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Aankondiging Nieuwjaarsreceptie 2020

13 december 2019

Dit jaar luiden wij het nieuwe jaar in op woensdag 8 januari in Maldensteijn (Kerkplein 8 in Malden). 
Binnenkort leest u op deze gemeentepagina meer over het programma van de Nieuwjaarsreceptie. 
Iedereen is welkom! Zet u het alvast in uw agenda?

Vergadering gemeenteraad: donderdag 19 december

Op donderdag 19 december 
vergadert de gemeente-
raad voor de laatste keer 

in 2019. Omdat er veel punten op 
de agenda staan, begint de raads-
vergadering om 18.00 uur. 
De locatie is zoals altijd de Raadzaal 
van het gemeentehuis.

De gemeenteraad vergadert onder andere 
over het beschikbaar stellen van een krediet 
voor de inrichting van het Kroonwijkpark en 
een aantal aanpassingen die nodig zijn in 
verband met nieuwbouw van basisschool 
De Vuurvogel. 

Daarnaast geeft  de gemeenteraad in zijn ver-
gadering een advies aan het Commissariaat 
voor de Media over de aanwijzing van een 
lokale publieke omroep voor onze gemeente. 
Het in september van dit jaar door de ge-
meenteraad verworpen raadsvoorstel over 
het Landschapsontwikkelingsplan staat in 
december in aangepaste vorm op de agenda. 

Tussentijds, circa 19.30 uur, wordt de raadsver-
gadering geschorst voor de onthulling van een 
schilderij met een voorstelling van ‘de wonder-
baarlijke visvangst’ gemaakt door kinderen 
tijdens de Open Monumentendagen in 2018 en 
2019. De burgemeester wil graag alle kunste-
naars die hier aan meegewerkt hebben hartelijk 
bedanken. Heeft  u of uw kind(eren) meegewerkt 
aan het schilderij? Laat het dan weten via:
griffi  e@heumen.nl. 

Alle agendapunten en bijbehorende vergader-
stukken kunt u vinden op:
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw mening geven over onderwerpen op 
de agenda
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij 
de raadsgriffi  e via e-mail: griffi  e@heumen.nl 
of telefonisch: (024) 358 84 67.

Luister de raadsvergadering live mee
Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Selecteer in de kalender de datum van de 

raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier ook later 
terugluisteren.



Herhaald bericht
3FM Serious Request in de gemeente Heumen

In de week voor kerst (18-24 decem-
ber) vindt ‘3FM Serious Request: The 
Lifeline’ plaats. Zes dj’s van 3FM lopen 
van Goes naar Groningen, terwijl ze 24 
uur per dag live radio maken en acties 
bezoeken die luisteraars organiseren. 
Op zaterdag 21 december komt 3FM 
door de gemeente Heumen. 

Met ‘The Lifeline’ zet 3FM zich dit jaar samen 
met het Rode Kruis in voor slachtoff ers van 
mensenhandel, een verborgen drama dat 
wereldwijd 25 miljoen mensen treft . Mensen-
handel komt overal voor, ook in Nederland. 
Hieronder leest u hoe u deze actie kunt 
steunen.

3FM Serious Request: The Lifeline 
De dj’s starten op de Grote Markt in Goes op 

18 december en eindigen op kerstavond op 
de Ossenmarkt in Groningen. Hier vindt de 
eindshow plaats en wordt de opbrengst van 
3FM Serious Request: The Lifeline bekend 
gemaakt.

De route wordt afgelegd als estafette en 
bestaat uit verschillende etappes. De dj’s 
wisselen elkaar af bij zogenaamde cheque-
points: feestelijke evenementen waar actie-
voerders en bezoekers naartoe kunnen komen 
om hun inzameling aan de actie te doneren. 
Etappe 11, gelopen door dj’s Mark en Rámon, 
komt door de gemeente Heumen. De dj’s 
vertrekken op 21 december om 02.00 vanuit het 
chequepoint in Grave en lopen door Neder-
asselt, Overasselt en Malden naar Nijmegen. 
In Nijmegen is weer een chequepoint, om 08.00 
vertrekken dj’s Frank en Eva richting Arnhem.

Meer informatie over de route vindt u hier: 
www.3fm.nl/seriousrequest/route 

U doet toch ook mee? 
Er zijn drie mogelijkheden om dit goede doel te 
steunen: doneer een bedrag, bedenk een actie 
om geld in te zamelen en/of doe mee aan de 
sponsorloop. 

1) Doneer éénmalig een bedrag naar keuze
 Via de website kunt u een bedrag over-
 maken om de actie te steunen.

2) Bedenk een actie om geld in te zamelen
 Organiseer een ludieke actie om geld op te 
 halen. Bijvoorbeeld het bakken van koekjes, 
 het organiseren van een game-marathon of 
 het wassen van auto’s. Meld de actie aan via 
 de 3FM-website en wie weet komen de dj’s 
 bij u langs!

3) Loop mee met de Sponsorloop
 De 3FM-dj’s gaan een heel eind lopen, maar 
 u kunt ook meelopen. Meld u aan voor de 
 sponsorloop, wandel een etappe (of meer)
  mee met de dj’s en laat u daarvoor sponsoren 
 door vrienden, familie of collega’s. 

Wilt u onderdeel uitmaken van dit bijzondere 
evenement? Bezoek dan de website van 3FM 
Serious Request: www.3fm.nl/seriousrequest. 
Hier vindt u meer informatie, antwoord op 
veelgestelde vragen en kunt u een actie 
aanmelden.

Buurtbemiddeling in onze gemeente
Iedereen wil graag prettig wonen in 
een leuke buurt. Soms lukt dat niet 
omdat de relatie met de buren niet 
goed is. De oorzaak daarvan is vaak 
iets kleins dat langzaam uitgroeit tot 
een confl ict dat het woonplezier 
bederft . Een goed gesprek doet won-
deren. Vrijwilligers van Buurtbemidde-
ling helpen u als dat zelf niet goed lukt. 
Voorkom ergernis en bespreek uw 
problemen met de buren. De vrijwillige 
buurtbemiddelaars ondersteunen 
onpartijdig en neutraal bij het oplossen 
van kwesties die spelen tussen buren.

Iedereen die een oplossing zoekt voor een 
probleem met de buren kan zichzelf voor 

Buurtbemiddeling aanmelden of om advies 
vragen. Woningcorporaties, politie, hulp-
verleners en andere organisaties kunnen 
ook kwesties aanmelden. 

Wat doen de buurtbemiddelaars?
Buurtbemiddeling werkt het beste wanneer 
de irritaties nog niet hoogopgelopen zijn. 
De bemiddeling houdt in dat getrainde 
onafh ankelijke buurtbemiddelaars naar het 
verhaal van beide partijen luisteren en het 
bemiddelingsproces begeleiden. Ze geven 
geen oordeel. Buren kunnen met hulp van 
Buurtbemiddeling zelf hun problemen 
oplossen en goede afspraken maken. 
Deze service is gratis voor alle inwoners van 
onze gemeente.

Waarvoor is Buurtbemiddeling niet?
Buurtbemiddeling kan niet worden ingescha-
keld bij confl icten waarbij sprake is van 
verslavingsproblematiek, psychiatrie, crimina-
liteit, buitensporige agressie of familieproble-
men. Daar zijn andere hulpinstanties voor. 

Waar kan ik buurtbemiddeling vinden?
Wilt u meer informatie en/of advies? 
Neem dan contact op met Karin van der 
Zwaluw van Buurtbemiddeling in de gemeente 
Heumen. 
Er is een website met veel informatie over de 
aanpak, zie: www.buurtbemiddelingsterker.nl. 
Verder kunt u bellen naar: (088) 00 11 333 
(tijdens kantooruren) of een e-mail sturen: 
buurtbemiddeling@sterker.nl. 
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Dit kunt u allemaal doen met 
uw oude textiel!
Wilt u oude kleding wegdoen of zijn 
uw lakens en handdoeken versleten? 
Doe het in de textielcontainer bij u in 
de buurt of op de milieustraat. Textiel 
dat u niet meer draagt of dat kapot is, 
gebruiken we weer voor nieuwe 
producten. Zelfs poetsdoeken mag u 
bij textiel doen. Graag zelfs, als het 
maar schoon en droog is!
 
Wat mag allemaal in de textielcontainer?
• Alle kleding (deze mag kapot zijn);
• Schoenen (per paar samengebonden);
• Linnengoed (zoals lakens en handdoeken);
• Knuffels;
• Kapot textiel (schoon en droog in een  
 gesloten zak).

In 2050 wil de gemeente Heumen 
klimaatneutraal zijn. Een eerste 
stap is zo min mogelijk stroom en 
gas verbruiken. Vervolgens wordt 
de energie die nog overblijft duur-
zaam opgewekt. Jos Wijnakker en 
Taecke Halma zijn hierover met veel 
bedrijven op de Heumense bedrij-
venterreinen in gesprek gegaan.
 
Zo willen zij ondernemers enthousiast 
maken om kleine energiemaatregelen te 
nemen, die op de korte termijn ook nog 
eens geld opleveren. Er is inmiddels een 
quickscan uitgevoerd bij meer dan 30 
bedrijven. Een hiervan is Dirk! Autowas.

Groen wassen
Sinds 2016 is Dirk! Autowas gevestigd aan 
Sluisweg 2 in Malden. De wasstraat staat 
bekend als groen en milieuvriendelijk. Bert 
Stiemsma: “Met vele duizenden klanten per 
jaar hebben wij eigenlijk een semipublieke 
functie. Ook daarom willen wij een duur-
zaam steentje bijdragen met onze was-
straat.“ En dat gebeurde onder andere al 
tijdens het ontwerp van het gebouw: de 
buitenschil is extra goed geïsoleerd. 
Er is géén gasaansluiting of verwarming. 
Verder is het de bedoeling om de huidige 
128 zonnepanelen uit te breiden tot 200 
panelen. Bert: “Het was voor mij heel 
logisch om meteen overal LED-verlichting 
op te hangen. Hoe bescheiden ook, je levert 
zo toch een bijdrage aan een beter milieu 
én je bespaart op de energierekening”. 
Tijdens het wasproces is ook rekening 
gehouden met duurzaamheid. Er wordt 
minder water gebruikt en het gebruikte 
water wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Putten onder de grond vangen het water 
op. Vervolgens doen bacteriën, zuurstof 
en zandfilters hun werk om het water te 
zuiveren. Aan het begin van de wasstraat 
wordt dit water opnieuw gebruikt. Bijzonder 
is dat er geen wegwerpdoekjes worden 
aangeboden om het interieur schoon te 
maken. In plaats daarvan worden micro-
vezeldoekjes gebruikt, die op de locatie 
worden gewassen. Tenslotte werkt de 
wasstraat met een speciaal systeem voor 
het stofzuigen: dankzij een sensor staan de 
stofzuigers alleen aan bij gebruik. 
Dat bespaart enorm op het stroomverbruik. 
Over het bedrijfsbezoek van Taecke Halma 
zegt Bert: “Goed om even te sparren en 
nieuwe ideeën op te doen.”

Voor de locatie van de textielcontainers, ga 
naar: www.dar.nl/containerlocaties en wilt u 
meer weten over textiel ga dan naar: 
www.dar.nl/textiel 

Kringloopwinkel en kledingbank
Oude kleding kunt u ook naar een kringloop-
winkel brengen. Of breng schone, hele en 
moderne kleding naar de Kledingbank. 

Geheimhouding aanvragen van 
uw persoonsgegevens 

Investeren 
in duurzaamheid

In de Basisregistratie Persoonsgege-
vens (BRP) zijn de persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die in de 
gemeente woont of heeft gewoond. 
De overheid mag deze gegevens 
gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinder-
bijslag, studiefinanciering en pensi-
oen. Soms worden uw gegevens ook 
aan anderen doorgegeven. Wilt u dit 
niet, dan kunt u de gemeente vragen 
uw gegevens voor anderen geheim te 
houden. Dit doet u door een verstrek-
kingsbeperking aan te vragen op 
www.heumen.nl/geheimhoudingvan-
mijngegevens. 
 
U kunt geheimhouding aanvragen voor 
gegevensverstrekking aan instanties zoals 
advocaten en niet-commerciële instellingen, 
zoals een sportvereniging. 
U kunt geen geheimhouding aanvragen voor 
gegevensverstrekking aan overheidsinstellin-
gen, zoals de Belastingdienst, de politie, UWV, 

Zorgverzekeraars of pensioenfondsen. 
De gemeente is verplicht om aan deze 
organisaties gegevens te verstrekken. 

Geheimhouding eenvoudig online aanvragen
Dit kan eenvoudig online met uw DigiD. 
Ga hiervoor naar www.heumen.nl/geheimhou-
dingvanmijngegevens. Heeft u geen DigiD dan 
kunt u het aanvraagformulier ook downloaden 
en naar ons opsturen of mailen. U kunt ook 
langskomen bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis. Maak hiervoor eenvoudig een 
afspraak via www.heumen.nl/afspraakmaken.

Uw gegevens zijn niet openbaar toegankelijk
Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar 
toegankelijk. De gemeente bewaakt uw privacy 
zorgvuldig en gebruikt uw gegevens alleen om 
haar eigen taken goed uit te voeren en die van 
de overige overheidsinstanties. De gemeente 
geeft uw gegevens nooit aan commerciële 
organisaties en particulieren.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Collectes

 • Geen collectes

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: Grote Loef 8

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumensbos: sectie I perceelnummer 390

• Nederasselt: Coehoornhof 75 

• Overasselt: Hoogstraat 16

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Overasselt: Parksesteeg 12

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: De Laan 18 en 20  

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 2

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, g�  en plastic) neemt u contact op met Dar op telefoonnummer: 

(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

De week van 
de burgemeester

Een van de taken van een burgemeester is 
de zorg voor veiligheid van de inwoners. 
Als persoon kun je dat natuurlijk nooit 
alleen. Als ik dat zeg, denken mensen 
waarschijnlijk meteen aan politie, brand-
weer, rechters of ordehandhavers. Maar… 
de belangrijkste groep die de veiligheid 
waarborgt dat zijn alle mensen samen. 
Dus gewoon jongere of oudere mensen, 
en soms zijn het zelfs kinderen die zorgen 

voor veiligheid. Bijvoorbeeld omdat zij als eerste in de gaten 
hebben dat er ergens iets in brand staat of dat er iets anders 
niet pluis is. 

Maar niet iedereen die iets ziet en denkt: “is dit wel veilig?” 
doet daar vervolgens iets mee. Misschien schamen mensen 
zich een beetje, want stel je voor dat het loos alarm is. 
Maar ik denk altijd maar zo: beter tien keer voor niks gebeld, 
dan één keer te laat. Het zal je maar gebeuren dat je al een 
paar keer denkt dat er iets mis is in de buurt, en pas als er een 
explosie volgt waarbij de buurman omkomt, dat je dan moet 
zeggen: ik meende al dat er wat was maar ik durfde het 
eigenlijk niet te melden.

We hoeven elkaar niet wijs te maken dat 100 procent veilig-
heid bestaat. Maar het wordt wel veiliger als de mensen die 
onraad bespeuren daar ook iets mee doen en bijvoorbeeld 112 
bellen. Natuurlijk moet er dan ook door de politie op gerea-
geerd worden, wat met de huidige personeelstekorten nog 
helemaal niet meevalt, maar ik weet dat ze hun uiterste best 
doen. Als we de zekerheid hebben dat er actief gereageerd 
wordt op een gemelde onveilige situatie, dan zijn we wel 
veiliger dan wanneer iedereen de andere kant op kijkt. Dus als 
burgemeester vind ik het wel fi jn als we samen alert zijn.

Wekelijks hebben de griffi  er van de gemeente en ik samen 
overleg. De griffi  er regelt een heleboel dingen, en voor onze 
inwoners is het belangrijk te weten dat ze bij haar - onze 
griffi  er is een mevrouw - terecht kunnen als ze bijvoorbeeld 
willen inspreken bij een raadsvergadering. Zij zorgt voor de 
agenda’s van de commissie, regelt eventuele sprekers over een 
thema of een werkbezoek, heeft  veel contacten buiten de deur 
maar ook met medewerkers van de gemeente, kortom een 
afwisselend en verantwoordelijk beroep. Het griffi  eteam 
bestaat uit drie personen. Dan weet u waar u terecht kunt 
als u iets met de raad wilt bespreken.

De decembertijd is over het algemeen druk, net alsof alles nog 
even af moet voor het jaar om is. Voor een deel is dat ook zo, 
want op het gebied van fi nanciën moeten de zaken keurig 
afgehandeld zijn. In deze laatste weken van het jaar hopen 
we natuurlijk dat u ook goede dagen zult hebben. Dat u zich 
gezien en gehoord voelt of mogelijk zorgt dat iemand anders 
zich zo voelt, zodat kerst en nieuwjaar fi jne dagen zijn voor 
heel veel mensen.

Marriët Mittendor�   
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