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Woningbouw in Heumen: 
waarover neemt de raad op 20 februari een besluit?

14 februari 2020

Op 20 februari neemt de raad een 
besluit over het raadsvoorstel 
‘Woningbouw in Heumen; ambitie, 
programma en locaties’. Om deze 
besluitvorming voor te bereiden, 
vond er op 6 en 13 februari een Beeld-
vormende en Oordeelsvormende 
vergadering plaats voor de raads- 
en commissieleden. Er wordt op 20 
februari nog geen keuze gemaakt om 
te gaan bouwen in het Lierdal of de 
Kanaalzone. 

Waarover neemt de raad een besluit?
Ten eerste maakt de raad de keuze om voor de 
eigen behoefte te bouwen (ambitieniveau 2), 
of om te bouwen voor de eigen behoefte en de 
regio (ambitieniveau 3). Als de keuze wordt 
gemaakt voor ambitieniveau 3, dan zijn er 
nieuwe woningbouwlocaties nodig. Er zijn 2 
locaties die het meest haalbaar lijken: het 
Lierdal en de Kanaalzone. Er zal onderzocht 
worden of dit geschikte locaties zijn.

Het raadsvoorstel leest u op onze website via 
heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de 
kalender op 20 februari.

Bouwen voor eigen behoefte en bouwen voor 
de regio
Allereerst beslist de raad dus over het wel of 
niet bouwen voor de regio. Overwegingen om 
meer te bouwen zijn o.a. een tekort aan 
woningen in de regio Nijmegen en de positieve 

impuls voor onze voorzieningen en daarmee 
de leefbaarheid van Malden.

Waarom voorkeur voor Lierdal en Kanaalzone? 
Er is gekeken naar plekken die realistisch ge-
zien voor ontwikkeling in aanmerking komen. 
Zo moet een locatie voldoende ruimte bieden 
en het moet een logische uitbreiding van een 
bestaande kern zijn. Er zijn 6 locaties onder de 
loep genomen, waaruit het Lierdal en de 
Kanaalzonde als voorkeurslocatie naar voren 
kwamen. Op pagina 8 en 9 van het raadsvoor-
stel leest u de overwegingen per locatie. 

Wat houdt een haalbaarheidsonderzoek in?
Wanneer de raad kiest om te bouwen voor de 
regio, dan wordt een onderzoek gestart voor 
de locaties Lierdal en Kanaalzone. We laten 
dan onderzoeken of de locaties financieel, 
maatschappelijk, landschappelijk en ruimtelijk 
haalbaar zijn. Tijdens dit onderzoek worden 
belanghebbenden actief betrokken en 
geraadpleegd. 

Dit haalbaarheidsonderzoek wordt dan in 
kwartaal 2 en 3 van 2020 uitgevoerd. In 
kwartaal 4 verwachten we de resultaten van 
dit onderzoek, waarna de raad een beslissing 
kan nemen. N.B. Het onderzoek kan ook 
uitwijzen dat geen van beide locaties geschikt 
is om te ontwikkelen. 
 
Hoe betrekken wij u bij het proces?
Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid 

van de 2 locaties worden belanghebbenden 
betrokken. De gemeente gaat het gesprek aan 
over ideeën, bezwaren, overwegingen etc.  
Daarnaast kunt u inspreken tijdens de verga-
deringen. Hiermee bereikt u de raads- en 
commissieleden.

Het proces richting 20 februari
• 6 februari: de Beeldvormende vergadering.  
 In deze vergadering hebben de raads- en  
 commissieleden achtergrondinformatie  
 ontvangen over het raadsvoorstel en hebben  
 we vragen beantwoord van raads- en com-
 missieleden. 
• 13 februari: de Oordeelsvormende vergade- 
 ring. Hier vond het politiek inhoudelijke  
 debat plaats tussen de raads- en commissie- 
 leden.
• 20 februari: de raadsvergadering (Besluit- 
 vormende vergadering). Hierin nemen de  
 raadsleden een besluit over het raadsvoor- 
 stel ‘Woningbouw in Heumen; ambitie, 
 programma en locaties’.

Iedere vergadering is openbaar toegankelijk.
U bent welkom als toehoorder op de publieke 
tribune. Ook is bij iedere vergadering inspreken 
mogelijk. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich 
voor 16.00 uur op de dag van de vergadering 
aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67. 

Meeluisteren en terugluisteren via de live-
stream is mogelijk bij de raadsvergadering op 
20 februari.

Vergadering gemeenteraad: 20 februari
Op donderdag 20 februari 
vergadert de gemeente-
raad om 20.00 uur in de 

Raadzaal van het gemeentehuis in 
Malden. U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. Op de 
agenda staat het raadsvoorstel 
‘Woningbouw in Heumen; ambitie, 
programma en locaties’.

Elders op deze gemeentepagina vindt u meer 
informatie over dit raadsvoorstel.
De agenda en de vergaderstukken vindt u op 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

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

Luister de raadsvergadering live mee
U kunt deze vergadering live meeluisteren 
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 
webpagina. U kunt de vergadering hier ook 
later terugluisteren.



Ondertekening intentieovereenkomst her-
bestemming H. Antonius Abtkerk en Kerkplein 

Op woensdag 5 februari tekenden 
wethouder Waas en de heer Voskuilen 
van de Parochie Heilige Drie-eenheid 
een intentieovereenkomst. Dit is de 
start van een onderzoek om te kijken 
naar een nieuwe invulling van het 
kerkcomplex en kerkplein. 

Intentieovereenkomst
De parochie is in samenwerking met het 
architektenburo Otto van Dijk sinds 2017 bezig 
met een studieonderzoek naar de herbestem-
ming van het kerkcomplex inclusief pastorie en 
pastorietuin. De parochie heeft tot doel het 
kerkgebouw en de kerkfunctie voor de 
toekomst te behouden en wil door herbestem-
ming, transformatie en nieuwbouw hiervoor 
voldoende middelen genereren.

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer uw of 
iemand anders leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als iemand zwaar 
gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige 
bent van een misdrijf, zoals geweld, moord, een inbraak of diefstal. 
Wanneer u 112 belt, krijgt u de vraag of u de brandweer, politie of ambulan-
ce nodig hebt. En in welke plaats u dit nodig hebt. 

Als u om wat voor reden dan ook geen contact krijgt met 112:
• Bel de huisarts of huisartsenpost als het gaat om een medische noodsituatie.
• Probeer 112 te bereiken met een ander toestel (vast of mobiel).
• Blijf bij het slachtoffer en vraag altijd aan omstanders om te helpen en te bellen.

Alhoewel de herbestemming en herontwikke-
ling van het kerkcomplex in de eerste plaats 
een aangelegenheid is van de parochie, is het 
een ingrijpende ontwikkeling. Mede vanwege 
de samenhang met de beoogde vergroening 
van het kerkplein, het beeldbepalende karakter 
van het kerkgebouw en de eigendomsverhou-
dingen op het kerkplein en in de tuin van de 
pastorie, vraagt deze herontwikkeling om 
samenwerking en afstemming. Om die redenen 
hebben wij met de parochie een intentieover-
eenkomst opgesteld.

De herontwikkeling is een belangrijk onderdeel 
van het concept Programma Vitaal Centrum 
Malden dat op 26 maart in de raad behandeld 
wordt. Meer hierover leest u op www.heumen.nl/ 
centrummalden.

Druk bezochte 
raadsvergadering 
van 30 januari over 
duurzame energie

Bellen met 112

Bij de raadsvergadering van 30 januari 
was er zoveel belangstelling voor de 
ruimtelijke visie duurzame energie, 
dat niet iedereen die dat wilde in het 
gemeentehuis plaats kon nemen. 
Helaas moesten we een groot aantal 
mensen teleurstellen. Burgemeester 
Mittendorff heeft de betreffende 
inwoners laten weten dat zij via de 
website van de gemeente de verga-
dering konden volgen. Ook heeft zij 
toegezegd dat er een duidelijke terug-
koppeling zou komen van wat er in de 
vergadering aan de orde is geweest.

Veel belangstelling voor windenergie
De belangstelling voor deze vergadering had 
vooral te maken met de kaders die de raad in 
deze vergadering zou stellen voor duurzame 
energie en in het bijzonder windenergie. 
De inzet van windmolens, de plaats en de 
hoogte van de windmolens zijn belangrijke 
keuzes, waar veel inwoners wellicht mee te 
maken krijgen. 

Na een intensieve bespreking van het raads-
voorstel en de twee amendementen die erover 
waren ingediend, heeft de raad een amende-
ment aangenomen van de partijen DGH, VVD 
en PvdA. Met dit amendement besluit de raad 
o.a. dat eerst de mogelijkheden voor water-
kracht en zonne-energie volledig benut 
worden in onze gemeente en voor zover nodig 
en onvermijdelijk ook windenergie. Als er in de 
toekomst windturbines gepland en geplaatst 
worden, wil de raad dat de maximale tiphoogte 
150 meter is en de afstand tot de rand van een 
woonkern minimaal 1000 meter. In de verga-
dering en in de amendementen zijn ook nog 
andere aspecten van de visie op duurzame 
energie aan de orde geweest.

Stukken lezen en terugluisteren
Wilt u over alle informatie over dit onderwerp 
beschikken? U kunt alle vergaderstukken, de 
amendementen en de besluitenlijst teruglezen 
op de website van de gemeente: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Klik in de kalender op 30 januari. U kunt hier 
ook de hele vergadering, of delen van de 
vergadering, terugluisteren voor de volledige 
informatie.
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Carnaval in onze gemeente

Uitnodiging netwerkbijeenkomst dementievriendelijk Heumen

Volgend weekend gaat het Carnavals-
feest weer van start! Een mooi volks-
feest voor groot en klein dat we als 
gemeente Heumen gezellig met elkaar 
willen houden. Een paar weken geleden 
heeft de gemeente gesproken met 
alle Carnavalsverenigingen uit onze 
gemeente en een paar afspraken 
gemaakt. Die willen we graag met u 
delen zodat het voor iedereen leuk 
blijft. Houd rekening met elkaar, dan 
blijft het een mooi feest!

Carnaval speelt zich voor een groot deel af in de 
open lucht. Dit is de charme van het feest, maar 
dat betekent ook overlast. Het is belangrijk dat 
we veilig carnaval kunnen vieren en dat overlast 
binnen de perken blijft.

Afval
De optochten tijdens Carnaval kunnen voor flink 
wat afval in de straten zorgen. Het opruimen 
hiervan kost de gemeente veel geld. Help mee 
om het afval binnen de perken te houden en 
ruim daarom uw eigen rommel op!

Geluid
Een feest in de open lucht geeft geluidsoverlast. 
Vier gerust carnaval, maar houdt ook rekening 
met anderen.

Alcohol
Alcohol en carnaval kunnen goed samen gaan, 
maar te veel alcohol zorgt voor problemen.
Met alcohol op stap je niet meer achter het 
stuur. Zorg dan voor een BOB. Daarnaast geldt 
de regel: niet roken en niet drinken onder de 
18 jaar. In Maldensteijn wordt hier streng op 
gecontroleerd, zorg dat u altijd een legitimatie-
bewijs bij u heeft.

Optochten
Vele inwoners komen kijken naar de optochten 
in Nederasselt, Overasselt, Heumen en Malden. 
Het is belangrijk dat de stoet niet gehinderd 
wordt en dat u samen met uw kinderen op 
voldoende, veilige afstand van de wagens blijft.

Brandveilig
Brandveiligheid is niet het eerste waar je aan 
denkt met carnaval... Maar weet u bijvoorbeeld 
hoe brandbaar uw carnavalskleding is? Of de 
versiering van de praalwagen? En niet te 
vergeten: hoe komt u bij gevaar snel de kroeg 
uit? Met wat eenvoudige maatregelen kunt u er 
zelf voor zorgen dat u veilig carnaval viert. 
Let goed op vuur als u wijdvallende en/of 
brandbare kleding draagt. Kijk als u de kroeg of 
feesttent in komt even waar de nooduitgangen 
zijn, zodat u weet waar u naartoe moet als u 
snel weg wilt.

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

Graag nodigen wij u uit voor de 
netwerkbijeenkomst dementievrien-
delijk Heumen op dinsdag 3 maart a.s. 
van 19.00 tot 20.30 (inloop vanaf 
18.30 uur) in De Terp in Heumen.

We nodigen iedereen uit die actief is (of wil 
zijn) in buurten, wijken en kernen van de 
gemeente Heumen en die zich in wil zetten 
voor een dementievriendelijk Heumen en mee 
wil denken over de vraag ‘Hoe blijft iemand 
met dementie onderdeel uitmaken van onze 
gemeenschap’. Hieronder treft u het program-

ma aan van de bijeenkomst. In verband met 
het regelen van voldoende koffie en thee, 
vragen we u om zich aan te melden door een 
mail te sturen naar:
mirjam.liebregts@malderburch.nl o.v.v. 
deelname netwerk DVG Heumen.

Programma
1. Welkom, toelichting programma.
2. Stand van zaken dementievriendelijk  
 Heumen: korte terugblik, informatie over de  
 belangrijkste activiteiten die zijn gereali- 
 seerd.

3. Korte interviews met diverse initiatief-
 nemers over hun inspirerende activiteiten 
 (o.a. Tennisvereniging Malden, leefcirkels in  
 de wijk van Malderburch, kerngroepinitiatief  
 in de buurt: Wat is het initiatief? Hoe is het  
 aangepakt en wat betekent het voor mensen 
  met dementie? 
4. Aan tafels in gesprek: wat kunnen we en  
 gaan we in 2020 samen doen voor een  
 dementievriendelijk Heumen? 
5. Nieuwe data.
6. Rondvraag.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Digitaal platform: 
Heumenpraatmee!

Iedereen kan meepraten over onder-
werpen van de gemeente die op een 
speciale website zijn geplaatst! 

Ga naar: www.heumenpraatmee.nl 
om een kijkje te nemen en ook mee 
te praten en uw mening te geven! 



De week van 
de burgemeester

Het lijkt alsof de winter al voorbij is, 
maar bij onze buitendienst houden 
ze met alles rekening. En zo moch-
ten we twee gloednieuwe 
zoutstrooiers verwelkomen. 
Wethouder Waas en ik mochten 
aansluiten bij onze mannen van de 
buitendienst die blij zijn om met de 
nieuwe strooiers te kunnen gaan 

werken. Ze hoeven namelijk niet meer van de tractor af 
om te zien of er goed gestrooid wordt. Dat geeft  de 
machine perfect aan hen door. Ook de afgelegde route 
wordt bijgehouden en zo zijn er nog tal van snufj es waar-
door het rijden in sneeuw en mist prettiger wordt. Er 
moet nu toch wel nog een beetje winterweer komen, om 
te testen of het echt allemaal zo mooi werkt.

De Carnavalsvereniging in Malden, de ‘Dwarsliggers’ 
heeft  een mooie traditie. Ze geven het Carnavalsboek 
persoonlijk af op tal van adressen. Uren trekken ze er 
voor uit. Het boek is op zich al een prestatie, want het 
bevat meer dan honderd pagina’s met aandacht voor tal 
van personen en activiteiten. Ook zullen er heel wat 
sponsorbezoekjes voor zijn afgelegd. Traditiegetrouw 
krijgt de burgemeester ook een boek overhandigd, met 
bijpassend fotomoment. Samen met onze bode van het 
gemeentehuis mag ik de twee prinsen met hun gevolg 
ontvangen en gaan we even om de tafel om de verhalen 
te horen. Een beetje koek erin want de komende weken 
wordt er veel energie van hen gevraagd.

Op het gemeentehuis beleven we de jaarlijkse snert-dag. 
Dat is geen vervelende dag, integendeel, het is een dag 
waarop we snert eten met een hele groep. Een van onze 
medewerkers maakt grote pannen snert met fl ensjes, 
spek en roggebrood en dat eten we met elkaar. Ook een 
aantal oud-medewerkers is aanwezig en die vinden het 
ook leuk elkaar weer te zien. Het is een prettig tussen-
doortje, heel simpel, ieder legt wat bij en zo heb je dan 
weer even een moment voor elkaar.

Vorig jaar had ik het goede voornemen om niet alleen 
stukjes te schrijven, maar ook fi lmpjes te maken. 
Ik probeerde het zelf, maar het monteren kostte veel tijd. 
Ik had me al eens vaker ingeschreven voor een cursus op 
dat gebied, maar als puntje bij paaltje kwam, lukte het 
niet omdat er toch weer iets tussen kwam. Maar nu is het 
gelukt. Dus ik heb samen met anderen een hele dag fi lms 
gemaakt met onze mobiele telefoons. Alleen het editen, 
zoals dat op een leuke manier in elkaar zetten van die 
stukjes fi lm blijkt te heten, kwam er nogal bekaaid vanaf. 
Nu moet ik toch weer zelf aan de slag om het beter te 
leren. Ik doe mijn best.

Marriët Mittendor�   

Collectes

• Er zijn deze week 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

Er zijn deze week geen bekendmakingen.
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Herinrichting plantsoenen aan 
Rijksweg Malden
Vanaf medio februari starten de werkzaamheden aan de plantsoe-
nen aan de Rijksweg. Het gaat om de groenstroken op de kruising 
van de Rijksweg met Grootveldschelaan, Groesbeekseweg en 
Veldsingel. De herinrichting van deze plantsoenen maakt onderdeel 
uit van de onderhoudswerkzaamheden van de Rijksweg N844 en is 
een gezamenlijk plan van de gemeente Heumen en de Provincie 
Gelderland. Tijdens de inloopavond op 21 augustus 2019 zijn de 
plannen gepresenteerd.

Tijdens zeer zware regenbuien blijft  soms veel regenwater staan op de Veldsingel 
en op de Rijksweg N844 ter hoogte van de rotondes. Dit water is afk omstig van 
zowel de provinciale weg als van hoger gelegen wegen zoals de Veldsingel en 
Groesbeekseweg. Om de kans op wateroverlast ter plaatse en elders in Malden te 
beperken en om het stedelijk gebied beter bestendig te maken tegen dit soort zeer 
zware regenbuien, worden deze plantsoenen opnieuw ingericht. 

Werkzaamheden
We verlagen de plantsoenen en het gras en richten ze opnieuw in zodat het regen-
water in het plantsoen kan stromen en daar in de bodem kan wegzakken. 
Dit noemen we een wadi (Water, Afvoer, Drainage, Infi ltratie).

Aanplant extra begroeiing en beplanting 
De bomen aan de randen blijven zoveel mogelijk behouden. Aan de zijde van de 
Rogge komt een wal met begroeiing terug op nagenoeg gelijke hoogte als in de 
bestaande situatie. Daar binnen gaan we de groenstrook opnieuw inrichten met 
beplanting en gras. 
Bij de kruising met de Groesbeekseweg gaan we vijf bomen kappen om de verlaging 
te realiseren. Er wordt een heg aangeplant en een kruidenrijk mengsel met 
bloembollen. In de groenstrook aan de Grootveldschelaan gaan we zeven bomen 
kappen en planten we drie bomen en een strook beplanting met kruidenrijk gras 
met bloembollen terug. 

Vragen
Wanneer u vragen heeft , kunt u contact opnemen met de heer Borgonjen, 
rioolbeheerder van onze gemeente via telefoonnummer (024) 358 83 00.


