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Riet van Melis is ‘Vrijwilliger van het jaar 2019’
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op
woensdag 8 januari werd Riet van
Melis uitgeroepen tot Vrijwilliger van
het jaar 2019. Zoals ieder jaar selecteerde een onafhankelijke jury uit alle
genomineerden een aantal vrijwilligers voor de eervolle titel ‘Heumense
vrijwilliger van het jaar’. Dit jaar waren
dat er 3: André Arts uit Overasselt,
Riet van Melis uit Malden en Gerrie
Hendriks uit Malden.
Riet van Melis ontving uit handen van burgemeester Marriët Mittendorff een cheque van
€ 500. Dit bedrag mag zij besteden aan een
lokaal vrijwilligersproject of -activiteit naar
keuze. Een afvaardiging van burgemeester en
wethouders komt daar ook een dagdeel meehelpen.
Wij feliciteren Riet van harte met deze prachtige titel en bedanken alle vrijwilligers voor
hun inzet in 2019!

Terugblik Nieuwjaarsreceptie 2020
Op woensdagavond 8 januari vond de
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Heumen plaats. Ieder jaar
organiseren we de Nieuwjaarsreceptie in een andere kern en dit jaar was
Malden aan de beurt. In Maldensteijn
ontmoetten circa 300 mensen elkaar
om terug te blikken op 2019 en 2020
samen in te luiden.
Na een gedicht en lied van dorpsdichter
Marjolein Pieks werd Riet van Melis verkozen
tot Vrijwilliger van het jaar 2019. Elders op
deze pagina leest u meer hierover. Na dit

feestelijke moment voerde Dance Department
uit Malden een prachtige dans op. Vervolgens
hield burgemeester Mittendorff een inspirerende nieuwjaarstoespraak.
Tot slot werden er twee filmpjes getoond.
In het eerste filmpje passeerden diverse
initiatieven uit 2019 de revue: ‘Onze inwoners
aan zet in 2019’. Daarna was er een mooie
compilatie te zien van de activiteiten rondom
‘Heumen herdenkt 75 jaar vrijheid’. Beide
filmpjes kunt u terugvinden op onze website
en op het YouTube-kanaal van de gemeente.

Andere
ophaaldagen
oud papier
in Nederasselt
In Nederasselt verandert de
ophaaldag en -tijd van oud papier.
In plaats van woensdagavond zal
het oud papier nu op zaterdagochtend worden opgehaald.
Het eerste ophaalmoment van
2020 is zaterdagochtend 25 januari.
Meer informatie over de ophaaldagen
en -tijden vindt u op de papieren
afvalkalender, de digitale afvalkalender
(via www.dar.nl/afvalwijzer) of download de
Dar app. Heeft u vragen of wilt u meer
informatie? Hiervoor kunt u terecht bij de
Dar via www.dar.nl of het
klantencontactcentrum via info@dar.nl
of (024) 371 60 00.

Vijftigste huurwoning Oosterpoort
op zonnestroom

Onderzoek in de
ondergrond voor
aardwarmte
Medio januari vindt er in onze gemeente onderzoek in de ondergrond
plaats voor aardwarmte. Mogelijke
weersomstandigheden kunnen deze
planning beïnvloeden. Dit is een
seismisch onderzoek. Bewoners en
bedrijven in de directe omgeving
ontvangen hierover een brief aan huis.
Seismisch onderzoek is een onderdeel
van SCAN. Dit landelijke onderzoek
van de Rijksoverheid verzamelt
informatie over de ondergrond om
nauwkeuriger in te kunnen schatten
waar de winning van aardwarmte
mogelijk is.

Op maandag 6 januari werd aan de
Kruiskamp in Overasselt de vijftigste
woning van Oosterpoort voorzien
van zonnepanelen. Leo Bosland,
wethouder van de gemeente Heumen
en Eugène Janssen, directeurbestuurder van woningcorporatie
Oosterpoort verrasten voor de gelegenheid de bewoner met een grote
bos bloemen. De woning maakt deel
uit van pilot Zonnestroom, een
samenwerking van woningcorporatie
Oosterpoort en stichting Wocozon.
Het project is een concreet voorbeeld
van hoe er gewerkt wordt aan een
duurzaam Heumen.
Succesvolle start project Zonnestroom
Project Zonnestroom startte in het najaar van
2019, als een pilot om ook sociale huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Woningcorporatie Oosterpoort werkt hierin samen met
stichting Wocozon. Deze stichting helpt
Oosterpoort met het realiseren van duurzame
opwekking en betaalbaarheid voor huurders.
Het project, dat loopt in Overasselt, Nederasselt
en Heumen, kon rekenen op een succesvolle
start. Binnen zes weken tijd hadden de bewoners van meer dan 75 huurwoningen zich voor

de pilot aangemeld. Bewoner Janssen van het
vijftigste adres, aan de Kruiskamp in Overasselt:
“Voor mij was direct duidelijk dat ik mee zou
doen aan de pilot. Ik ben niet eens naar de
informatieavond gegaan. Want los van de
lagere maandelijkse energiekosten - die goed
zijn voor mijn portemonnee - draag ik zo ook
nog bij aan een beter klimaat”.
Verduurzaming in volle gang
Gemeente Heumen en Oosterpoort werken
beiden zeer actief aan de verduurzaming van
woningen, zowel van sociale als particuliere
huishoudens. Zo hoopt de gemeente dit jaar de
200e particuliere deelnemer aan het gemeentelijk zonnepanelenproject te verwelkomen.
Woningeigenaren worden hierin door de
gemeente geholpen met een gunstige lening.
Bij dit project voor woningeigenaren werkt de
gemeente overigens samen met Voltar Solar.
Ook vervolgt de gemeente in 2020 de kleinschalige ‘Energie in de Wijk/het Dorp’-bijeenkomsten. Daarin worden bewoners bewust
gemaakt en ondersteund bij het verduurzamen
van hun woningen. Wethouder Leo Bosland:
“Zo ontzorgen en stimuleren we onze inwoners
om hun huis duurzaam te maken. Hierdoor
hebben zij lagere energielasten en dragen zij
bij aan een beter klimaat.”

Eerder op de hoogte?Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven
de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en
ligging van de onderliggende aardlagen in beeld
te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond
in worden gebracht, kan in de directe omgeving
een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen
mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren
(alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). De
bewoners en bedrijven in de directe omgeving
worden altijd voorafgaand aan en tijdens de
werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat geeft voor
het onderzoek de benodigde vergunning af.
Kijk voor meer informatie op:
www.scanaardwarmte.nl.

www.heumen.nl

17 januari 2020
De week van
de burgemeester
2020, een mooi getal voor hopelijk
een goed jaar voor onze gemeente.
Wat er op ons afkomt dat moeten
we nog even afwachten. Wellicht
gaat u zaken anders aanpakken
dan in voorgaande jaren, of gaat u
proberen een lang gekoesterde
wens in vervulling te laten gaan.
Hoe dan ook, ik hoop dat u ergens
met plezier naar uit kunt zien.
Heel gezellig beginnen we met de medewerkers van de
gemeente op de eerste werkdag met een gezamenlijk
ontbijt. De gemeentesecretaris, die tevens de directeur
is en daarmee werkgever van alle medewerkers, houdt
een korte toespraak en daarna is het smikkelen van alle
heerlijkheden die op het buffet staan uitgestald.
Iedereen zit in groepjes aan tafel en volop worden
tijdens het eten de ervaringen rond de feestdagen
uitgewisseld. En dan is het gaandeweg tijd om aan het
werk te beginnen. Voor sommigen lijkt het zo lang
geleden dat ze het wachtwoord van de computer even
moeten opzoeken.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie die dit jaar in Maldensteijn was, mochten we zo’n 300 mensen ontmoeten. Ik
vond het gezellig. We hadden een podium met fantastische vrijwilligers, en ook mooie filmpjes over de
activiteiten in de verschillende dorpen en over de
activiteiten rond de bevrijding. Gewoontegetrouw mag
ik op die avond ook een woordje doen. Ik benoem dan
onder andere ontwikkelingen zoals geboorte, nieuwe
inwoners, aantal nieuwe woningen, en dat soort dingen.
Opvallend vond ik zelf het sterftecijfer van 159 tegenover het aantal geboortes van 55. Mede daardoor
hebben we nu 35 personen minder in onze gemeente.
Het aantal nationaliteiten in onze gemeente, dat steeg
tot 64, was voor veel mensen een ander opvallend punt.
Hoewel ik mijn verhaal kort probeer te houden, wil ik op
zo’n moment toch ook iets zeggen over het vorige en
het komende jaar. Iets van een boodschap dus, hoewel
ik het natuurlijk ook niet beter weet dan wie dan ook in
de zaal. Maar ik heb wel het gevoel dat het van mij
wordt verwacht. Ik heb aangegeven dat we de goede
dingen die gebeuren nog beter zouden moeten
waarderen. Daarnaast zouden we in deze stormachtige
tijden vooral zelf beter ons best moeten doen voor een
goede samenwerking zodat we hetgeen waar we
waarde aan hechten ook waar kunnen maken.
We moeten er met elkaar maar iets moois van maken.
En iedereen draagt daar vanuit zijn eigen mogelijkheden aan bij.
En mocht ik het nog niet gezegd hebben: voor u allen
hoop ik op een gezond en liefdevol jaar!
Marriët Mittendorff

Drukriool in het buitengebied
In het buitengebied zijn veel woningen en bedrijven aangesloten op
het drukrioolsysteem van de gemeente. Drukriolering is een stelsel
van kleine buizen met pompen die het afvalwater verder transporteren richting de kernen.
De gemeente heeft per januari 2020 een onderhoudscontract gesloten met het
bedrijf ‘Remondis Dusseldorp Rioolservice’. Eén onderdeel van dit contract gaat over
het aannemen en afhandelen van de rioolstoringen.
Storingen drukriool
Is het afvalwater van uw woning of bedrijfspand aangesloten op het drukriool?
Wanneer u ziet dat het afvalwater niet meer weg loopt of u ziet een rode storingslamp branden op de besturingskast, neem dan contact op met Remondis. Het
storingsnummer van Remondis Dusseldorp rioolservice is: 0318-412180. Deze
gegevens vindt u ook op de sticker die op de besturingskast is aangebracht. De
besturingskasten zijn ook voorzien van een nummer, bijvoorbeeld 9901-00. Als u bij
het doorgeven van de storing het nummer vermeldt dat op de besturingskast staat,
kan de storingsmonteur deze eenvoudig lokaliseren. Meldingen via bovengenoemd
telefoonnummer worden 24 uur per dag en 7 dagen per week aangenomen. Afhankelijk van het type storing gaat de storingsmonteur direct ter plaatse aan het werk.
Melding doen
Andere storingen in de openbare ruimte, zoals een gat in de weg, een verstopt riool
of een omgevallen boom kunt u doorgeven via www.heumen.nl/meldingdoen of
telefonisch via 14 024.

Collectes
• 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
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: Acaciastraat 17, Kiezel 35
• Heumen: Looistraat 30

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Joannes van den Broekstraat 19
• Nederasselt: naast Broekstraat 1B
• Overasselt: Tempelstraat 11
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Heumen
hebben de volgende verkeersbesluiten
genomen:
1. Reserveren parkeerplaatsen elektrisch
rijden, Veldsingel in Malden
2. Reserveren parkeerplaatsen elektrisch
rijden, Boterdijk in Malden
3. Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken, Pitrus in Malden
Tegen de genomen beslissing(en) kunnen
belanghebbenden, binnen zes weken na de
datum van bekendmaking in de Staatscourant van dit besluit, bezwaar instellen bij
het bestuursorgaan (B&W) dat het besluit
heeft genomen. Belanghebbenden kunnen
nadat bezwaar is gemaakt, desgewenst de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem,
om een voorlopige voorziening verzoeken.

