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Het klimaat verandert en dit vraagt 
onze gezamenlijke inzet om energie 
te besparen en duurzame energie 
op te wekken. Op maandagavond 
4 februari organiseert de gemeente 
Heumen een bijeenkomst over de 
eerste versie van haar plannen: de 
Ruimtelijke Visie voor Duurzame 
Energie. U bent van harte welkom 
om mee te praten!

In het conceptplan wordt aangegeven waar 
duurzame energieopwekking (windmolens en 
velden met zonnepanelen) in het buitengebied 
een plek kan krijgen en onder welke voorwaar-
den. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te 
praten over dit plan is van harte welkom. 
De bijeenkomst is in sociaal-cultureel centrum 

Waar komen de windmolens?

Maldensteijn, Kerkplein 8 in Malden, van 19.30 
tot 21.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

Vervolg op Energiecircus
In september en oktober 2018 organiseerde de 
gemeente in alle kernen het Energiecircus. Alle 
inwoners konden toen meedenken over een 
duurzame toekomst, speciaal over de grootscha-
lige opwekking van duurzame energie in het 
buitengebied. Hoe groot is onze Heumense 
energieopgave? Wat moeten we doen in en aan 
onze huizen en andere gebouwen om klimaat-
neutraal te worden?  Waar is  plek voor wind- 
molens en zonnevelden en waar niet? Bijna 200 
inwoners uit alle dorpen bezochten het Energie-
circus en praatten mee over deze vragen. 
De uitkomsten van de vier avonden vormen de 
basis voor onze nieuwe Ruimtelijke Visie rond 

Duurzame Energie met bijbehorende visiekaart. 
Daarop kan iedereen straks zien waar een 
initiatief kans maakt en waar niet. Voordat de 
gemeenteraad overgaat tot besluitvorming over 
de nieuwe Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, 
leggen we deze op 4 februari eerst voor aan de 
deelnemers van het Energiecircus en aan andere 
geïnteresseerde inwoners. 

Aanmelden
In verband met de voorbereiding van de avond is 
aanmelden gewenst. Stuur daarvoor een e-mail 
met uw naam en adres naar duurzaam@
heumen.nl of bel naar: 14 024. De conceptversie 
van de Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie 
wordt in de week voorafgaand aan de bijeen-
komst op internet gepubliceerd. U krijgt de link 
dan toegestuurd.

Het zonnepanelenproject gaat in 
2019 een volgende fase in. De komen- 
de weken worden op meer dan 100 
woningen zonnepanelen geplaatst. 
De medewerkers van Volta Solar zijn 
actief in alle wijken en dorpen binnen 
onze gemeente. Volta Solar is de 
partner waar de gemeente mee 
samenwerkt. Met dit project kunnen 
wij als gemeente onze inwoners 
tegen aantrekkelijke voorwaarden 
zonnepanelen aanbieden. 

De gemeente werkt dus samen met Volta 
Solar, dochteronderneming van Volta Lim-
burg. Dit bedrijf neemt de inwoner en 
gemeente alle werkzaamheden uit handen. 
Volta Solar onderzoekt eerst of uw dak 
geschikt is en gaat aan de hand van uw 
energierekening na hoeveel panelen u nodig 
heeft om in uw eigen energiebehoefte te 
voorzien. Vervolgens zorgt het bedrijf tegen 
aantrekkelijke voorwaarden voor installatie 
en onderhoud van de panelen. 

Wilt u meer weten over het zonnepanelenpro-
ject? Kijk dan op onze website www.heumen.nl/ 
zonnepanelenproject. 

Op www.dakcheck.nl/heumen kunt u zien of 
uw dak geschikt is, en vrijblijvend advies of 
een offerte aanvragen.

Plaatsing zonnepanelen 
komt op stoom!

18 januari 2019

Let op:
In het zonnepanelenproject werkt de 
gemeente alleen samen met het bedrijf 
Volta Solar. Andere aanbieders zoals 
Zelfstroom en Zonneplan suggereren 
samen te werken met de gemeente maar 
daar is geen sprake van.



www.heumen.nl

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 omgevingsvergunning 

• Malden: Jonckherenhof 31 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: nabij Droogsehof (sectie G, perceel-

 nummer 5802 en 5799)

Vaststelling bestemmingsplan 

• Buitengebied: Hatertseweg 39

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Heumen hebben 

de volgende verkeersbesluiten genomen:

• Aanwijzen negen algemene gehandicapten-  

 parkeerplaatsen op diverse locaties in Malden 

 en Heumen

• Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op   

 kenteken, Anjerstraat in Malden

• Aanpassen voorrangsregeling kruising Strowis   

 - Veldsingel in Malden

• Instellen 30 km/h zone op de Heiweg 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.

18 januari 2019

De week van 
de burgemeester

 
Wat fi jn om zoveel 
mensen te ontmoeten 
op onze gezellige 
nieuwjaarsreceptie! 
In Verenigingsgebouw 
Terp in Heumen hadden 
we opnieuw fantasti-
sche vrijwilligers op het 
podium. Maar slechts 

één kan natuurlijk de ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ worden vanwege bijzondere verdiensten, 
mede als symbool voor al die anderen die 
ook meehelpen om ons een fi jne gemeente 
te maken. Ook een paar van onze jonge 
helden kwamen nog even op het podium en 
natuurlijk onze dorpsdichter Marjolein Pieks. 
U allen, bedankt voor uw komst.

De ochtend na die prachtige avond waren 
we weer met mensen op dezelfde plek, maar 
deze keer vanwege een trieste gebeurtenis. 
Eén van onze inwoners is namelijk zwaar 
gewond geraakt als gevolg van een brand en 
is naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig 
was de brandweer snel ter plaatse en zijn er 
verder geen ongelukken gebeurd. Natuurlijk 
zijn de andere mensen in hetzelfde gebouw 
wel erg geschrokken. Ook ’s avonds zijn we 
met de inwoners van het pand, medewerkers 
van de gemeente en met de hulpdiensten bij 
elkaar gekomen om er over te praten.

Het is fi jn dat we zo’n goede brandweer in 
onze gemeente hebben. Tegelijkertijd ligt 
daar ook een zorg van mij. Brandweer Malden 
heeft  namelijk te weinig vrijwilligers. Als er 
geen nieuwe vrijwilligers bij komen dan 
bestaat de kans dat we de brandweer in 
Malden kwijtraken. Dat zou heel erg jammer 
zijn want dan lopen we meer gevaar. 
Daarom doe ik ook de oproep aan mensen 
die in Malden wonen of werken en denken 
dat het wellicht iets voor hen is, om zich te 
melden. Laten we zorgen dat de brandweer 
blijft . Als we zo’n zwaar ongeluk meemaken 
dan dringt die zorg zich weer extra hard op. 
In het artikel hiernaast vindt u de oproep 
van brandweer Malden en leest u hoe u 
kunt reageren. 

Verder was het gezellig in Heumen bij de 
Carnaval, ik zag heel veel vrijwilligers bij 
Juliana en werd er in Beuningen een 
vrouwelijke burgemeester benoemd. Dat 
laatste zorgt voor evenwicht in de regio.

Marriët Mittendor�    

Word vrijwilliger bij 
de brandweer 
Malden!
Brandweer Malden is op zoek 
naar enthousiaste nieuwe vrijwil-
ligers. Woont of werkt u overdag 
in Malden, heeft  u hart voor uw 
medeburger en zin in een span-
nende nieuwe uitdaging? Dan is 
Post Malden op zoek naar u!

De brandweer is 7 dagen per week, 24 
uur per dag paraat om uw veiligheid te 
garanderen. Om op sterkte te blijven is 
Post Malden dringend op zoek naar nieu-
we vrijwilligers. Post Malden is gevestigd 
aan de Ambachtsweg 9 in Malden. 

Wat houdt brandweervrijwilliger zijn in?
Een brandweerman of -vrouw heeft  een 
breed takenpakket. Naast het uitrukken 
voor brand, bevrijd u ook slachtoff ers bij 
ongevallen, assisteert u bij stormschade 
en treedt u op bij incidenten met ge-
vaarlijke stoff en. Als vrijwilliger volgt u 
een opleiding die ongeveer twee jaar 
duurt en waarbij u een avond in de week 
besteedt aan het volgen van (praktijk)
lessen. Daarnaast oefent u iedere 
maandagavond samen met uw collega’s 
van Post Malden zodat u de brandweer-
taken goed beheerst.

Help de brandweer uit de brand!
Heeft  u interesse? Kijk voor meer 
informatie en hoe u kunt reageren op 
de website van de brandweer: 
www.brandweer.nl/malden. 

Volg Heumen op 

Social Media

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

Abonneer u op onze 
digitale nieuwsbrief

U krijgt alle gemeentelijke nieuws-
berichten elke week in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via:
www.heumen.nl/gemeentenieuws.


