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Houd rekening met extra reistijd 
Moet u zaterdag 4 mei met de auto door 
Overasselt of Nederasselt? Vanwege de stille 

tocht wordt u tussen 19.00 en 21.00 uur om-
geleid. Door de omleiding bent u wellicht 
langer onderweg.  

Onze gemeente bezit een grote 
recreatieve sector die nog altijd 
groeit. Maar weet de gemiddelde 
bezoeker aan het Vennengebied of 
Heumensoord, wat de gemeente 
Heumen allemaal te bieden heeft ? 
Het ontbreekt aan een herkenbaar 
profi el, een verbindend verhaal voor 
onze mooie gemeente. Daar is af-
gelopen week verandering in gekomen.

Tijdens een ondernemersavond in het 
Buitencentrum in Overasselt is het idee 
gepresenteerd om de gemeente toeristisch 
op de kaart zetten met de sage van Walrick 
en de Hoemannen. Dit is een spannend 
Middeleeuws verhaal dat zich afspeelt in het 
Heumense en dat aanknopingspunten biedt 
voor streekproducten, evenementen op het 
vlak van  welness & gezondheid maar ook 
voor avontuurlijke en sportieve activiteiten.
De toeristische adviesraad, bestaande uit 

Marijke Sijbrands van Sijfa Cruises, Ronald 
Valenteijn van het Buitencentrum in Overas-
selt, Arie Craanen van Craanen Consultancy en 
René Joosten en Maarten Schoenaker van de 
gemeente Heumen, heeft  het idee ontwikkeld 
om de bekende sage van Walrick en de 
Hoemannen in te zetten voor een herkenbaar 
profi el voor de gemeente Heumen. 
De aanwezige ondernemers zagen gelijk kan-
sen om hierbij aan te haken. Na het proeven 
van de lokaal geproduceerde en smakelijke 
Hoemanburgers en de vegetarische Walrick-
ballen, werden met het nodige enthousiasme 
verschillende ideeën geopperd. Gemeente en 
ondernemers gaan nu aan de slag om deze 
verder uit te werken. 

Voor meer informatie neem contact op met de 
gemeente Heumen
Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te 
zijn bij deze bijeenkomst? Maar bent u wel 
geïnteresseerd om hier meer over te horen, 

neem dan contact op met René Joosten van 
de gemeente Heumen op telefoonnummer 
024 - 358 83 00 of mail naar: 
rjoosten@heumen.nl.

Toeristische ondernemers aan de slag met Walrick en de Hoemannen

Zaterdag 4 mei vindt in de Heilige 
Antonius Abt kerk in Nederasselt de 
jaarlijkse Dodenherdenking plaats. 
We herdenken alle slachtoff ers van 
oorlog en geweld. Om 18.30 uur be-
gint de viering in de kerk (Kerklaantje 
8 in Nederasselt). Aansluitend is er 
een stille tocht naar het oorlogsmo-
nument aan de Schoonenburgseweg 
in Overasselt. Alle inwoners van de 
gemeente Heumen zijn van harte 
welkom om aan te sluiten. 

De herdenking wordt dit jaar vanuit Nederas-
selt georganiseerd. Bent u niet in staat om 
aan de stille wandeltocht van de kerk naar het 
monument deel te nemen? U kunt ook recht-
streeks naar de plek gaan waar de herdenking 
plaatsvindt. Er staan stoelen klaar bij het 
oorlogsmonument aan de Schoonenburg-
seweg. De herdenking daar begint om onge-
veer 19.45 uur, met onder andere een toe-
spraak van onze burgemeester en de voor-
dracht van een aantal gedichten. Na afl oop 
bent u uitgenodigd om na te praten in dorps-
huis ‘Ons Huis’, Kerklaantje 17 in Nederasselt.



Versleten of kapot textiel?
Nu de dagen langer worden en de 
winter voorbij is, kan de winterkle-
ding de kast in en de zomerkleding 
eruit. Wilt u oude kleding wegdoen 
of zijn uw lakens en handdoeken 
versleten? Doe deze dan in de 
textielcontainer bij u in de buurt of 
op de milieustraat. Textiel dat u 
niet meer kunt dragen, of dat kapot 
is, gebruiken we weer voor nieuwe 
producten. Zo wordt oud textiel, 
nieuw textiel. 

Doe textiel schoon en droog in een gesloten 
zak in de textielcontainer. Alle kleding, ook 
kapotte, mag erin. Maar ook schoenen (per 
paar samengebonden), linnengoed (zoals lakens 
en handdoeken), knuffels en kapot textiel.

Waar staan textielcontainers?
Wilt u weten waar een textielcontainer bij 
u in de buurt staat? Ga naar:
www.dar.nl/containerlocaties  
Wilt u meer informatie over textiel? 
Kijk dan op: www.dar.nl/textiel 

Als u één of meer honden heeft, 
moet u jaarlijks hondenbelasting 
betalen. Bij aanschaf van een hond 
moet u zelf binnen 14 dagen aangif-
te doen. Vanaf 15 april 2019 contro-
leert de gemeente op de aangifte-
plicht van de hondenbelasting. 

Het is mogelijk dat een controleur van Muni-
tax in die periode bij u aanbelt. Vanzelfspre-
kend kunnen de controleurs zich legitimeren 
met een legitimatiebewijs dat door Munitax 
is verstrekt. Bent u niet thuis en vermoedt 
de controleur dat u een hond heeft waarvoor 
geen aangifte is gedaan, dan laat hij een 
aangifteformulier achter. U bent verplicht dit 
formulier in te vullen en retour te zenden. 
Ook als u géén hond heeft. 

Uw hond aangeven kan via www.munitax.nl
Op de website van Munitax vindt u op het 
tabblad ‘Belastingsoorten’ een link naar 
‘Hondenbelasting’. Hier vindt u het formulier 
om uw hond aan te geven. Hiervoor heeft u 
uw DigiD nodig. Telefonisch kunt u ook een 
aangifteformulier opvragen via telefoon-
nummer 024 - 678 09 62.

Bent u van plan een woning te huren 
in de gemeente Heumen of gemeen-
te Berg en Dal? Of wilt u hier liever 
een woning kopen? Doe dan mee 
met een onderzoek van de gemeen-
ten en woningcorporaties Ooster-
poort en Waardwonen. 

We krijgen steeds meer signalen dat mensen 
behoefte hebben aan andere woonvormen. 
Bijvoorbeeld kleinschaliger, samen met 
vrienden of vlakbij een zorginstelling of 
mantelzorger. Daarom doen we dit onder-
zoek. Sluit het huidige woningaanbod in 
Heumen en Berg en Dal nog wel aan bij de 
woonwensen van onze inwoners? Het is 
goed dat we een beeld krijgen welk soort 
woningen mensen missen. En of bijvoorbeeld 
de kwaliteit en uitstraling van onze woningen 
nog wel passend zijn. Hiervoor hebben we 
uw hulp nodig!

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heumen maken be-
kend dat het ontwerp van de Ruim- 
telijke visie Duurzame Energie ter 
inzage wordt gelegd. Met de 
vaststelling van de ruimtelijke visie 
Duurzame Energie door de ge-
meenteraad (in september 2019) 
wordt er ruimte gegeven aan het 
realiseren van initiatieven voor de 
opwekking van duurzame energie 
in het buitengebied van de ge-
meente Heumen. Hierbij kunt u 
denken aan initiatieven als wind-
molens of zonnepanelenvelden.

Wilt u ook uw woonwensen delen?
U doet mee door het online invullen van een 
vragenlijst. U kunt de vragenlijst invullen via 
www.heumen.nl/vragenlijst. Het invullen kan 
t/m 30 april 2019. De vragenlijst is anoniem. 

Daarnaast komen de gemeenten en de 
woningcorporaties graag in gesprek met 
starters en 65-plussers. Hiervoor hebben we 
op dinsdag 21 mei twee verschillende 
gesprekken gepland: van 16.30 tot 18.00 uur 
en van 19.30 tot 21.00 uur. Wilt u ook 
meepraten? U kunt zich opgeven door een 
mail te sturen naar akneppers@heumen.nl. 

Meer informatie
Heeft u vragen over het onderzoek, stuur 
dan een mail naar Ad Kneppers: akneppers@
heumen.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoeksbureau Companen.

Inzageperiode
Het ontwerp van de Ruimtelijke visie 
Duurzame Energie inclusief daarbij horende 
bijlagen ligt vanaf dinsdag 23 april 2019 tot 
en met woensdag 4 juni 2019 ter inzage en 
is te raadplegen via de gemeentelijke 
website www.heumen.nl/energievisie of bij 
de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving 
tijdens de openingsuren in het gemeente-
huis aan het Kerkplein 6 te Malden.
 
Reactiemogelijkheden
Gedurende de periode van dinsdag 23 april 
2019 tot en met woensdag 4 juni 2019 kan 
iedereen schriftelijk of per email zijn 

reacties, kritiek en ideeën over het ontwerp 
ruimtelijke visie naar voren brengen. 
Dit wordt een zienswijze genoemd. 
Een schriftelijke zienswijze moet worden 
gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Heumen, Postbus 200, 
6580 AZ Malden. Deze kan zowel per post, 
als per mail via duurzaam@heumen.nl 
worden verzonden.

Controle 
hondenbelasting

Woningmarktonderzoek

Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzaamheid ligt ter inzage
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De week van 
de burgemeester

De burgemeester van Over-
betuwe vertrekt en daarom 
reizen we naar Zetten waar we 
in een prachtige kerk afscheid 
van hem nemen. In mijn jaren 
als burgemeester van Heumen 
is dit al de vierde burgemees-
ter die iets anders gaat doen. 
Zo langzamerhand hoor ik bij 

het groepje langstzittende burgemeesters. Jammer 
als collega’s vertrekken, maar ook weer leuk om 
nieuwe collega’s te ontmoeten.

Er is een training voor de leden van de raad en de 
commissies. Het gaat er onder andere om hoe je 
toch goed naar iemand in de gemeente kunt 
luisteren die boos of aangedaan is. Als volksverte-
genwoordiger heb je steeds vaker te maken met 
mensen die hun zegje willen doen, terwijl ze zeer 
geëmotioneerd zijn. Dat is best moeilijk om dan 
goed te luisteren en te begrijpen wat ze bedoelen. 
Om dat te verbeteren is deze training georgani-
seerd. Zo te zien wordt door alle deelnemers hard 
gewerkt om nog beter naar onze inwoners te 
kunnen luisteren.

Tegelijkertijd staan twee wethouders in een andere 
zaal waar ook de nodige emotie voelbaar is. 
Voor de zoveelste keer is een bijeenkomst georga-
niseerd over gebruik van wind- en zonne-energie 
en gaandeweg trekt dat onderwerp steeds meer 
aandacht. Begonnen met groepen van pakweg 40 
deelnemers, staan ze nu in een zaal met zo’n 200 
mensen, waaronder een aantal boze. Deze groep 
voelt zich overvallen door plannen waar ze nooit 
eerder iets over gehoord hebben. Dan waren die 
ouderwetse geluidswagens toentertijd nog niet 
eens zo slecht. Dan kreeg je alles mee, of je wilde 
of niet.

Altijd leuk: kennismaken met een stel dat al 60 jaar 
getrouwd is. De verhalen over het begin van het 
huwelijk, zonder verwarming, warm water of 
wasmachine. Ondanks die ‘koude’ omstandigheden 
spat de warmte er van af. Gelukkig-zijn kan ook 
zonder die dingen die we nu heel gewoon vinden en 
waarmee vergeleken we tegenwoordig in luxe leven 
- maar desondanks evengoed meer mopperen. 

Soms kun je opeens getroff en worden door iets 
moois. Op de fi ets door Overasselt zie ik bij een 
nieuw gebouwde tweekapper het bord: Welkom in 
de buurt. Mensen hebben moeite gedaan anderen 
een goed gevoel te geven; hoe mooi is dat.

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 > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden:  sectie A perceel 1315 t.h.v. Rijksweg 5

• Overasselt: Mgr. v.d. Burgtstraat 2A, 

 Schoonenburgseweg 12, Zesakkerlaan 18

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: De Horst 12, Kroonsingel 172,   

 Tulpstraat 15

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, g�  en plastic) neemt u contact op met 

Dar op telefoonnummer: 024 - 371 60 00 (elke 

werkdag van 8-17u).

Collectes

14 t/m 20 april: Nationaal Fonds Kinderhulp

Onderzoek afval en wijkonderhoud

Kijk ook eens 
op de DAR-app!

Dar doet elk jaar onderzoek onder 
inwoners in onze gemeente. Vanaf 
half april verzorgt de Radboud 
Universiteit dit onderzoek om uw 
tevredenheid over afval en wijkon-
derhoud te meten. Hiermee krijgt 
Dar inzicht in uw waardering. 
Dit helpt hen om uw tevredenheid 
over het werk van Dar te vergroten. 
Hoe meer inwoners meedoen, hoe 
beter de gemeente en Dar weten 
wat inwoners vinden van afval en 
wijkonderhoud. 

Een aantal inwoners mag meedoen met het 
onderzoek. Vindt u een brief in uw brieven-
bus? Dan stellen wij het zeer op prijs als u 
mee wilt doen. Lees de instructies goed en 
vul de vragenlijst in. Meer informatie vindt 
u op: www.dar.nl/onderzoek 

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


