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Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan 
mevrouw Ritskes-Hoitinga

15 november 2019

Op woensdag 6 november 2019 is 
mevrouw Merel Ritskes-Hoitinga uit 
Malden benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Direct aan-
sluitend op de oratie die mevrouw 
Merel Ritskes-Hoitinga uitsprak in de 
Aula van de Radboud Universiteit, 
speldde burgemeester Marriët Mit-
tendorff haar de versierselen van 
deze Koninklijke Onderscheiding op.

Mevrouw Merel Ritskes-Hoitinga is sinds vele 
jaren bijzonder actief op haar vakgebied: 
Proefdierkunde. Zo is zij al sinds 1997 actief 
als hoogleraar. In 2005 werd zij benoemd tot 
hoogleraar Proefdierkunde en directeur van 
het Centraal Dierenlaboratorium (CDL) van 
het Radboudumc. Vanaf 2017 richt zij zich 
volledig op wetenschappelijk onderzoek naar 
verantwoord dierproefonderzoek. Mevrouw 
Merel Ritskes-Hoitinga stelt dat onderzoek 
met proefdieren weliswaar noodzakelijk is in 
de strijd tegen aandoeningen en in het bij-
zonder tegen chronische ziekten, maar dat 
dit onderzoek gepaard moet gaan met zo min 
mogelijk leed aan dieren. In haar periode als 
directeur van het CDL wist zij het aantal 
dierproeven met 35% te doen dalen! 
Terwijl dit in dezelfde periode in Nederland 
omlaag ging met 5%.

Terugkoppeling raadsvergadering 5 november 
Op dinsdag 5 november 
heeft de gemeenteraad 
de begroting voor 2020 

vastgesteld. De gemeenteraad geeft 
het college hiermee de mogelijkheid 
om de vastgestelde bedragen uit te 
geven aan de onderwerpen en 
activiteiten in de begroting.

Algemene beschouwingen
Bij behandeling van de begroting krijgen alle 
fracties de gelegenheid om in het algemeen 
een reactie te geven op  de plannen die het 
college heeft voorbereid voor 2020, de zo-
genaamde beschouwingen. 
In het algemeen vindt de gemeenteraad dat 

het goed wonen en leven is in onze gemeente. 
De politieke partijen leggen wel verschillende 
accenten in wat ze belangrijk vinden. Er is in de 
beschouwingen onder andere gesproken over 
de belastingdruk, woningbouw en natuur en 
landschap.

Begroting vastgesteld
Na de beschouwingen volgde een raadsdebat. 
Hierin discussieerden de fracties over de 
wijzigingen in de begroting die zijn voorge-
steld door de verschillende fracties. 
Dit resulteerde in het aannemen van een 
wijziging: de opheffing van het zogenaamde 
plattelandsfonds. Iets voor middernacht is de 
begroting door de gemeenteraad vastgesteld. 

Terugluisteren
Bent u benieuwd naar de beschouwingen 
van de fracties, dan kunt u de vergadering 
terugluisteren via www.heumen.nl/
vergaderkalender, klik in de kalender op 
5 november. 

Volgende raadsvergadering op 28 november, 
bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 28 november. U bent 
van harte welkom bij deze vergadering. 
De agenda en de stukken van deze vergade-
ring vindt u op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender.



Goed rioolgebruik is 
belangrijk!

Voedselbank Heumen 

Voor een steuntje in de rug

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volks-
gezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, 
zodat het weer schoon terug kan in de natuur. 
Helaas komen wij nog regelmatig andere zaken 
tegen in het riool dan waar het voor bedoeld is. 
Graag uw aandacht daarvoor!

U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon 
water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: 
poep, plas en toiletpapier! 

Kijk voor meer informatie op: www.nietinhetriool.nl

Het Maldense uitgift epunt van de Voedselbank Groesbeek 
en omstreken voorziet inwoners met fi nanciële problemen 
van een wekelijks voedselpakket. Daarnaast ontvangt een 
aantal inwoners ook een kledingpakket van de Kledingbank 
Nijmegen.

Voor wie
De mogelijkheid om een voedselpakket van de Voedselbank te krijgen, 
is bedoeld voor inwoners die minder dan het minimuminkomen ter be-
schikking hebben en niet rond kunnen komen. Hieraan zijn landelijke 
criteria verbonden. Voor de Kledingbank gelden dezelfde eisen.

Werkwijze
Een aanvraag voor voedselhulp moet worden ingediend door een hulp-
verlenende instelling. De gemeente (bijvoorbeeld schuldhulpverlening of 
sociale zaken), Maatschappelijk werk, uw bewindvoerder of een andere 
hulpverlener kan een aanvraag indienen. 

Denkt u in aanmerking te komen voor voedselhulp? 
Neem dan contact op met de gemeente via tel nr. 14 024 of 06 - 50 44 
23 27 per e-mail schuldhulpverlening@heumen.nl of bel Sterker Sociaal 
Werk via 088 - 001 13 33. De Voedselbank beslist of u in aanmerking 
komt. U ontvangt vervolgens een brief of e-mail met daarin informatie 
over waar, wanneer en hoelang u een voedselpakket kunt ophalen.
Voor de kledingbank geldt dezelfde werkwijze. 

Meer informatie
Kijk op www.voedselbankgroesbeek.nl en www.kledingbanknijmegen.nl 

Dorpsverbinders Heumen: 
De ogen en oren van jouw dorp 

Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. 
Wij brengen mensen bij elkaar en signaleren vragen en 
problemen. Ook zorgen we ervoor dat inwoners de weg 

vinden naar activiteiten en voorzieningen. 
Spreek ons gerust aan!

Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl

Abonneer u op 
onze digitale nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. 

Deze e-mailservice is gratis. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief.
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Collectes

• 17 t/m 23 november: MS Fonds

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. 

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Schoonenburgseweg 28, Valkstraat 3, Kadastrale sectie G perceelnummer 735 

 (nabij Parksesteeg 12)

• Malden: kruispunt N844-Veldsingel-Grote Loef (nabij Grote Loef 1)

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Heumen: Vosseneindseweg 36A, Vosseneindseweg 36B

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Malden: Veldsingel 29

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).

De week van 
de burgemeester

We waren op bezoek bij onze 
buren in Nijmegen, zoals eerder 
bij de andere colleges in buur-
gemeenten. Want kennismaken 
met collega’s waarmee je kunt 
samenwerken, dat was de wens 
aan het begin van deze col-
legeperiode. Het maken van 
afspraken lukte goed, dus we 
waren in alle buurgemeenten. 

Alleen met Nijmegen heeft  het tot nu geduurd 
voordat we een gezamenlijke datum konden vinden. 
Maar nu hadden we dan ook een mooie ontmoeting, 
in Nijmegen-Lent, waar we bij de maquette een 
toelichting kregen op de woningnood in Nijmegen 
en de bouwplannen in Lent, waar veel woningen 
zijn en worden gebouwd. Zo met elkaar aan tafel 
om te praten over al die onderwerpen waar we als 
gemeentes elkaar tegen komen geeft  weer aankno-
pingspunten voor samenwerken op die onderdelen 
waar dat zinvol is.

Als gemeente hebben we onze begroting vastge-
steld. Zo’n vergadering duurt meestal wat langer en 
daarom beginnen we om vijf uur ‘s middags en eten 
we samen. Deze keer waren we pas na half twaalf 
klaar. Dat vind ik wel lang en ik denk dat iedereen er 
dan ook een beetje moe van werd. Maar zoveel tijd 
hadden we dus nodig om tegen elkaar te zeggen 
wat klaar moet in de komende jaren, of wat moet 
gebeuren. En ja, daar hoort ook geld bij. Misschien 
wel net als bij u thuis, als u een potje maakt voor 
het schilderen van het huis of het aansluiten bij een 
sportclub. Dan weet u dat u aan andere dingen wat 
minder kunt gaan besteden, en daar houdt u dan 
alvast rekening mee. En misschien gaat die reis of 
die sportclub niet door, maar als het wel doorgaat 
hebt u in ieder geval het geld ervoor al gereser-
veerd.

In Nijmegen mag ik een mooie koninklijke onder-
scheiding uitreiken aan een vrouwelijke hoogleraar 
die in onze gemeente woont. Het blijft  voor mij 
speciaal dat ik dat mag doen, omdat het altijd 
bijzondere mensen zijn bij wie ik namens de koning 
dat speldje mag opspelden. De ene keer kom ik bij 
mensen thuis, en deze keer was het in een grote 
zaal bij de universiteit. En altijd zijn de mensen 
rondom de gedecoreerde blij of ontroerd, en dat 
begrijp ik heel goed. Want het lintje is een teken dat 
andere mensen je zeer de moeite waard vinden, en 
hun best hebben gedaan om je te eren. 

Marriët Mittendor�   

Werkzaamheden aan 
hoogspanningsverbinding
In opdracht van TenneT voert het bedrijf Qirion van november tot en 
met 22 december 2019 werkzaamheden uit aan de hoogspannings-
verbinding tussen station Teersdijk en station Cuijk. Dit heeft  
gevolgen voor een aantal wegen in onze gemeente. 

Qirion brengt een topbliksemdraad aan in de hoogspanningsmasten in de lijn van 
Teersdijk naar Cuijk. Inmiddels zijn de werkzaamheden al begonnen, deze lopen tot 
en met 22 december 2019. Er wordt gewerkt van mast naar mast. Op twee momen-
ten is Qirion in onze gemeente aan het werk:

• Op woensdag 27 november is de snelweg A73 van afrit Wijchen tot afrit Cuijk 
 tussen 21:00 en 5:00 gesloten. Er vinden werkzaamheden plaats aan de 
 hoogspanningsmast gelegen in de middenberm van de A73. 
• Van 25 november t/m 8 december vinden er werkzaamheden plaats aan enkele 
 lokale wegen in onze gemeente. Het gaat om de Blankenbergseweg, kruising 
 Vosseneindseweg-N846, Dorpstraat en de Maasbandijk. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De werkzaamheden bij wegen vinden 
buiten de spits plaats. Soms wordt er 
een weg overgestoken voor de werk-
zaamheden. Dit gebeurt altijd onder 
begeleiding van verkeersregelaars en 
duurt maximaal 10 minuten. Qirion 
probeert de overlast zoveel mogelijk te 
beperken, mogelijk heeft  u een korte 
tijd last van de verkeersmaatregelen. 


