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Nieuwe raadsgriffier en nieuwe raadsadviseur benoemd

14 juni 2019

Vanaf 6 juni heeft de gemeenteraad 
van Heumen een nieuwe raadsgriffier: 
Yanne Weijers. Tijdens de raadsverga-
dering heeft de gemeenteraad met 
enthousiasme ingestemd met haar 
benoeming. Tijdens dezelfde vergade-
ring werd Jan van der Aa benoemd tot 
raadsadviseur. 

Yanne is al 2 jaar werkzaam op de griffie van 
de gemeente Heumen als raadsadviseur. Deze 
functie verruilt zij nu voor het griffierschap. 

De taak van de griffie is het ondersteunen 
en adviseren van de gemeenteraad
De griffie zorgt ervoor dat de gemeenteraad 
goed zijn werk kan doen. De griffie regelt de 
informatievoorziening van en naar de ge-
meenteraad en bereidt de vergaderingen voor. 
De griffier en de raadsadviseurs zorgen ook 
voor inhoudelijk advies aan raadsleden, bij-
voorbeeld over initiatieven van de raad en 
vragen of verzoeken van de raad aan het 
college (de zogenaamde motie).

Heeft u een vraag voor de griffie? 
Neem gerust contact op!
De griffie is het aanspreekpunt voor alles wat 
te maken heeft met de gemeenteraad en de 
raadscommissies. Inwoners en organisaties 
kunnen zich voor iedere commissievergade-
ring en raadsvergadering aanmelden om in te 
spreken. 

U kunt contact opnemen met de griffie via 
telefoonnummer (024) 358 84 67 of e-mail: 
griffie@heumen.nl. 

Uit de gemeenteraad: 6 juni
Op donderdag 6 juni ver-
gaderde de gemeenteraad 
van Heumen. Aan het be-
gin van de vergadering is 

gebruikgemaakt van het inspreek-
recht. Twee inwoners hebben ge-
sproken over de conceptvisie duur-
zame energie. Zij spraken zich uit 
over de plaatsing van windmolens 
in onze gemeente. Een andere 
inspreker sprak over de toekomst 
van de lokale omroep.

Regionale samenwerking centraal 
De gemeente Heumen werkt veel samen 
met partners om het wonen en leven in onze 

gemeente zo aangenaam mogelijk te maken. 
Dit doet de gemeente onder andere op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en vervoer. 
Om de gemeenteraad zijn kaderstellende en 
controlerende taak zo goed mogelijk uit te 
kunnen laten voeren, leggen de samenwer-
kingsverbanden hun jaarrekening en begroting 
voor aan de gemeenteraad met de vraag om 
hier op te reageren. Over deze reactie is op 
6 juni gesproken door de gemeenteraad. In het 
debat hierover is onder andere besproken hoe 
de financiële huishouding van de samenwer-
kingsverbanden verbeterd kan worden en hoe 
de raad hierover goed geïnformeerd kan 
worden. Ook is gesproken over hoe gemeente-
raden gezamenlijk op kunnen trekken om de 

positie van onze regio op landelijk niveau te 
verbeteren.

Terugluisteren 
Wilt u weten wat er over de lokale omroep 
gezegd is, dat kan via www.heumen.nl/
vergaderkalender. Klik in de kalender op 
6 juni.

Volgende raadsvergadering; bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 27 juni. De agenda en 
vergaderstukken kunt u vinden in de 
vergaderkalender. Deze is te vinden op:
www.heumen.nl/vergaderkalender.
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Komt u ook naar 
de landschaps-
conferentie?
Op dinsdagavond 25 juni vindt de 
jaarlijkse landschapsconferentie 
plaats. U bent daarbij van harte 
welkom. We zijn te gast op boeren-
camping ‘de Eikelaar’ in Overasselt. 
Deze wordt gerund door Alwin en 
Bernadette van Raaij, gastheer van 
het landschap. 

De familie van Raaij laat zien hoe zij omgaan 
met landschapswaarden in hun omgeving. 
We maken ook kennis met het project ‘Kievits-
hofdam’ dat door het Erfgoedplatform is in-
gericht en wordt beheerd. Tevens bespreken 
we de uitvoering van projecten uit het land-
schapsontwikkelingpslan 2019-2022. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
18:00 uur Ontvangst en inloop met soep 
  en broodjes
18:30 uur Wandeling over de boerencamping  
  en Kievitshofdam
19:15 uur Koffie en thee 
19:30 uur Uitvoeringsprogramma Land-
  schapsontwikkelingsplan (LOP)
21:30 uur Afronding 

Aanmelden en locatie
U kunt zich aanmelden bij Marieke Bos via 
e-mail: mbos@heumen.nl of bellen naar: 
14 024. De landschapsconferentie vindt plaats 
bij Boerencamping ‘De Eikelaar’ aan de 
IJkelaarstraat 6 te Overasselt.

Wie verdient een lintje in 2020?

Duurzaamheid voor en door ondernemers

Kent u iemand die zich al vele jaren 
inzet binnen onze gemeenschap? 
Bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilli-
gerswerk of een opvallende prestatie 
op het werk. Dan kunt u hem of haar 
voordragen voor een Koninklijke on-
derscheiding, of ‘lintje’, voor de Lint-
jesregen 2020. Houdt u er rekening 
mee dat uw aanvraag uiterlijk 15 juli 
bij ons binnen moet zijn.

Criteria voor toekenning
Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij 
moet zich langdurig, intensief en op bijzondere 
wijze hebben ingezet voor de samenleving en 

Hoe kunnen we ondernemers en-
thousiast maken om energiemaat-
regelen te nemen, die op korte 
termijn renderen? Daarover is de 
gemeente Heumen in gesprek ge-
gaan met de ondernemersvereniging 
Heumen. Dit resulteerde in een 
nieuwe aanpak; voor en door onder-
nemers. Omdat ondernemers elkaar 
kennen en begrijpen, kunnen zij laag-
drempelig hun kennis en ervaring 
delen met elkaar.

Jos Wijnakker (vastgoedbedrijf Wijnvast BV) 
en Taecke Halma (Halma Architecten) be-
zoeken dit jaar veel van de bedrijven op de 

u moet de verdiensten kunnen aantonen. 
De kandidaat moet aan onderstaande criteria 
voldoen:
• Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in  
 vrijwilligerswerk of bijzondere of zeer uit-
 zonderlijke verdiensten in de werkkring die  
 voor de samenleving veel betekenen.
• Langdurige en intensieve inzet: aan het  
 vrijwilligerswerk moet minstens 6 à 7 uur 
 per week worden besteed. 
• De bijzondere verdiensten van de kandidaat 
 moeten nog actueel zijn en niet te ver in het 
 verleden liggen.

Lintje aanvragen
Als u iemand wilt voordragen voor een Konink-
lijke onderscheiding kunt u contact opnemen 
met het Bestuurssecretariaat van de gemeente 
Heumen via telefoonnummer 14 024. 
U kunt ook mailen naar lintjes@heumen.nl. 
De medewerker die de lintjes behandelt, ad-
viseert u of de verdiensten bijzonder genoeg 
zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de 
verdere procedure. 

Bijzondere gelegenheid
U kunt ook kiezen voor een ander uitreik-
moment. Lintjes kunnen het hele jaar door 
worden uitgereikt. Er moet dan wel sprake zijn 
van een bijzondere gelegenheid die verband 
houdt met de verdienstelijke activiteiten. 
Als u een aanvraag wilt doen voor een uit-
reiking voor een bijzondere gelegenheid, dan 
moet u de aanvraag minimaal zes maanden 
van te voren indienen.

Meer informatie
Meer informatie over de criteria en voorwaar-
den vindt u op www.lintjes.nl

bedrijventerreinen in de gemeente. Zij willen 
hun eigen ervaring en enthousiasme overbren-
gen en andere ondernemers motiveren om 
energie te besparen. Of om bijvoorbeeld 
zonnepanelen te installeren. Jos Wijnakker: 
“In veel panden van Wijnvast heb ik de ver-
lichting vervangen door LED-verlichting en 
bewegingsmelders laten plaatsen. Deze in-
vesteringen zijn gemiddeld in drie jaar terug te 
verdienen. De geïnstalleerde zonnepanelen 
zijn gemiddeld in acht jaar terugverdiend. 
Dit zijn mooie rendementen op je investering 
en maken je gebouw toekomstbestendig.” 
Taecke Halma: “Als voorzitter van de onder-
nemersvereniging spreek ik de Heumense 
ondernemers regelmatig. Energiezuinig wonen 

is de toekomst. In 2017 heb ik een ‘nulener-
gie-woning’ in Heumen Noord ontworpen. 
Ik vind het interessant om die kennis te 
koppelen aan het energiezuinig maken van 
bedrijfspanden.”

Klimaatneutraal
Inez van Kronenberg, adviseur duurzaam-
heid gemeente Heumen: “Voordeel van een 
benadering ’voor en door ondernemers’ is 
dat de kennis en het netwerk binnen de 
gemeente blijft. Zo kan gebouwd worden 
aan een netwerk, waarmee de klimaatdoelen 
dichterbij komen. In 2050 wil de gemeente 
Heumen namelijk klimaatneutraal zijn.”



www.heumen.nl14 juni 2019

Goed idee, doe mee! Hulp en geld voor goede ideeën van inwoners

Controle van adressen in gemeentegids

Heeft  u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde 
campagne ‘Goed idee, doe mee!’ Hiermee willen we goede buurtinitiatieven 
stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet 
voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft  u samen met buurtgeno-
ten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij onder-
steunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp. 

nodig. U kunt uw idee alleen met hulp van de 
gemeente uitvoeren.

Uw idee moet voldoen aan spelregels
Bewoners in de buurt steunen uw idee en uw 
idee leidt binnen een jaar tot een concreet 
resultaat. U vindt de spelregels op: www.
heumen.nl/goedidee. 

Bereid u goed voor op uw aanvraag
Bespreek uw idee eerst met buurtbewoners en 
zet uw plan op papier. Om u op weg te helpen 
vindt u op www.heumen.nl/goedidee een 
handig stappenplan met tips en voorbeelden 
die u kunt downloaden.

Bespreek uw idee met onze dorpsverbinders
Zij kunnen u tips geven voor de uitvoering van 
uw idee. Catelijne Quant en Zaphira van 
Leeuwen zijn actief in de verschillende dorpen 
en wijken. U herkent ze aan hun opvallende 
gele kleding. Spreek ze gerust aan. U kunt ook 
een afspraak maken via dorpsverbinders@
heumen.nl. 

Meld uw idee eenvoudig aan
Dit kan via het aanvraagformulier op www.
heumen.nl/goedidee. Het verwerken van uw 
aanvraag kost tijd. Dien uw idee dus op tijd in.

Vragen? Neem gerust contact op!
Voor vragen over de spelregels en voorwaar-
den kunt u contact opnemen met coördinator 
initiatieven Fanny van Creij via telefoonnum-
mer 14 024. U kunt ook mailen naar: 
initiatieven@heumen.nl. 

Campagne ‘Goed idee, doe mee!’ 
Op belangrijke ontmoetingsplekken in de 
gemeente, zoals dorpshuizen, gezondheids-
centra, bibliotheken en scholen, hangen 
posters en zijn folders beschikbaar. Op de ver-
nieuwde website www.heumen.nl/goedidee 
vindt u niet alleen een handig stappenplan, 
maar kunt u ook de verhalen lezen van 
inwoners die u voorgingen.

U kunt een ‘Vonkje’ of ‘Initiatief’ indienen. Voor 
een vonkje krijgt u maximaal € 500. U voert uw 

idee dan zelf uit, zonder hulp van de gemeen-
te. Voor een Initiatief heeft  u meer dan € 500 

In het najaar verschijnt weer een 
nieuwe editie van de gemeentegids. 
Deze wordt uitgegeven door Akse 
Media. Deze week begint Akse 
Media met het actualiseren van de 
adressen voor de aankomende 
gemeentegids Heumen.

Organisaties die met een e-mailadres in de 
gemeentegids staan, krijgen van Akse Media 
een e-mail. Deze is voorzien van een unieke 
persoonlijke code, waarmee u de gegevens 
kunt controleren en vervolgens naar wens kunt 
aanpassen. De overige vermeldingen worden 
telefonisch door Akse Media benaderd. 
Wilt u uw organisatie of bedrijf aanmelden of 
een wijziging doorgeven? Dan kunt u dit 

uiterlijk 12 juli aan de redactie van Akse 
Media laten weten:
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
 (o.v.v. Gemeentegids Heumen)
- telefonisch: 0223 - 67 30 10 
- schrift elijk: Akse Media 
 (t.a.v. Gemeentegids Heumen) 
 Postbus 6033, 1780 KA, Den Helder. 
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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).

Collectes

• 9 t/m 15 juni: Oranjefonds 

• 16 t/m 22 juni: Rode Kruis
Dagje uit of vakantie? Geef inbrekers geen kans!

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: sectie G perceelnummer 3813 (nabij 

 De Wieken 1), perceel 9 sectie I (nabij Wester-

 kanaaldijk 9)

• Overasselt: Hessenbergseweg 5

Verleende omgevingsvergunningen 

• Malden: Hatertseweg 21, Huikeling 11

• Overasselt: Garstkampsestraat 7

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Nederasselt: Coehoornhof 31 t/m 45

• Overasselt: Hoogstraat 52 A, Zesakkerlaan 18

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Overassel: Garstkampsestraat 7

Verkeersbesluiten Vierdaagse 2019

Burgemeester en wethouders van Heumen hebben 

met betrekking tot de doorkomst van de Nijmeegse 

Vierdaagse door de gemeente Heumen een ver-

keersbesluit genomen over diverse verkeers-

maatregelen. Tegen de genomen beslissing(en) 

kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de 

datum van bekendmaking van dit besluit in de 

Staatscourant, bezwaar instellen bij het college van 

B&W. Belanghebbenden kunnen nadat bezwaar is 

gemaakt, desgewenst de voorzieningenrechter van 

de rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te 

Arnhem, om een voorlopige voorziening verzoeken.

Op woensdag 19 juni 2019 wordt in 
heel Europa aandacht besteed aan de 
preventie van woninginbraken. Zelf 
kun u ook veel doen door het inbrekers 
moeilijker te maken.

Met het mooie weer trekken we er de komen-
de tijd weer massaal op uit: even uitwaaien op 
het strand, een terrasje pikken in een leuke 
stad of met het gezin op vakantie. 
Dit is heerlijk, maar het is geen vrijbrief om ook 
je verstand op ‘uit’ te zetten. Het is namelijk 
ook een tijd waarin inbrekers toeslaan omdat 
ze weten dat bewoners van huis zijn. 

Op vakantie? Licht de buren in
Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze 
een bewoonde indruk te geven, door: de post 
weg te halen, de planten water te geven, de 
auto af en toe eens op de oprit te zetten en 
een lampje aan te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het 
mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te 
breken uw woning binnenkomen en er binnen 
enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. 
Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u 
maar even weg. Leg geen kostbare spullen in 
het zicht.

Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang 
om te zorgen voor goedgekeurd hang- en 
sluitwerk op ramen en deuren. Een goedge-

keurd slot voldoet aan de eisen van het Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW).  
Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf, 
kijk op www.politiekeurmerk.nl.

Word lid van de BuurtWhatsApp-groep 
in uw buurt
In zo’n groep wisselt u met andere buurtbewo-
ners informatie uit over verdachte personen 
of situaties in uw wijk. Zo houdt u samen een 
oogje in het zeil. Kijk voor meer informatie op 
www.heumen.nl/buurtwhatsapp.

Meld u aan bij Burgernet
Dan krijgt u na bijvoorbeeld een woninginbraak 
een spraak- of sms-bericht met de vraag om 
uit te kijken naar een persoon of voertuig. 
U kunt ook zelf naar de meldkamer bellen via 
het gratis Burgernetnummer 0800 - 0011. 

Registreer uw eigendommen
Na diefstal kunnen uw waardevolle spullen zo 
altijd herkend en teruggevonden worden. 
Noteer en bewaar de serienummers van uw 
apparaten en maak foto’s van spullen die geen 
serienummer hebben. 

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet. Noteer 
het kenteken van de verdachte auto of het 
signalement van de verdachte persoon. 
Wordt u onverhoopt slachtoffer van diefstal: 
doe altijd aangifte bij de politie!
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Eerder op de hoogte? 
Volg ons op


