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Stem op 23 mei!

Controle bomen op veiligheid

17 mei 2019

Klaar om te stemmen?
• U weet op welke partij u gaat stemmen
• U weet op welke persoon u gaat stemmen
• U weet waar het stembureau is
• U hee�  twee stempassen bij u
• U hee�  een paspoort, rijbewijs of identiteits-
 kaart bij u

Waar vind ik de uitslag?
De verkiezingsdagen zijn niet in alle lidstaten 
(landen) op dezelfde dag. Op verzoek van de 
Europese Commissie mogen de uitslagen pas 
op zondagavond 26 mei om 23.00 uur bekend 
worden gemaakt. Dan zijn alle stemlokalen in 
Europa gesloten. U vindt de uitslagen voor 
Heumen vanaf dit tijdstip op onze website 
www.heumen.nl/verkiezingen. 
Donderdag rond middernacht kunt u wel alvast 
de opkomstcijfers bekijken op onze website. 
De Kiesraad stelt op 4 juni de o�  ciële uitslag 
voor Nederland vast.

In de afgelopen maanden zijn de 
bomen in onze gemeente gecontro-
leerd op veiligheid. Een bomen-
expert hee�  de bomen bekeken en 
aangegeven dat er verschillende 
bomen gekapt moeten worden. 
Die bomen zijn gemerkt met een 
oranje kleur en worden de komende 
weken gekapt. 

Bij een aantal kastanjebomen heerst de 
kastanjebloedingsziekte. Dit is te zien aan de 
bast, waar roestbruine vlekken ontstaan die 
vloeistof afgeven. De boom kan nog volledig 
in bloei staan, terwijl van binnenuit de cellen 
zijn aangetast. Van deze zieke bomen kunnen 
takken vallen wat natuurlijk gevaarlijk is. 
Daarnaast zijn er Essen aangetast door de 
Essentakster� e, wat leidt tot het afsterven 
van deze bomen. Ook zijn er bomen door 
droogte in slechte conditie. 

Op donderdag 23 mei mag u stemmen 
voor het Europees Parlement. 
Het Europees Parlement beslist mee 
over regels die voor alle landen in 
Europa gelden. Uw stem telt! Bent u 
klaar om te stemmen? Maak gebruik 
van onderstaande tips.

Waar kan ik stemmen? 
U kunt uw stem uitbrengen in één van de acht 
stembureaus in onze gemeente. Op de stem-
pas die u hee�  ontvangen staat welk stem-
bureau zich het dichtst bij uw huis bevindt. 
De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 
21.00 uur. Een overzicht van alle stembureaus 
vindt u op www.heumen.nl/verkiezingen. 

Ik ben mijn stempas kwijt?
U kunt een nieuwe stempas aanvragen bij de 
afdeling burgerzaken. Dit kunt u op de vol-
gende manieren doen: 
• Kom langs bij de balie Burgerzaken. Dit moet 
 vóór 22 mei, 12.00 uur. Maak een afspraak 
 via www.heumen.nl/afspraakmaken. Neem 
 een geldig legitimatiebewijs mee.
• Stuur een brief of e-mail naar burgerzaken@
 heumen.nl. Dit moet uiterlijk 20 mei. Voeg 
 een foto of scan van uw legitimatiebewijs bij. 

Meer informatie
Kijk voor alle praktische informatie over het 
stemmen op www.heumen.nl/verkiezingen. 
Kijk voor meer informatie over deze verkiezing 
op www.kiesraad.nl. 

Broedseizoen
Onze gemeente kreeg vragen over het kap-
pen van deze bomen vanwege het broed-
seizoen van de vogels. Natuurlijk controleren 
wij de bomen en directe omgeving vooraf op 
nesten. Dat is in een boom heel goed te zien. 
Als er een nest in zit, kappen we nog niet, 
maar proberen we de boom veilig te houden 
door bijvoorbeeld maar één tak te snoeien. 
Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van 
de omgeving.

Nieuwe bomen planten
In de omgeving waar de bomen gekapt 
worden, komen nieuwe bomen terug. 
Dat gebeurt in de winterperiode.

Hee�  u vragen? 
Neem contact op met de gemeente via 
telefoonnummer: (024) 358 83 00.

Wist u dat?
Nederland stemt altijd op woensdag. 
Behalve bij de Europees Parlementsver-
kiezing. Binnen de Europese Unie houden 
alle landen in dezelfde periode de Euro-
pees Parlementsverkiezing. 
Hierover zijn afspraken gemaakt in de 
Europese Kiesakte. Daarin staat dat de 
stemmingen in alle landen in de periode 
van donderdag tot en met zondag moeten 
worden gehouden. 

Gewijzigde 
bereikbaarheid 

balie BML
Het telefonisch spreekuur van de 
balie Bouwen, Milieu en Leefom-
geving van maandag 20 mei is 
verplaatst naar dinsdag 21 mei 
van 15.00-16.30 uur. 

Voor de reguliere openingstijden en 
bereikbaarheid van de balie Bouwen, 
Milieu en Leefomgeving gaat u naar onze 
website: www.heumen.nl/openingstijden.



Bestrijding eikenprocessierups
In de komende periode kan er (weer) 
overlast ontstaan door de eikenpro-
cessierups. Om deze overlast zo veel 
mogelijk te beperken, wordt er 
preventief gespoten. 

Eikenprocessierupsen vormen een bedrei-
ging voor de volksgezondheid en zijn geen 
‘boomprobleem’. De haren, die zich op de 
rupsen en in de nesten bevinden, kunnen 
veel overlast veroorzaken bij mens en dier. 
Als mensen of dieren in aanraking komen 
met de haren, kunnen allergisch lijkende 
reacties ontstaan op huid, ogen en lucht-
wegen. 

We werken met een bestrijdingsplan om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken
Vanaf mei starten we met het bespuiten van 
bomen in gebieden waar de meeste overlast 
wordt verwacht. Er wordt met een biologisch 
bacteriënpreparaat gespoten, waardoor 
alleen de rupsen worden gedood. 
De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per 
dag uitgevoerd, waardoor u misschien enige 
geluidsoverlast ondervindt. Wij vragen hier-
voor uw begrip.

Eikenprocessierups rondom het huis
Als u eikenprocessierupsen in uw tuin 
ontdekt, neem dan contact op met de 
Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland foto: Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland BV

via telefoonnummer (0485) 455 557. Ook kunt 
u een mail sturen naar eikenprocessierups@
nationalebomenbank.nl.

Meer informatie 
Voor informatie en vragen over de uitvoering 
van de werkzaamheden neemt u contact op 
met de Nationale Bomenbank Zuidoost-
Nederland bv via telefoonnummer: (0485) 455 
557. Voor vragen over de e� ecten van de 
eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u 
contact opnemen met bureau Gezondheid 
Milieu en Veiligheid van de GGD, Gelderland–
Zuid via telefoonnummer (088) 144 7144. 

Werkzaamheden aan 
wegen en fi etspaden 
in Malden 
Komende weken vervangen wij het 
asfalt aan de Molensingel, Randwijk-
singel en Groesbeekseweg in Malden. 
Ook wordt de fi etsverbinding aan de 
oostzijde van Malden, ter hoogte van 
Randwijksingel 117-135 en het schel-
penpad naar de Bosweg verbeterd. 
Daar koppelen we ook gelijk het 
regenwater van het riool af. Tot slot 
wordt de fi etsoversteek van het 
fi etspad Strowis-Dravik verbeterd. 

De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig 
vanwege de slechte conditie van de wegen 
Molensingel, Randwijksingel en Groesbeekse-
weg. De kruisingen aan de Molensingel-
Schoren-Gladiolenstraat en Groesbeekseweg-
Kroonsingel-Groeze worden, met oog op de 
nieuwbouw van de basisschool in de Kroon-
wijk, gelijktijdig met de asfalteringswerkzaam-
heden veilig ingericht. Deze kruisingen worden 
waar nodig verhoogd en in een afwijkende gele 
kleur aangelegd om het verkeer af te remmen 
en meer te attenderen op deze kruisingen. 
De overige werkzaamheden worden uitgevoerd 
voor een betere fi etsveiligheid. Hiermee willen 
wij het fi etsen in onze gemeente stimuleren. 

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 
27 mei en 1 juli 2019. Aannemingsbedrijf 
Heijmans Infra B.V. voert de werkzaamheden 
in opdracht van de gemeente Heumen uit.

Wilt u meer informatie of hee�  u vragen? 
Maandag 20 mei tussen 17.00 en 19.30 uur is 
er een inloopavond in het gemeentehuis. 
Hier kunt u terecht met uw vragen of opmer-
kingen en de tekeningen bekijken. 
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met 
ons opnemen via telefoonnummer 14 024 of 
per mail heumen@heumen.nl. Op onze web-
site www.heumen.nl/wegwerkzaamheden 
vindt u uitgebreidere informatie over de werk-
zaamheden en de tekeningen. Aanwonenden 
worden persoonlijk geïnformeerd door de 
aannemer.

Meldpunt Bijzondere Zorg
Uw buurvrouw doolt ’s avond op 
straat rond. In veel te koude kleding. 
Uw oudste broer kan eigenlijk niet 
meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst 
zelfs de voordeur openstaan toen hij 
ging wandelen. U ziet bij de super-
markt waar u vaak komt altijd een 
man op een bankje zitten. Hij oogt 
vervuild en praat in zichzelf.
Allemaal voorbeelden van verward 
gedrag, mensen die bezorgdheid 
oproepen. Soms zorgen zij voor 
overlast op openbare plekken. 
Als deze mensen acute hulp nodig 
hebben, kan de crisisdienst van de 
GGZ uitkomst bieden. Maar vaak is 
acute hulp (nog) niet nodig. In dat 
geval kunt u met uw zorgen terecht 
bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor 
burgers en professionals. Een medewerker van 
het Meldpunt staat de melder telefonisch te 
woord. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat 
zijn de zorgen? Welke zorg of ondersteuning is 
al geboden? En welke is op dit moment nodig? 
Als er al hulpverlening betrokken is, neemt de 
meldpuntmedewerker contact op met deze 
hulpverlener(s). Is er nog geen hulpverlening 
betrokken, dan regelt de medewerker dit zo 
snel mogelijk. 

Een melding doen
Als inwoner kunt u een melding doen via 
een mail (info@ggdgelderlandzuid.nl) of 
telefonisch via het telefoonnummer: 
(088) 144 70 40 (op werkdagen van 08.30 - 
17.00 uur).

aannemer.
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Belangrijk bericht voor reizigers 
met een rolstoel
Zit u in een rolstoel en reist u met 
een vervoerder, zoals bijvoorbeeld 
Avan? Dan is deze informatie be-
langrijk voor u als u zittend in uw 
rolstoel wordt vervoerd.

Vanaf 1 juli 2019 veranderen de regels rond 
het vervoer van passagiers in een rolstoel. 
Vervoerders, waaronder de vervoerders 
van AVAN, mogen u vanaf 1 juli volgens de 
vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoel-
gebruikers (VVR) alleen (zittend) vervoeren 
in uw rolstoel, als deze voldoet aan de ISO-
norm 7176-19. Dit is te herkennen aan de 
haaksymbolen (zie a� eelding).

Momenteel zitten we in een overgangs-
periode. Vanaf 1 juli 2019 zijn chau� eurs 
echter verplicht om alle rolstoel-gebruiken-
de deelnemers die niet kunnen overstappen 
naar een reguliere zitplaats en géén rolstoel 
met het bovengenoemde keurmerk (of 
verklaring) hebben, te weigeren!

Voldoet uw rolstoel niet aan deze norm? 
Het is noodzakelijk dat u voor 1 juli 2019 de 
juiste rolstoel hee� . Anders kunt u niet meer 
met de taxi reizen.

Hee�  u vragen over uw rolstoel of moet deze 
worden aangepast? 
Neem zo snel mogelijk contact op met uw 
leverancier. Dit is in de meeste gevallen 
Medipoint, telefoonnummer (024) 377 80 08.

Concept huisvestingsverordening 
ter inzage
Onze gemeente maakt deel uit van de 
woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. 
In deze woningmarktregio worden 
alle  vrijkomende woningen van de 
woningcorporaties onder een huur 
van € 720,42 op dezelfde manier 
verdeeld.  De regels hiervoor zijn 
opgenomen in de zogenaamde ‘huis-
vestingsverordening’. Deze is sinds 
2016 in elk van de 17 regiogemeenten 
vastgesteld en in werking getreden. 
Omdat de verordening voor 4 jaar 
wordt vastgesteld, is er een nieuwe 
opgesteld en deze ligt vanaf 20 mei 
ter inzage. We willen hiermee een 
jarenlang goed werkende praktijk 
van regionale woonruimteverdeling  
voortzetten. 

Op grond van de Huisvestingswet mag een 
huisvestingsverordening voor de duur van ten 
hoogste vier jaar gelden. Na die 4 jaar kunnen 
er alleen opnieuw regels worden gesteld als er 
nog steeds sprake is van schaarste op de markt 
voor sociale huurwoningen. Daarom is in 2018 
een evaluatie uitgevoerd. Op basis van de 
resultaten daarvan is vastgesteld dat er nog 

steeds sprake is van schaarste en het daarom 
terecht is om weer regionaal regels op te 
stellen voor de verdeling van woonruimte.

Concept huisvestigingsverordening
Door een regionale werkgroep is een concept 
voor een nieuwe huisvestingsverordening 
opgesteld. Van maandag 20 mei tot en met 
maandag 1 juli ligt de concept verordening ter 
inzage tijdens de openingsuren bij de balie van 
de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving 
van het gemeentehuis. Ook staat de verorde-
ning  in deze periode op: www.overheid.nl       

Schri� elijke mening indienen
Iedereen kan in de bovenstaande periode een 
zienswijze (schri� elijke mening) indienen. 
Deze moet worden gericht aan burgemeester 
en wethouders. Dit kan door middel van een 
brief (postbus 200, 6580 AZ Malden) of per 
email (heumen@heumen.nl).  Alle bij de 
regiogemeenten binnengekomen zienswijzen 
worden door een regionale werkgroep ver-
zameld en beoordeeld. Daarna wordt de ver-
ordening, eventueel in gewijzigde vorm, ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeente-
raden van de regiogemeenten.  

Informatiebijeenkomst 
ENERGIE IN HET 
DORP Overasselt
Als huiseigenaar wilt u graag prettig 
en energiezuinig wonen. Bijvoorbeeld 
door uw huis goed te isoleren. Of door 
zonnepanelen of een warmtepomp te 
plaatsen. Dat is goed voor het milieu 
én voor de portemonnee. 

De gemeente Heumen wil woningeigenaren 
helpen om hun huis energiezuiniger te maken 
en om zelf duurzame energie op te wekken. 
Daarom organiseert de gemeente in 2019 in 
elke wijk en in elk dorp een info-avond over 
‘Energie in het dorp’. Op dinsdagavond 21 mei 
komen wij naar Overasselt. De avond duurt van 
19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in het Ver-
enigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1, 
6611 CE Overasselt.

Programma
Op de bijeenkomst staan energiebesparende 
maatregelen, duurzame energie en de fi nan-
ciering centraal én wordt een energiescan van 
een woning uit uw dorp besproken. Op deze 
bijeenkomst is een gespecialiseerde energie-
adviseur aanwezig. 

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deelnemers 
we op de info-avond kunnen verwachten, is 
het prettig als u zich aanmeldt (via energie@
heumen.nl). Aanmelden is niet verplicht.
Onder de deelnemers aan de info-avond wordt 
een gratis energiescan t.w.v. € 165 verloot! 
De resultaten van deze scan worden tijdens 
een aparte avond (mét gratis appeltaart) op
6 juni besproken.
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De week van 
de burgemeester

In verband met de meivakantie 
helaas geen krant en dus geen 
stukje van mij, terwijl er toch 
zoveel te vertellen was. 
Over Koningsdag bijvoorbeeld, en 
over de 4 en 5 mei-vieringen. 
Toch speciale dagen in het jaar.

Op de dag voor Koningsdag reiken 
we in het hele land de koninklijke onderscheidingen uit. 
Wat fi jn dat mensen de moeite nemen om de aanvraag 
te doen voor deze mensen die allemaal iets speciaals 
gedaan hebben om de wereld wat mooier te maken. 
En dat op veel verschillende manieren. 

Bij ons begint de dag in Nederasselt, waar in Ons Huis 
een grote groep bij elkaar komt. Als de man waar het 
allemaal om draait binnenstapt, ziet hij plots een heel 
ander gezelschap dan de groep waarmee hij dacht te 
gaan vergaderen. Mooi om te zien hoe iemand zacht-
jesaan begrijpt wat er aan de hand is. We mochten dat 
die dag daarna nog 2 keer meemaken, iedere keer weer 
ontroerend. Wat fi jn dat we zulke mensen in onze 
dorpen hebben; mensen die prachtige dingen doen 
voor de gemeenschap.

De dag daarna, Koningsdag, is natuurlijk ook een heel 
bijzondere dag, met festiviteiten in de verschillende 
dorpen. Het weer was niet geweldig, maar toch wisten 
zowel kinderen als volwassenen er iets moois van te 
maken. Zelf was ik in een zaal vol met mensen die al in 
voorgaande jaren een lintje kregen. Heel speciaal vind 
ik dat, vooral om de verhalen te horen van wat ze in 
hun leven hebben gedaan. Die verhalen zijn heel divers, 
dus mensen kunnen op heel veel manieren in aanmer-
king komen voor een koninklijke onderscheiding.

Bij de herdenking op 4 mei liepen we na de bijeenkomst 
in de Nederasseltse kerk met twee gildes voorop naar 
de ‘Parachutes’. Ondanks het weer bleken al veel 
mensen aanwezig te zijn. Het lijkt wel of de groep ieder 
jaar groter wordt. Heel bijzonder vond ik de ingetogen 
gezichtjes van de kinderen tijdens de twee minuten 
stilte. Na het gedicht van onze dorpsdichter, volgde 
verrassend een knap gedicht van een 16 jarige 
Heumenaar en een heel persoonlijk verhaal van
 2 jonge mensen. Zo’n samenzijn, met daarbij het 
leggen van de bloemen, aanwezigheid van de gildes 
en veel mensen van uiteenlopende lee� ijden is toch 
iedere keer een heel bijzondere gebeurtenis.

Een beetje ontnuchterend is dan om meteen op de 
volgende werkdag te zien dat we als gemeente zo’n 
€ 75.000 uitgeven aan het herstellen van wat door 
vandalisme is vernield. Lang leve de vrijheid.

Marriët Mittendor�    

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie op 

www.heumen.nl > Bestuur > Regelgeving en 

openbare bekendmakingen > Bekend-

makingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: kadastraal perceel 3064 en 3002 

 sectie C (nabij Sluisweg 1)

• Overasselt: Valkstraat 15, Kasteelsestraat 7 

 en De Laan 26 

• Malden: Haver 63

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Monumentweg 4B

• Overasselt: Zilverbergweg 99

• Malden: Rijksweg 108

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Laagstraat 11

• Malden: Broekkant 60

Bekendmakingen

• Verordening Auditcommissie gemeente 

 Heumen 2019 

• Welstandsnota gemeente Heumen 2019 

Verleende vergunning

Vergunning voor het houden van de 

Marikenloop, voor zover het de gemeente 

Heumen betre� , en het inrichten van 

wateruitgi� epunten langs de route van 

de Marikenloop in Heumensoord op 18 en 19 

mei 2019 aan Stichting Zevenheuvelenloop, 

De heer H.A.J. van den Hoogen, Postbus 650, 

6500 AR Nijmegen.

Publicatie vaststelling bestemmingsplan 

• Buitengebied: Worsumseweg 16

Burgemeester en wethouders van Heumen 

maken op grond van artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

de gemeenteraad op 18 april 2019 gewijzigd 

hee�  vastgesteld het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, Worsumseweg 16’. 

Met de vaststelling van het bestemmings-

plan wordt de omschakeling van een (agra-

risch)bedrijf naar wonen mogelijk gemaakt 

en daarmee de realisering van 1 vrijstaande 

woning op het perceel Worsumseweg 16.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vast-

stellingsbesluit en de bijbehorende stukken 

zijn met ingang van maandag 20 mei 2019 

digitaal beschikbaar op de landelijke 

voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl en 

liggen vanaf die datum tijdens de open-

ingsuren ter inzage bij de balie van de af-

deling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in 

het gemeentehuis. 

Mogelijkheid beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 20 

mei tot en met 30 juni 2019 beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA Den Haag door:

• een belanghebbende die aantoont dat hij 

 redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

 een zienswijze tegen het ontwerp-

 bestemmingsplan in te dienen;

• een belanghebbende die geen zienswijze 

 hee�  ingediend, maar bezwaar hee�    

 tegen de bij de vaststelling ten opzichte  

 van het ontwerp aangebrachte wijziging. 

Als een belanghebbende beroep hee�  inge-

steld kan deze verzoeken om een voorlopige 

voorziening. Dit verzoek moet worden ge-

richt aan de voorzieningenrechter van de 

voornoemde afdeling. Het vaststellings-

besluit treedt in werking op 1 juli 2019, tenzij 

voor deze datum een verzoek om voorlopige 

voorziening is ingediend. In dat geval wordt 

het besluit opgeschort totdat op het verzoek 

is beslist. 

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 (rest-

afval, g�  en plastic) neemt u contact op met 

Dar op telefoonnummer: 024 - 371 60 00 

(elke werkdag van 8-17u).

Collectes

• 12 t/m 18 mei: Longfonds

• 19 t/m 25 mei: Prins Bernhard 

              Cultuurfonds

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


