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Op donderdag 24 januari was de 
raadszaal in het gemeentehuis het 
toneel van een ongewone bijeen-
komst. Kinderen uit groepen 6, 7 en 8 
van alle Heumense basisscholen 
gingen met elkaar aan de slag om te 
brainstormen over hun eigen toe-
komst: de Denktank Woordvoerders 
van de Toekomst!

Heumen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. 
Hoe zou het dan zijn om in de gemeente 
Heumen te wonen en te werken?  Zijn oplos-
singen als zonnepanelen en windmolens 
voldoende om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan? Welk plan kunnen zij nu 
bedenken voor de toekomst? Op school of in 
hun eigen buurt? Belangrijke onderwerpen 
waar de woordvoerders over nadenken zijn 
bijvoorbeeld het dierenwelzijn, het recyclen 
van afval, een schone natuur zonder zwerf
afval, minder roken en meer zonnepanelen en 
meer windmolens. 

In gesprek met inwoners over het klimaat
De Denktank bestaat uit twee afgevaardigde 
leerlingen per school. Zij komen vier keer bij 
elkaar op het gemeentehuis. De woordvoer-

Kinderen brainstormen over hun eigen toekomst

ders hebben opdrachten mee gekregen uit 
de eigen klas, die ze dan bespreken met de 
andere woordvoerders. Centraal staat de vraag 
hoe ze met de Heumense inwoners in gesprek 
kunnen komen om iets (samen) aan het 
veranderen van het klimaat te doen. 
Onder leiding van Marjon van der Steen en 
William van den Akker mocht de Denktank 
vragen stellen aan wethouder Leo Bosland.

Ambassadeur van hun eigen toekomst
Hoofddoel is  (leren) om aandacht te krijgen 
van de media. De woordvoerders zoeken voor 
hun eigen duurzame toekomst een breed 
publiek; bijvoorbeeld via Hét Gemeente 
Nieuws of met sociale media. Zo krijgen 
kinderen een stem en worden ze ambassadeur 
van hun eigen toekomst.
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In september is het 75 jaar geleden 
dat zuidelijk Nederland werd bevrijd, 
een feit dat ook in onze gemeente 
op grote schaal wordt gevierd. Bij de 
gemeente zijn al zo’n 15 initiatieven 
bekend maar misschien zijn er nog 
meer? Dat horen wij graag!

Wij zijn ontzettend blij dat er al zoveel 
mensen bezig zijn met de organisatie van 
allerlei evenementen. We krijgen uit alle 
dorpen reacties. Degenen die hun activitei-
ten al hebben aangemeld hoeven dat niet 
opnieuw te doen. Wel zijn wij geïnteresseerd 
in nieuwe initiatieven en vragen we initia-
tiefnemers melding te maken van hun 
plannen. Deze worden afgestemd op andere 
activiteiten en worden meegenomen in de 
folder die de gemeente in de lente/vroege 

zomer van dit jaar gaat verspreiden. 
Verder wordt vanuit de gemeente zelf gewerkt 
aan een avond over het thema ‘van bevrijding 
toen naar vrijheid nu’. 

75 jaar bevrijding: meld uw evenement aan!
Uw evenement aanmelden?
U kunt over uw plannen contact 
opnemen met Willem van Genugten 
(externe coördinator van alle activiteiten) 
via e-mail: communicatie@heumen.nl.



Ondermijnende criminaliteit komt 
steeds vaker voor. Ook u kunt daar 
bewust of onbewust mee in aanraking 
komen. Criminelen hebben namelijk 
andere mensen nodig om hun activi-
teiten uit te kunnen voeren. Zij ver-
dienen veel geld op een oneerlijke 
manier. De samenleving wordt hier-
door verzwakt. Als inwoner voelt u 
zich daardoor niet veilig meer. 
Bij de aanpak hiervan is ook uw hulp 
heel hard nodig. Ziet, hoort, ruikt u 
onraad? Heeft  u het gevoel dat er 
iets niet pluis is? Meld het. Altijd.

Waarom is ondermijning een probleem?
Voorbeelden van ondermijning zijn het kweken 
van wietplanten (hennepteelt), drugshandel, 
geld witwassen en mensenhandel. En ook het 
dumpen van gift ig afval uit illegale fabrieken 
van drugs. Gewone mensen of kinderen vinden 
dat gevaarlijke afval dan langs de weg. 
Wietplantages zijn vaak onprofessioneel 
aangelegd. Hierdoor is er kans op brandgevaar 
of waterschade. U zou er maar naast wonen 
met uw gezin. Ook mensen in kwetsbare 
situaties worden vaak de dupe. Zij worden 
bijvoorbeeld door criminelen benaderd om 
wietplantjes te telen en komen vervolgens niet 
meer uit de situatie. 

Wat zijn signalen van ondermijning?
U ziet het pas als u goed kijkt. Denk bijvoor-
beeld aan: 
• De winkel om de hoek waar nooit klanten 
 komen
• De kapper waar je nooit terecht kunt voor 
 een afspraak
• Bestelbusjes die op vreemde tijdstippen 
 worden beladen 
• De buurman die altijd afgeplakte ramen 
 heeft . 
• Een kennis met een hele dure auto en een 
 laag inkomen

Wat kunt u doen?
Wij willen een gemeente zijn waarin iedereen 
zich veilig voelt. We werken daarom samen 
met politie en andere partners aan de aanpak 
van ondermijning. Criminele activiteiten 
vinden stiekem plaats. Het duurt soms lang 
voordat deze worden ontdekt. Daarom is ook 
uw hulp heel hard nodig. Heeft  u het gevoel 
dat er iets niet klopt? Meld het bij de gemeen-
te via telefoonnummer 14 024. Telt elke 
seconde? Bel de politie dan op 112. U kunt ook 
anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem 
op telefoonnummer 0800 - 7000.

Meer informatie? Download de app 
‘Ondermijning’ 
Deze is ontwikkeld door de ministeries van 
Justitie & Veiligheid en Binnenlandse Zaken in 
samenwerking met het RIEC. Via de app kunt u 
uw kennis over ondermijning testen en 
vergroten door vragen te beantwoorden. 
Ook bevat de app een kennisbank met links 
naar relevante documenten, nieuwsbrieven, 
websites en berichtgeving vanuit de media. 
De app is te downloaden in de App store en 
Google Play store. De app wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe levels en informatie. 

 Meer informatie vindt u  op 
 de website van de politie: 
 www.politie.nl/ondermijning.html. 

Meld signalen van ondermijnende criminaliteit

Heeft  u een goed idee waarmee u 
innovatie, leefb aarheid, circulariteit 
en/of vitaliteit in de regio bevordert? 
Wilt u weten hoe RvN@ u kan helpen 
om uw idee een impuls te geven? 
Bezit u kennis, vaardigheden of 
middelen en zou u willen weten hoe u 
die voor de regio in kunt zetten? 
Kom dan naar de Meet up op dinsdag 
5 februari van 10.00 tot 12.00 uur in 
het gemeentehuis, Kerkplein 6 in 
Malden. 

Wat is RvN@?
Ondernemers, kennisinstellingen, overheden 
(de 7 gemeenten van het Rijk van Nijmegen), 
investeerders en inwoners zijn de beweging 
RvN@ gestart. Hierin werken we samen aan 

ambitieuze projecten en programma’s die de 
welvaart en het welzijn in de regio bevorde-
ren. Samen zorgen we voor economische 
groei, krijgen we meer mensen aan het werk, 
behouden we meer talent voor lokale 
bedrijven en creëren we een sterke sociale 
samenleving in het Rijk van Nijmegen. 
RvN@ legt contact met en tussen lokale 
ondernemers en ambtenaren.

Meer weten over RvN@ of aanmelden voor 
de Meet up?
Dinsdag 5 februari kunt u terecht om te 
praten over initiatieven in de gemeente. 
Het eerste half uur kunt u zo binnenlopen. 
Voor de tijd daarna, tussen 10.30 en 12.00 uur, 
kunt u een afspraak maken. Zoekt u meer 
informatie over de beweging RvN@ of wilt u 

een voorstel of initiatief bespreken, kijk dan 
eens op de website van RvN@: 
www.rvnhub.nl. 
Vul voor het maken van een afspraak het 
formulier op de website in.

Dinsdag 5 februari: Kom naar de Meet up van RvN@



www.heumen.nl

De week van 
de burgemeester

 
Maandagochtend begint 
deze keer met koffi  e en koek 
met een aantal mensen die 
dienst hadden tijdens oud en 
nieuw. De vraag was: hoe 
hebben we het deze keer 
aangepakt en hoe doen we 
dat een volgende keer? 
Er zit een grote groep aan 

tafel; niet alleen mensen van de buitendienst, 
veiligheidsbeleid en communicatie van de 
gemeente, maar ook de Boa’s en de politie zitten 
er bij. Er waren geen gewonden, minder vuur-
werkoverlast dit jaar, weinig vernielingen, en de 
brandweer hoefde niet in actie te komen. En 
daarbij hopen we dat heel veel mensen een fi jne 
start van het nieuwe jaar hebben gemaakt.

Met het college schuiven we aan bij dat van 
Wijchen, om een aantal gezamenlijke punten te 
bespreken en om hun nieuwe gebouw te bekijken. 
We hebben nu bijna alle colleges in de buurt 
bezocht, en dat bevalt goed, met name om de 
regionale samenwerking te bespreken. ’s Avonds 
is een avond voor de raad over duurzaamheid. 
Ook zo’n belangrijk thema in het hele land 
waarvoor ook bij ons een opgave ligt. Tijdens de 
bijeenkomst krijg ik een telefoontje dat er weer 
drugsafval is gedropt, vlak bij een boomgaard. 
De vaten hebben gelekt. Zou je ze niet, die 
misdadigers. Onze mensen en andere bedrijven 
zijn er druk mee, om snel te zorgen dat alles 
schoon wordt en het weer veilig is. We mogen er 
allemaal aan meebetalen.

Erg fi jn, om maar liefst 44 echtparen te zien die 
in 2018 50 jaar getrouwd waren! In het gastvrije 
verenigingsbouw Terp in Heumen waren we bij 
elkaar, aten er taart en vertelden elkaar verhalen. 
Mooi is te horen, hoe mensen elkaar hebben 
ontmoet. Een rondje wees uit dat december een 
verrassend drukke trouwmaand is, en dat in 
sommige maanden helemaal niet getrouwd 
wordt. Ben benieuwd hoe dat tegenwoordig is.

Al enige tijd denken we aan alles rond de be-
vrijding van 75 jaar geleden. Veel groepen in 
onze gemeente zijn er mee bezig en er worden 
mooie plannen bedacht, die dan natuurlijk weer 
goed op elkaar moeten worden afgestemd. Ik vind 
het geweldig dat mensen zich daar belangeloos 
voor inzetten. Wellicht zijn er meer mensen die 
betrokken willen worden. Die kunnen zich 
natuurlijk melden. Dan maken we er met elkaar 
iets bijzonders van.

Marriët Mittendor�    
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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

• Heumen: Monumentweg 4B, nabij Oude Boterdijk 

 (5 bomen kappen)

• Malden: Juff erstraat 8 A, Proefsteen 35

• Overasselt: Zilverbergweg 99 

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Rijksweg 251-253, Sluisweg 13 A

• Malden: Rijksweg 104

RECTIFICATIE

Aangevraagde omgevingsvergunning

• Malden: Sportaccommodatie De Broekkant 

 -Broekkant 24A

Afval

Vanaf februari wijzigen de inzamelingsdagen 

van afval in Heumen en Overasselt.

Heumen:

Inzamelingsdag voor gft - en restafval & plastic+ 

wordt dinsdag, met uitzondering van feestdagen 

(was maandag), inzamelingsdag voor oud papier 

wordt nu de 4e zaterdag van de maand, met 

uitzondering feestdagen (was 3e zaterdag).

Overasselt:

Inzamelingsdag voor gft - en restafval & plastic+ 

wordt dinsdag, met uitzondering van feestdagen 

(was woensdag), inzamelingsdag voor oud papier 

wordt de 4e zaterdag van de maand met, 

uitzondering van feestdagen (was 3e zaterdag).

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).

 

Collectes

3 t/m 9 februari: Luilekkerland

Wij praten u dan graag bij 
waar de realisatie van
duurzame energieopwekking 
(zoals windmolens en zon-
nevelden) in het buitenge-
bied een plek kan krijgen en 
onder welke voorwaarden. 
U bent van harte welkom 
om mee te praten!

De bijeenkomst is in Multifunctio-
neel centrum Maldensteijn in 
Malden (Kerkplein 8). U kunt 
binnenlopen vanaf 19.00 uur. 
We starten om 19.30 uur en het 
duurt tot 21.45 uur.
 
Meer informatie op heumen.nl/
energievisie
Hier vindt u de ruimtelijke visie 
met daarin een samenvatting en 
een overzichtskaartje. U kunt zich 
aanmelden door een e-mail te 
sturen naar: duurzaam@heumen.nl. 
Vermeld in de mail uw naam en 
adres. U kunt ook bellen naar 14 024.

4 februari: 
Ruimtelijke Visie 
voor duurzame 

energie

Deze week ontvangt u de 
belastingaanslag 2019 van 
Munitax. Vanaf dit jaar kunt u 
de aanslag eenvoudig via 
i-DEAL betalen als u geen 
automatische incasso heeft . 

Als u ervoor heeft  gekozen om deze 
digitaal te ontvangen via MijnOver-
heid, vindt u hierop een betaallink. 
Door op deze link te klikken komt u 
automatisch in de betaalomgeving 
van i-DEAL terecht waar u direct uw 
aanslag kunt betalen.

Betaling van de papieren aanslag
Ontvangt u de aanslag nog op papier? 
Scan dan de QR-code op de voorkant 
van de aanslag. Ook via deze code 
komt u in de betaalomgeving van 
i-DEAL terecht waar u uw aanslag 
kunt betalen. Let op: scannen is alleen 
mogelijk met de QR-Code-app en niet 
met de QR-scanner binnen uw 
mobielbankieren-app.

Betaling belastingaanslag 2019


