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Wij zijn uitgeroepen tot best beoor-
deelde gemeente van 2018. En dat 
voor het tweede jaar op rij! Deze 
jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door 
landelijk platform ‘Verbeterdebuurt’. 
Uit de beoordeling blijkt dat we vooral 
hoog scoren op de afhandeling van 
meldingen met betrekking tot water 
en riolering en afval. Melders benoe-
men als sterkste punten onze snelle 
antwoordtijd en goede oplossingen. 
Hier zijn we enorm trots op!

Voor het vierde jaar op rij vergeleek Verbeter-
debuurt 260 gemeenten met elkaar. Gemeen-
ten met meer dan 25 deelnemers en 50 
stemmen werden hiervoor gekwalificeerd. 
Zodra de gemeente een melding afhandelt, 
ontvangt de melder een verzoek om deze 
afhandeling te beoordelen met 1 tot 5 sterren. 
Deze beoordelingen verwerkt Verbeterdebuurt 
tot een algemeen beeld van de service. Hierin 
wordt de grootte van de gemeente en het 
aantal beoordelaars meegenomen.

U beoordeelt ons met een 8.3 
Andere kanshebbers waren gemeente Almere 
en Zwolle. Uit de beoordeling blijkt dat wij een 
stapje voor hebben in het afhandelen van 
meldingen. In totaal brachten 150 melders 195 
keer hun waardering uit. U beoordeelt ons met 
een gemiddeld cijfer van een 8.3. 

Een melder liet deze reactie achter: “Op zon- 
dagmiddag gemeld, op maandagochtend een 
mail ‘we gaan dit maken’ en een uur later was 
het al gerepareerd. Top!”

Verbeter uw buurt!
Kapotte straatverlichting, zwerfvuil, of los-
liggende tegels? Verbeterdebuurt is de ge-
makkelijkste manier om meldingen te doen 

over de openbare ruimte. U bent de oren en 
ogen van de wijk. Met uw betrokkenheid 
draagt u bij aan het schoon en heel houden 
van uw buurt. Op de kaart kunt u ook de 
meldingen in uw buurt bekijken en nagaan 
wanneer deze zijn aangemeld of opgelost. 
Ga naar www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/
heumen of installeer de Verbeter de buurt-
app gratis op uw smartphone.

Deze foto werd vorig jaar genomen tijdens de uitreiking. De uitreiking van deze editie vindt eind 
deze maand plaats. Wilt u dit niet missen? Volg ons op Facebook @gemeenteheumen of Twitter 
@gemeente_heumen. 

Op deze gemeentepagina vindt u 
iedere week de gemeentelijke 
nieuwsberichten en officiële be-
kendmakingen. Wilt u 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/nieuwsbrief.

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

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
Als u op de hoogte wilt blijven van wat de 
gemeenteraad en commissies bespreken. 
In deze app vindt u de agenda’s en vergader-
stukken van de commissie- en raadsvergade-
ringen. De app werkt alleen op tablet.

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

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Hier vindt u bestemmingsplannen, struc-
tuurvisies en algemene regels die gemaakt 
zijn door gemeentes, 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. 

Blijf op de hoogte!



40 Dagen zonder alcohol: gaat u ook de uitdaging aan?  

Sinds oktober vorig jaar is Michelle 
van Dalen (32) in de gemeente 
Heumen werkzaam als leer-
plichtambtenaar. In dit artikel 
maakt u kennis met haar en 
vertellen wij u alles wat u moet 
weten over de leerplicht. 

Alle kinderen in Nederland hebben recht 
op onderwijs. Onderwijs draagt bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 
Een goede opleiding is ook belangrijk 
voor een betere toekomst. Onderwijs 
biedt kansen op de arbeidsmarkt en op 
meedoen in de maatschappij. In Neder-
land hebben we daarom de leerplicht. 

Wat is leerplicht?
Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar 
school. Van 5 tot 16 jaar is uw kind 

Leerplicht: hoe zit dat?

Wist u dat?

leerplichtig. Dan moet uw kind naar school. 
Vanaf 16 jaar is uw kind kwalificatieplichtig. 
Dat betekent dat als uw kind geen diploma 
heeft (Havo, VWO of MBO-2) uw kind naar 
school moet tot hij of zij 18 jaar wordt. 

Wat doet de leerplichtambtenaar?
De gemeente ziet erop toe dat alle kinderen 
ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze 
taak wordt uitgevoerd door leerplichtambte-
naar Michelle van Dalen. Michelle controleert 
of leerplichtige kinderen uit de gemeente 
Heumen staan ingeschreven bij een school en 
pakt eventueel schoolverzuim aan. Michelle: 
“Ik ga dan in gesprek met het kind en de 
ouders of verzorgers om tot een oplossing te 
komen. Wanneer een leerling regelmatig 
afwezig is, kan er iets aan de hand zijn, 
bijvoorbeeld met de leerling zelf of met zijn 
ouders of verzorgers. Als het nodig is, verwijs 
ik ouders of de leerling door naar andere 
instanties.” Als het niet lukt om tot een 
passende oplossing te komen dan mag de leer-
plichtambtenaar een proces-verbaal opmaken 
tegen ouders en/of verzorgers en leerlingen.

Hoe zit het met verlof en vrijstelling?
Als u uw kind (buiten de schoolvakanties) thuis 
houdt van school, overtreedt u de Leerplicht-
wet. Kunt u vanwege uw werk alleen buiten de 
schoolvakanties op vakantie? Is er een huwelijk 
of begrafenis waar uw kind bij moet zijn? Heeft 
u te maken met bijzondere omstandigheden 
waardoor uw kind niet (iedere dag) naar school 

kan? Op de website van de Rijksoverheid 
vindt alle informatie over verlof en vrijstel-
ling: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
leerplicht. 

Hoe kom ik in contact met de leerplichtamb-
tenaar?
De school meldt het verzuim van de leerling 
bij de leerplichtambtenaar. De leerplicht-
ambtenaar neemt vervolgens contact op 
met de ouders en/ of verzorgers. U kunt ook 
zelf contact opnemen met de leerplichtamb-
tenaar als u het idee heeft dat u kind teveel 
afwezig is op school of om te voorkomen dat 
uw kind uitvalt of thuiskomt te zitten. 
Samen met de leerplichtambtenaar denkt u 
dan na over een eventuele oplossing. 
Met goede hulp kunnen veel problemen 
worden voorkomen of verholpen. U kunt 
contact opnemen met Michelle via telefoon-
nummer 14 024. U kunt ook mailen naar 
leerplicht@heumen.nl. Michelle neemt dan 
contact met u op om een afspraak te maken.

De leerplichtambtenaren van de gemeenten 
Heumen, Beuningen, Wijchen, Druten en 
Mook werken samen en kunnen elkaar 
vervangen bij bijvoorbeeld vakantie of ziekte. 
In december vorig jaar werden zij door alle 
burgemeesters benoemd. 

Drinkt u ook wel eens een glas wijn als 
u thuiskomt van uw werk? Of een 
biertje na het sporten? Het drinken 
van alcohol is vaak een gewoonte. 
Bent u benieuwd wat een periode 
zonder alcohol met u doet? Doe dan 
mee met de actie ’40 dagen zonder 
alcohol’. Wethouder Frank Eetgerink 
gaat deze uitdaging aan. U ook?

Redenen om mee te doen
Er zijn genoeg redenen om mee te doen. U 
ervaart de positieve effecten die niet-drinken 
op uw lichaam heeft: U voelt zich fitter, slaapt 
beter, valt misschien wat af... Maar ook leert u 
beter ‘nee’ zeggen, doorbreekt u uw gewoon-
tegedrag en geeft u een goed voorbeeld aan 
de jeugd. 
Bent u benieuwd wat een periode zonder 
alcohol met u doet? Doe dan mee! 

Aanmelden 
Op www.ikpas.nl vindt u meer informatie en 
kunt u zich aanmelden. Als u zich inschrijft, 
staat er een persoonlijke IkPas-coach voor u 
klaar. Ook kunt u zich inschrijven voor een 
digitale nieuwsbrief met informatie en tips. 

De actie ’40 dagen zonder alcohol’ duurt van 6 
maart tot en met 14 april 2019 en loopt samen 
met de landelijke actie ‘IkPas’. Met de actie 
vragen de initiatiefnemers Gezondheidscentra 
Samen Gezond en Malderburch Centrum voor 
Welzijn, Wonen en Zorg aandacht voor 
verantwoord alcoholgebruik. De gemeente 
Heumen ondersteunt deze actie, samen met 
de gemeente Mook en Middelaar. 



www.heumen.nl15 februari 2019

Levendige bewonersavond 
ruimtelijke energievisie

De week van 
de burgemeester

 
De week van de poëzie krijgt dit 
jaar veel aandacht in onze 
gemeente. Onze dorpsdichter 
Marjolein Pieks is daarbij betrok-
ken samen met poëzieclub De 
Pennenstreek, de laatste al voor 
de 16e keer. De opening vindt 
plaats op de markt en wethouder 
Frank Eetgerink van cultuur 

schrijft  ter plekke een prachtig gedicht over het thema 
van dit jaar: vrijheid. Als vanouds delen de dichters van 
de Pennenstreek kaarten met gedichten uit in het 
Maldense winkelcentrum. Marjolein fi etst langs de 
dorpen om samen met toevallige passanten gedichten 
te bedenken. De week wordt feestelijk beëindigd met 
het uitreiken van prijzen aan de winnaars van de 
poëziewedstrijd. Poëzie actief.

Gedichten zijn voor iedereen, maar sommige mensen 
houden meer van andere dingen zoals carnaval of een 
buurtfeest. Mensen vinden het leuk om feesten te 
organiseren en vooral om er van te genieten. Maar voor 
heel veel van die evenementen moet een vergunning 
worden aangevraagd. Dat heeft  te maken met de 
veiligheid. Meestal duurt het een tijdje voordat zo’n 
vergunning is geregeld. Het advies is dus om deze 
vergunning op tijd bij de gemeente aan te vragen zodat 
het evenement ook veilig kan plaatsvinden. Dan kunnen 
we weer genieten van gezellige reuring in onze dorpen.

In de provinciehoofdstad Arnhem hadden we een 
offi  cieel momentje omdat de nieuwe Commissaris van 
de Koning (CdK) is geïnstalleerd. Clemens Cornielje, die 
de functie lang vervulde, neemt afscheid en John 
Berends is de nieuwe CdK. Twee plechtige en toch ook 
warm-menselijke bijeenkomsten. Als gemeente hebben 
we te maken met de provincie en daarbij speelt ook de 
CdK een rol. Daarnaast is er een speciale relatie tussen 
de CdK en de Gelderse burgemeesters. Eens in de 
zoveel tijd zijn er voortgangsgesprekken die ook dienen 
voor herbenoemingen. Is er echt gedoe in een gemeen-
te dan is de CdK voor een burgemeester bovendien een 
actieve gesprekspartner.

Ja, wat was het leuk, met het hele college koken in 
Overasselt! Er is in het Verenigingsgebouw met inzet 
van velen een prachtige keuken gebouwd, met als doel 
om mensen samen te leren koken en aansluitend 
samen te eten. Omdat het college het geweldig vindt 
wat die groep mensen tot stand heeft  gebracht hebben 
we voor hen gekookt. Het was een hele klus om voor 16 
mensen te koken, ook al doe je dat met zijn zessen. Drie 
uur lang zijn we bezig geweest met afwegen, pureren, 
bakken en andere keukenactiviteiten maar toen hadden 
we dan ook een ‘sterrenmenu’. Gelukkig vonden ze het 
allemaal heel lekker. Pff f…

Marriët Mittendorff    

Afgelopen maandag 4 februari 
organiseerde de gemeente in 
Maldensteijn een bewoners-
avond rond haar startnotitie 
Ruimtelijke Visie Duurzame 
Energie. Deze visie is bedoeld om 
richting te geven als initiatiefne-
mers voor wind- en zonne-ener-
gieprojecten bij de gemeente 
aankloppen voor een vergunning 
om ergens op Heumens grond-
gebied windmolens of zonnevel-
den aan te leggen.

De conceptversie van de visie is 
gebaseerd op een uitgebreid participa-
tief proces met inwoners dat al loopt 
sinds september vorig jaar. In het najaar 
organiseerde de gemeente in alle 
kernen het zogenaamde Energiecircus. 
Alle inwoners konden toen meedenken 
over een duurzame toekomst, speciaal 
over de grootschalige opwekking van 
duurzame energie in het buitengebied. 
Hoe groot is onze Heumense energie-
opgave? Wat moeten we doen in en aan 
onze huizen en andere gebouwen om 
klimaatneutraal te worden? Waar is plek 
voor windmolens en zonnevelden en 
waar niet? Bijna 200 inwoners uit alle 
dorpen bezochten toen het Energiecir-
cus en praatten mee over deze vragen. 

Aanscherpen visie
De bewonersavond op 4 februari rond 

de uitkomsten van het Energiecircus 
werd ook goed bezocht. Er waren niet 
alleen inwoners van de gemeente 
Heumen maar ook veel bewoners uit de 
wijk Weezenhof van de gemeente 
Nijmegen. De circa 100 deelnemers 
luisterden naar de presentatie van de 
concept visie en werkten vervolgens in 
kleine groepen mee aan het verder 
aanscherpen van de visie. Deelnemers 
kwamen met complimenten voor de 
concept visie en ook met veel vragen en 
zorgen over de eff ecten van de plaat-
sing van windmolens en zonnevelden. 
Daar is in het vervolgproces alle ruimte 
voor. 

Aanpassing door feedback
Vóór een vergunning wordt verleend 
moeten initiatiefnemers met betrekking 
tot windmolens een uitgebreid vooron-
derzoek laten doen waaronder een 
Milieu Eff ect Rapportage. Bovendien 
gelden er wettelijk verplichte afstanden 
tot bebouwing. 
De concept visie wordt nu eerst 
aangepast op basis van alle feedback en 
wordt dan in maart opnieuw aan de 
Gemeenteraad voorgelegd. Daarna volgt 
nog de formele procedure waarbij de 
visie ter inzage wordt gelegd en burgers 
en andere partijen zienswijzen kunnen 
indienen. Uiteindelijk zal de visie in 
september formeel worden vastgesteld 
door de Gemeenteraad. 
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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 

• Heumen: Looistraat 61, kadastrale gemeente   

 Heumen sectie H nummer 1356

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Rijksweg 23 

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Heumen: Looistraat 57A

• Malden: Vieracker

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 54 (elke werkdag van 8-17u).

De gezelligheid van vuur en de warm-
te is voor veel mensen reden om een 
houtkachel of open haard aan te 
schaffen. Overweegt u dit? Sta dan 
even stil bij uw gezondheid, het milieu 
én uw buren. Veel mensen ervaren 
namelijk overlast van houtstook. Wilt 
u verantwoord stoken? Kies dan voor 
een pelletkachel. 

Met het stoken van hout in houtkachels en 
open haarden komt fijnstof vrij. Fijnstof is 
schadelijk voor uw gezondheid, net als ver-
schillende kankerverwekkende stoffen die 
vrijkomen bij het stoken van hout. 

Pelletkachel verstandigste keuze
Wilt u toch genieten van een houtvuur, kies 
dan voor een pelletkachel. Pelletkachels stoten 
zeker de helft minder fijnstof uit dan open 
haarden en houtkachels. Bovendien verwarmt 
de pellletkachel uw huis het beste. 

Stooktips voor kachel en open haard 
Denk aan onderstaande tips om zo verant-
woord mogelijk om te gaan met uw houtkachel 

of open haard:
- Stook alleen droog hout
- Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout
- Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal  
 open
- Laat uw schoorsteen minstens eenmaal per  
 jaar goed vegen
- Stook niet iedere dag

Kijk voor meer tips op de website van Milieu 
Centraal: www.milieucentraal.nl. 
Zoek op ‘houtkachel of open haard’. 

Verantwoord stoken doet u zo


