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Begin september vorig jaar is de 
Provincie gestart met uitgebreide 
werkzaamheden aan de Rijksweg 
tussen Malden en Nijmegen. Met alle 
te verwachten oponthoud was dit hét 
moment om de overstap te maken van 
auto naar fiets. Om dat te stimuleren 
bedachten Provincie, gemeente 
Nijmegen en gemeente Heumen de 
campagne: Laat de fietser in je los!

Zo konden gebruikers van de Rijksweg 2 weken 
lang gratis een e-bike uitproberen en daarbij 
kans maken op een splinternieuwe e-bike ter 
waarde van €1.849,-! Afgezien van het groot 
onderhoud aan de Rijksweg is overstappen 
van auto naar fiets een goede zaak. 
Zo wordt niet alleen de leefbaarheid en be-
reikbaarheid van onze gemeente verbeterd, 
maar zorgt gezond en duurzaam reizen ook 
voor meer vitaliteit, minder files, minder 
parkeerstress en een beter milieu.

Superfanatiek
We hebben een winnares! Ze liet de fietser 
in zich los tijdens de e-bike probeerweken 

en deed superfanatiek mee met de maand-
opdrachten. Haar ingezonden foto’s gingen 
gepaard met een origineel bijschrift, dat ze ook 
nog eens liet rijmen. Hartstikke leuk gedaan en 
reden genoeg dus om Dianne Winters te 
verrassen met een splinternieuwe e-bike. 

Donderdag 4 juni ontving ze haar nieuwe fiets 
uit handen van wethouder René Waas. 
Dik verdiend, Dianne! Veel veilige kilometers 
gewenst! Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website www.laatdefietserinjelos.nl

Winnaar ‘Laat de fietser in je los’ wint e-bike

Terugkoppeling 
Raadsvergadering 4 juni

Op donderdag 4 juni vergaderde de 
gemeenteraad van Heumen. Vanwe-
ge de situatie als gevolg van het 
coronavirus vond deze vergadering 
digitaal plaats. Om digitaal genomen 
besluiten rechtsgeldig te laten zijn 
is tot 1 september een tijdelijke wet 
van kracht.

Regionale samenwerking centraal 
De gemeente Heumen werkt veel samen 
met partners om het wonen en leven in deze 
gemeente zo aangenaam mogelijk te maken. 
Dit doet de gemeente onder andere op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en 
vervoer. Om de gemeenteraad zijn kader-
stellende en controlerende taak zo goed 
mogelijk uit te laten voeren leggen diverse 
samenwerkingsverbanden hun jaarrekening 
en begroting voor aan de gemeenteraad met 

de vraag om hier op te reageren. 
Over deze reactie is op 4 juni gesproken 
door de gemeenteraad. In het debat hierover 
is onder andere gesproken over het verbete-
ren van de afvalscheiding en de financiële 
situatie van de samenwerkingsverbanden. 
Ook werd er een motie ingediend over 5G, 
die niet door de raad werd aangenomen. 

Terugkijken? 
Wilt u weten wat er over 5G gezegd is, dat 
kan via het YouTube kanaal van de gemeente 
Heumen.

Volgende raadsvergadering
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 25 juni. De agenda en 
vergaderstukken kunt u vinden in de 
vergaderkalender. Deze is te vinden op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Wist u dat wij ook een digitale nieuwsbrief 
versturen? U bent dan altijd als eerste op 

de hoogte van het laatste nieuws. 
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere 

woensdag in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!



In navolging van het Klimaatakkoord komen de 
30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een 
eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een 
plan met hun aandeel in de landelijk afgespro-
ken hoeveelheid schone energie die geleverd 
kan worden in 2030. Op dit moment heeft 
Regio Arnhem Nijmegen haar voorlopige 
concept bod gereed. “Met ons plan leveren 
we een substantiële bijdrage aan de 35 TWh 
duurzame elektriciteit die we met alle 30 
energieregio’s in Nederland samen willen 
opwekken in 2030”, vertelt Tiemens. 
“Ons uitgangspunt is om het opwekken van 
elektriciteit samen met de samenleving te 
doen en te combineren met andere onder-
werpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, 
mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaat-
winst én haal je andere doelen die nu ook 
belangrijk zijn.” 

Het plan bestaat deels uit bestaande en ge-
plande wind- en zonprojecten en voor een 
ander deel uit nieuwe initiatieven die passen 
binnen de beleidskaders van de afzonderlijke 
gemeenten. Ook staat beschreven hoe het 
beschikbare warmteaanbod gebruikt kan 

Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie, om te beginnen 
met zon en wind. Dat gaan we terug zien in onze leefomgeving, ook in de regio 
Arnhem Nijmegen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van 16 
gemeenten uit de regio Arnhem Nijmegen hebben samen met die gemeenten, 
de provincie, de waterschappen en netbeheerder Liander een plan opgesteld 
hoeveel schone energie we over tien jaar op willen wekken en waar we dat gaan 
doen. “Wij gaan voor 1,68 TWh in onze regio”, zegt Harriët Tiemens, wethouder 
duurzaamheid in Nijmegen en bestuurlijk trekker van het proces. TWh (terawat-
tuur) is de eenheid voor elektrische energie.

worden voor verwarming van gebouwen. 
In deze regio zijn afvalenergiecentrales AVR 
in Duiven en ARN in Weurt, papierfabrieken in 
Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in 
Olburgen en de Bio Energiecentrale in Cuijk 
interessante warmtebronnen.

Van, voor en door de regio
Het is een plan van, voor en door de regio. 
In juni 2019 startte een intensief traject van 
67 live en online bijeenkomsten waarin velen 
hebben meegedacht. Niet alleen ambtenaren 
en bestuurders, maar ook een groep van meer 
dan 450 mensen en organisaties met ideeën 
over duurzame energieopwekking. Dit waren 
onder meer energiecoöperaties, ondernemers, 
agrariërs, natuurorganisaties, onderwijsinstel-
lingen, wijkverenigingen, beheerders van 
bedrijfsterreinen en inwoners. 

Samen stelden zij de aanpak en criteria op 
waar duurzame energieprojecten aan moeten 
voldoen. Daarna volgde een aantal bijeenkom-
sten waarin iedereen zijn mening kon geven. 
Waar in de regio zijn al plannen voor de opwek 
van duurzame energie? Waar kunnen nieuwe 

zonnevelden en windturbines komen? 
Maar ook: waar juist niet? Met welke bestaande 
warmtebronnen in onze regio kunnen gebouwen 
en woningen aardgasvrij worden gemaakt? 
Alle informatie die zo werd opgehaald leidde 
tot het huidige plan. In de laatste bijeenkom-
sten hebben alle betrokkenen meegelezen met 
de tekst, de kaarten en de berekeningen.

Besluitvorming
Deze zomer leggen de bestuurders van de 
deelnemende overheden het plan voor aan 
de gemeenteraden, Provinciale Staten en 
algemene besturen van de waterschappen. 
Uiterlijk 15 september stellen de colleges, 
Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur 
van de waterschappen het plan vast.
Het plan wordt vanaf nu onderdeel van de 
gesprekken die de gemeenten met inwoners 
voeren over de energietransitie. Zo zorgen we 
voor een goede afstemming op de lokale situa-
tie. Tegelijkertijd blijven de maatschappelijke 
organisaties en overheden meedenken. 
Alle nieuwe inzichten resulteren in het zoge-
heten eindbod. Over dat eindbod nemen de 
volksvertegenwoordigers voor 1 juli 2021 een 
besluit. Dit eindbod wordt aan de landelijke 
overheid aangeboden. Elke twee jaar wordt 
het bod herzien. Zo voegen we stap voor stap 
nieuwe locaties en nieuwe duurzame technie-
ken toe, op weg naar een energieneutrale 
regio in 2050.

Het complete plan is te vinden via:
www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/
voorlopigconceptbod  

Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen: met elkaar naar 
een schone en duurzame regio

Maakt u ook weleens mooie foto’s 
van onze gemeente? Voor de nieuwe 
gemeentegids die in het najaar 
verschijnt organiseert de gemeente 
Heumen samen met uitgever Akse 
Media een fotowedstrijd. De beste 
foto wordt geplaatst op de voorkant 
van de gemeentegids en er zijn 
mooie prijzen te winnen!

Ga dus snel op pad voor uw mooiste foto van 
onze gemeente. De foto’s mogen van alle 
seizoenen zijn, dus u kunt ook meedoen met 
foto’s die u eerder gemaakt heeft. 
Stuur uw foto of foto’s vóór 1 juli naar:
communicatie@heumen.nl onder vermelding 

van uw naam en telefoonnummer.

Prijzen
De drie winnende foto’s belonen we met een 
plaats in de gemeentegids en een waardebon 
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede 
plaats) en € 25,- (derde plaats). Dit prijzengeld 
is beschikbaar gesteld door Akse Media. Ook 
de beste overige inzendingen krijgen een 
plekje in de gemeentegids. De winnende foto’s 
maken wij in september bekend. De winnaars 
krijgen hiervan schriftelijk bericht.

Spelregels
- De fotowedstrijd is alleen voor inwoners van  
 de gemeente Heumen (medewerkers van de

 gemeente zijn uitgesloten van deelname).
- U mag maximaal twee foto’s insturen.
- Uw foto is in de gemeente Heumen gemaakt  
 en is herkenbaar voor de gemeente en/of de  
 Heumense samenleving.
- Lever uw foto digitaal aan, in JPEG/JPG  
 formaat met een minimale grootte van 2 MB.
- Bij deelname aan de wedstrijd geeft u de  
 gemeente Heumen toestemming voor het  
 gebruik van uw foto voor bijvoorbeeld de  
 gemeentelijke website, folders, nieuws-
 brieven, etc.
- Als u personen fotografeert, vraag dan  
 vooraf toestemming voor publicatie van 
 de foto.

Win mooie prijzen met uw foto voor de gemeentegids
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“Sinds 2e pinksterdag is het beduidend drukker 
in onze teststraten”, stelt Susanne Nieuwen-
huijsen vast. Als coördinator van de teststraten 
is ze veel op het parkeerterrein van de GGD in 
Nijmegen te vinden. Daar staan de testtenten 
in een strakke rij opgesteld. De hele dag door 
komen mensen langs om een test te laten 

Sinds 1 juni kan iedereen met corona-achtige klachten zich laten testen bij 
de GGD. Voor het maken van een afspraak belt u: 0800 - 1202. Meestal kunt 
u de volgende dag terecht in de teststraat van de GGD. Met 4 test-tenten in 
Nijmegen en 1 in Tiel is GGD Gelderland-Zuid klaar voor deze pittige klus.

doen. Meestal met de auto, maar soms ook 
met de fiets of te voet. 

Teststraten
Susanne: “Veel bezoekers hebben weinig 
klachten, maar willen zeker weten dat ze 
niemand kunnen besmetten nu ze weer naar 

hun werk en ouders gaan. Het is eigenlijk zo 
gepiept: je wacht bij een tent totdat je naar 
binnen wordt geroepen, binnen neemt een 
GGD-medewerker met een wattenstaaf 
testmateriaal af uit je keel en neus, en binnen 
een paar minuten sta je weer buiten.”

Ze benadrukt dat de teststraten echt alleen 
bedoeld zijn voor mensen met milde klachten. 
Voor mensen zonder klachten heeft testen 
geen zin. En voor mensen met ernstige 
klachten geldt: blijf thuis en bel uw huisarts. 
“Juist de mensen met milde klachten willen 
graag weten of een terrasje of bezoek verant-
woord is. Of dat ze de komende tijd thuis 
moeten blijven. Meestal weten ze dat binnen 
2-3 dagen na de test. En tot die uitslag bekend 
is, moeten ze sowieso thuisblijven.” 

Als iedereen zijn/haar testverantwoordelijkheid 
neemt, kunnen we gezamenlijk het coronavirus 
onder controle houden en deze zomer in 
relatieve vrijheid leven. 

Meer weten over testen? Kijk op:
www.ggdgelderlandzuid.nl/coronatest

Hebt u klachten? Laat u testen

Vervolg bestrijding eikenprocessierups
De beheersing van de eikenprocessie-
rupsen wordt uitgevoerd door de 
Nationale Bomenbank. In de periode 
april-mei is op basis van een grondige 
analyse de preventieve bestrijding bij 
ongeveer 75% van de eiken uitge-
voerd. Wij krijgen veel vragen over de 
bestrijding van de eikenprocessierups 
en wanneer bepaalde gebieden 
worden bestreden. Hieronder een 
bericht om dit uit te leggen.

Afgelopen week werden alle gemeentelijke 
inlandse eikenbomen geïnspecteerd op nog 
aanwezige (nieuwe) nesten eikenprocessierup-
sen. Op basis hiervan wordt bepaald of, waar 
en met welke prioriteit de bestrijding uit wordt 
gevoerd. De bestrijding bestaat uit het 
wegzuigen en/of plukken van de aanwezige 
(nieuwe) nesten eikenprocessierupsen.

Belangrijke locaties
De prioriteit in locaties wordt bepaald aan de 
hand van de inspectie en een vooraf gemaakte 
planning waarbij een klasse ‘hoog’, ‘matig’ of 
‘laag’ is aangegeven. Onder ‘hoog’ vallen 
bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en 
drukke fiets-/wandelroutes.

Meldingen
Er zijn een aantal meldingen binnengekomen 
over de bestrijding van de rups. Helaas kunnen 
we niet altijd aangeven of en op welke termijn 
uw melding inzake de eikenprocessierupsen 
wordt afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw 
begrip. Wilt u ook een melding doorgeven (van 
een gemeentelijke eikenboom)? Dit kan via de 
app ‘verbeterdebuurt’ of via de website: 
www.verbeterdebuurt.nl of bel naar: 14 024. 
Meldingen van particuliere eikenbomen nemen 
wij helaas niet aan, daar bent u zelf verant-
woordelijk voor. Ook als u eikenprocessierup-
sen in uw tuin ontdekt bent u hier zelf verant-
woordelijk voor. Voor het verwijderen kunt u 
contact opnemen met een professionele 
bestrijder.

Overlast
De overlast van de eikenprocessierups weg-
nemen gaat niet lukken, hiervoor zijn en 
worden er dus keuzes gemaakt. Als gemeente 
en Nationale Bomenbank proberen we echter 
de overlast van de eikenprocessierupsen tot 
een minimum te beperken. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de eikenprocessie-

rups kunt u de website van de gemeente 
Heumen raadplegen via onderstaande link: 
https://bit.ly/2XDrSiF. Voor algemene infor-
matie over allerlei zaken over de eikenproces-
sierups kunt u onderstaande link naar de 
website raadplegen: https://processierups.nu



De week van 
de burgemeester

Aan de auto’s die ’s ochtends voorbij 
zoeven, de fi etsers op straat en de 
aantallen mensen te voet is goed te 
merken dat de stilte zoals in het begin 
van de Coronatijd weer voorbij is. Er is 
buiten weer veel meer lawaai, veel meer 
beweging. En op foto’s en bewegende 
beelden zien we massa’s mensen soms op 
keurige afstand van elkaar en ook een 
enkele keer wel heel erg dicht op elkaar. 

Hoezo anderhalve meter samenleving. Op Tweede Pinkster-
dag gingen de deuren van de horeca weer open en ik zag hoe 
mensen haast ontroerd waren dat ze weer op een terrasje hun 
glaasje konden nuttigen in gezelschap van anderen. Waarde-
ring voor kleine dingen, zouden we dat kunnen vasthouden?

Op de markt in Malden is het ook weer wat drukker. Nieuwe 
klanten hebben ontdekt dat het toch wel erg leuk is om op 
donderdagmorgen een visje, lekkere kaas, noten, brood en 
gezonde groenten en fruit te halen. En binnenkort ook 
bloemen. In verband met het virus wordt aanbevolen om te 
pinnen, maar de ondernemers hebben soms liever contant. 
Ik zie onze Boa tevreden rondlopen als hij ziet hoe iedereen 
keurig de afstand bewaart. De marktmensen hebben hun 
waren ook zodanig uitgestald dat je elkaar niet vanzelf 
tegenkomt. Het gaat echt heel goed. Met het mooie weer 
dit voorjaar heeft  het iets van een uitje. 

Bij het hek van ons huis staat een mevrouw met handschoe-
nen aan en een volle vuilniszak. De inhoud bestaat vooral uit 
plastic fl esjes en blikjes, opgeraapt tijdens de wandeling over 
een prachtig groen weggetje. De vraag is of we de zak bij de 
volgende ophaalronde aan de weg willen zetten. Vanzelfspre-
kend, maar dat er zoveel in de berm lag is bijna niet voorstel-
baar. Hoe is het mogelijk dat mensen wel in staat zijn een vol 
fl esje of blikje in hun fi etstas of auto te vervoeren, en dat ze 
niet in staat zijn dat te doen als de fl es of het blik leeg is. 
Daar moet toch een bijzondere gedachte aan ten grondslag 
liggen. Overigens, prachtig dat deze mevrouw tijdens haar 
wandeling dat toch maar deed. Chapeau. Maar eigenlijk is het 
natuurlijk bizar; als je iets neergooit weet je dat iemand, wie 
dan ook, het moet opruimen. Dus wat een arrogantie om 
dingen maar neer te kwakken. 

Al weer de tweede digitale raadsvergadering van dit jaar. 
Samen met beide griffi  ers en enkele computers bevolk ik de 
raadzaal. De raadsleden zien we op scherm, de toehoorders 
helemaal niet. Ik zie wel uit naar de volgende vergadering als 
we weer bijeenkomen in de raadzaal, zonder publiek nog. 
We nemen dan afscheid van een paar raadsleden en nieuwe 
mensen nemen hun plaats in. Het is fi jn als dat kan binnen de 
kring van je medebestuurders. Nog geen publieke tribune. 
Die was aan het begin van het jaar nog wel zo mooi gevuld. 
Dat is toch wat we graag zien, dus we hebben iets om naar uit 
te zien.

Marriët Mittendorff   

Collectes
In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen hun huis-
aan-huis collectes tot eind juni opgeschort. Van 14 t/m 20 juni is er een digitale 
collecte door de Maag Lever Darm Stichting.

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 omgevingsvergunning
• Malden: Sectie A Perceel 1395 (nabij Hatertseweg 12)

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning 
• Malden: Rijksweg 181
• Overasselt: nabij Kasteelsestraat 9 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
• Malden: nabij Schoolstraat 112

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer
• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 3A
• Overasselt: G 887 thv Kasteelsestraat (Robotmaaier.com)

Ontwerpbestemmingsplan
• Overasselt: Hamelbergstraat 4

In onze gemeente worden geen chemische bestrijdingsmid-
delen gebruikt bij het onder controle houden van onkruid op 
stoepen en wegen. Als alternatief borstelt en brandt Dar het 
onkruid weg.

Hierdoor wordt het groene (bovengrondse zichtbare) deel van de plant 
gedood. De wortels van het onkruid blijven onder de grond in leven. 
Het onkruid kan zich zo herstellen en komt later weer terug. Op verschillen-
de plekken kan Dar het daarom niet zo schoon houden als vroeger. 

Paar onkruidrondes per jaar 
In overleg met de gemeente, doet Dar een paar onkruidrondes per jaar. 
Dit betekent dat er in de tussentijd op verschillende plekken onkruid groeit. 
Tot nu toe groeit het onkruid erg traag door de droogte. Dar probeert dit jaar 
het onkruid onder controle te houden. Dit geldt ook als het weer natter wordt.

Hoe kunt u Dar helpen?
Ziet u dat Dar bezig is met onkruid beheersen? Dan kunt u hen helpen door 
uw auto te verplaatsen. Zo kan Dar ook de parkeerplaatsen goed behandelen.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op www.dar.nl/wijkonderhoud. Heeft  u vragen, 
neem dan contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Zij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via (024) 
371 60 00 of info@dar.nl 

Onkruid onder controle op 
stoepen en wegen 
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