweg 17a

• Malden: De Enk 19, Hooischelf 23

Geweigerde omgevingsvergunning

• Overasselt: Valkstraat 2

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Schatkuilsestraat 3 B

Agenda

INTEGRALE COMMISSIE

Dinsdag 15 januari, 20.00 uur, gemeentehuis

• Zienswijze kaderstelling Modulaire   

 Gemeenschappelijke Regeling

• Zienswijze kaderstelling GGD 

De gemeente werkt veel samen. Zo neemt de 

gemeente deel aan de Modulaire Gemeen-

schappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR) 

en de gemeenschappelijke regeling gemeentelijke 

gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD). 

Tijdens deze vergadering worden de kaderbrieven 

van deze twee samenwerkingsverbanden besproken. 

In een kaderbrief staan de beleidsontwikkelingen 

voor de komende jaren. De kaderbrief wordt ieder 

jaar geactualiseerd. De gemeenteraad krijgt de 

gelegenheid om hierop te reageren. 

Kijk voor de volledige agenda op: 

www.heumen.nl/vergaderkalender. 

COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING 

Donderdag 17 januari, 20.00 uur. gemeentehuis

• Verduurzaming sporthal Overasselt 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een bedrag 

van maximaal € 60.000 beschikbaar te stellen voor 

het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan 

de sporthal Overasselt.

Kijk op: www.heumen.nl/vergaderkalender. 

VERGADERING BURGERADVIESRAAD 

Dinsdag 22 januari, 19.15 uur, gemeentehuis

• Beleidsregels activering Participatiewet

• Toegankelijkheid horecagelegenheden 

Kijk op: www.heumen.nl/BAR.
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Na de renovatie van de speelvelden in 2014 zijn twee jaar later de gebouwen 
van voetbalvereniging SV Juliana’31 aan de beurt. “We hebben gekozen om te 
investeren in de toekomst,” vertellen voorzitter Carla Goossens en verenigings-
manager Henry Jansen. “Alle maatregelen zijn gericht op het terugdringen van 
het energieverbruik. Dat is goed voor onze exploitatie én voor het milieu.”

Douchen op zonne-energie

“Bij de start van de renovatiewerkzaamheden zijn we 

uitgegaan van een meerjaren-onderhoudsplan,” 

vertelt Henry. “Dat wil zeggen dat we vanaf het 

begin op lage energiekosten op de langere termijn 

sturen. Met name met de isolatie van het clubhuis en 

het nieuwe kleedkamergebouw hebben we stappen 

gezet. Energie besparen is ook een optelsom van 

allerlei kleinere en grotere aanpassingen. Denk aan 

een A+++ vriezer in de keuken, bewegings-

schakelaars in de kleedkamers, een airco waarmee je 

ook kunt verwarmen. En niet te vergeten, een 

doucheboiler op het dak die door zonne-energie 

wordt gevoed. Douchen op zonne-energie dus.”

Al die maatregelingen vergen een forse investering. 

De club is namelijk eigenaar van de gebouwen. “We 

hebben 75% van de investering zelf gefinancierd met 

een lening,” aldus Carla. “Daarnaast kregen we 

subsidie voor het plaatsen van de zonnepanelen. 

Uiteraard hebben we dit eerst aan de ALV 

voorgelegd. Doorslaggevend was daarbij dat we 

konden laten zien dat we onze exploitatiekosten op 

de langere termijn terugdringen. Niks doen, dan snijd 

je jezelf in de vingers. Dan moet bijvoorbeeld de 

contributie omhoog.”

Voorbeeldfunctie

Met columns in het verenigingsblad, maar vooral 

met inzamelingsacties (kleding, papier, oud-ijzer) 

het scheiden van plastic en het organiseren van een 

rommelmarkt (recycling) draagt de club bewust haar 

steentje bij aan een duurzame samenleving.  

“Het gaat er om dat mensen zich realiseren dat het 

belangrijk is, niet alleen nu maar vooral voor de 

toekomst,” vindt Carla. “Duurzaamheid moet je 

daarnaast slim aanpakken, het moet de mensen niet 

te veel moeite kosten. Zo maken we gebruik van 

klokschakelaars voor de veldverlichting én de 

gebouwen. Maar je moet het evengoed blijven 

benadrukken. We zien Duurzaamheid echt als onze 

verantwoordelijkheid. We hebben een voorbeeld-

functie naar de 3.000 mensen die bij onze club 

betrokken zijn. En een goed voorbeeld doet volgen.”

Wilt u meer weten over het onderhoud 
van hoogstamfruit-bomen? Op dinsdag 
22 januari 2019 organiseert Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) van 
19.30 tot 22:00 uur in het Verenigings-
gebouw Overasselt aan de Willem Alex-
anderstraat 1 in Overasselt 
een cursus gericht op hoogstamfruit. 

Deze cursus is bedoeld voor particuliere 
grondeigenaren in het buitengebied en 
vrijwilligers in de gemeente Heumen. 

Doe mee aan de cursus hoogstamfruit 
Deelnemers leren meer over onderhoud en 
duurzaam beheer van hoogstamfruitbomen. 
De cursus wordt door de gemeente Heumen 
kosteloos aangeboden en is mede mogelijk 
dankzij steun van de Provincie Gelderland. 
Iedereen is van harte welkom om deel te 
nemen aan de cursus. Aanmelden voor de 
cursus kan via het aanmeldformulier van 
SLG op www.landschapsbeheergelderland.nl. 

Wilt u meer weten? Ga naar: 
www.heumen.nl/landschapsontwikkeling.


