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Het college van onze gemeente 
heeft  de meerjarenbegroting voor de 
periode 2020-2023 aangeboden aan 
de gemeenteraad. In de begroting is 
het beleid van de gemeente voor de 
komende jaren opgenomen. Belang-
rijke aandachtspunten blijven, net als 
in 2019, de opgaven rondom duur-
zaam energiegebruik en de ontwikke-
lingen in het sociaal domein. Op dins-
dag 5 november staat de begroting 
op de agenda van de gemeenteraad.

In de begroting wordt het gemeentelijk beleid 
voor de komende jaren in drie programma’s 
uitgewerkt en doorgerekend: Sociale leefom-
geving, Fysieke leefomgeving en Bestuur en 
organisatie. De speerpunten van dit college 
zijn duurzaamheid en inwonerparticipatie.
Deze lopen als een rode draad door de drie 
verschillende programma’s heen. Het college 
legt een sluitende begroting voor aan de ge-
meenteraad, voor 2020 t/m 2023.

Inwonerparticipatie is een speerpunt
Het college heeft  vertrouwen in de kracht van 
de Heumense inwoners. Het college wil zoveel 
mogelijk mensen betrekken bij het reilen en 
zeilen van de gemeente. Bijvoorbeeld door 
vroegtijdig in gesprek te gaan, inwoners uit te 
nodigen om mee te denken en mee te doen bij 
projecten en door goed te communiceren. 

Duurzaamheid staat nadrukkelijk op de 
agenda
Het college is bezig met de energietransitie. 
De ambitie om een klimaatneutraal Heumen 
te realiseren in 2050 vraagt om een veelom-
vattende en langdurige aanpak. Het zonnepa-
nelenproject en de mogelijkheid voor duur-
zaamheidsleningen blijft  de komende jaren 
bestaan. Voor 2020 staan er ook weer nieuwe 
activiteiten voor een duurzame samenleving 
op de agenda.

De gemeente heeft  minder geld te besteden
Bij het opstellen van de begroting 2020 en 
volgende jaren stond het college voor een 
lastige taak: de rijksgelden die de gemeente 
jaarlijks ontvangt bleken minder te worden 
dan eerder was gemeld. Hierdoor moesten er 
keuzes gemaakt worden voor een bedrag van 
€ 800.000 om tot een sluitende begroting te 
komen voor meerdere jaren. Het college stelt 

aan de raad zogenaamde ‘ombuigingen’ in 
beleid en uitvoering voor. Daarbij houdt het 
college rekening met o.a. de verschillende 
doelgroepen in de gemeente, de maatschap-
pelijke gevolgen van maatregelen en de 
wensen die de gemeenteraad heeft  geuit. 

Voorbeelden van de voorgestelde ombuigin-
gen zijn: 
• De WMO-compensatie verlagen van € 500 
 naar ongeveer € 250, omdat er voor betrok-
 kenen een voordelig abonnementstarief is 
 ingevoerd;
• Opgeven van het plan om de nieuwe Vuur-
 vogelschool energieleverend te maken;



• Alleen de daarvoor toegekende rijksmidde-
 len gebruiken voor het realiseren van 
 gasloze wijken en geen extra gemeentelijke
 middelen toekennen;
• Het onderhoudsniveau voor openbare  
 ruimten niet ophogen naar een basisniveau  
 maar houden op een laag niveau. Omdat er  
 ook een aantal voordelen te behalen zijn op  
 budgetten die niet volledig worden uitge-
 geven, kunnen de gevolgen voor inwoners  
 en doelgroepen beperkt blijven. 

Bij de bespreking van de begroting wordt dui-
delijk of deze en andere voorstellen van het 

college worden overgenomen door de ge-
meenteraad. 

Geen inflatieverhoging voor de onroerende 
zaakbelasting (OZB)
Het gemeentebestuur heeft zich vanaf de 
start in 2018 voorgenomen de OZB gedurende 
de hele periode van 4 jaar niet te verhogen. 
De jaarlijkse inflatiecorrectie wordt daarom in 
2020, net als in 2019, achterwege gelaten. 
De heffing voor afvalstoffen neemt echter wel 
toe met € 23 per jaar per huishouden, onder 
andere door een lagere rijkssubsidie voor 
plastic en hogere kosten voor het inzamelen 
en verwerken.

De meerjarenbegroting is sluitend
De begroting 2020 van de gemeente Heumen 
laat een positief resultaat zien van € 422.469. 
Ook over meerdere jaren laat de begroting 
een positief saldo zien. In 2021 is het ver-
wachte resultaat € 165.251, in 2022 is dit 
€ 85.091 en in 2023 € 176.668. 

Wilt u meer weten?
U vindt de volledige begroting op de website 
van de gemeente (www.heumen.nl > bestuur 
> begroting en rekening). U kunt de bespre-
king van de begroting bijwonen in de raad op 
dinsdag 5 november om 17.00 uur. Er wordt 
dan nader ingegaan op de politieke keuzes. 

Aankondiging begrotingsraad 
op 5 november

Op dinsdag 5 november 
vergadert de gemeente-

raad over de begroting voor 2020. 
De begroting is de te vinden op 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Klik in de kalender op 5 november. 
De vergadering begint om 17.00 uur 
en vindt plaats in de Raadzaal van 
het gemeentehuis. 

U bent van harte welkom om de vergadering 
bij te wonen. U kunt de vergadering ook live 
meeluisteren of terugluisteren via:
www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Klik in de kalender op 5 november. Wilt u 
inspreken tijdens deze vergadering dan kunt 
u zich aanmelden via griffie@heumen.nl. 

Aanplant bloembollen
Eind oktober planten we op verschil-
lende plekken in de kernen Heumen 
en Malden bloembollen aan. Boven-
dien gaan er a.s. zaterdag tijdens de 
Natuurwerkdag ook nog 1500 bollen 
de grond in. 

De plekken waar de bloembollen geplant wor-
den zijn zo bepaald dat ze bij veel eikenbomen 
staan. In het voorjaar bloeien de bollen afwis-
selend en trekken daarmee voor een lange 
periode insecten en vogels aan. Op deze 
manier vergroten we de biodiversiteit.

Eikenprocessierups
Met het planten bij de eikenbomen proberen 
we natuurlijke vijanden van de eikenprocessie-
rups in de omgeving van deze bomen aan te 
trekken. Het betreft een mengsel van soorten 
die speciaal bedoeld is om de eikenprocessie-
rups natuurlijk te bestrijden.

Maaien
De grasstroken waar de bloembollen in staan 
worden dan pas in juli gemaaid, waarbij het 
maaisel wordt afgevoerd. Op plekken waar het 
te smal is voor de aanplant van bloembollen, 
zoals onder de eiken aan de Veldsingel, gaan 
we het gras minder vaak maaien om de groei 
van bloemen te bevorderen. We merken dat 
ook inwoners betrokken zijn bij de aanplant 
van bloembollen of bloemrijk gras, heeft u een 
idee? Meld het bij mevrouw Bos via e-mail: 
mbos@heumen.nl

Aanplant bloembollen door Samen doen
A.s. zaterdag (2 november) tijdens de Natuur-
werkdag worden er maar liefst 1500 bloembol-
len door vrijwilligers van ‘Samen doen maakt 
mooi en Groen’ aangeplant in het Lierdal, ook 
dit zorgt weer voor biodiversiteit. 

Onderhoud bomen

De winterperiode is een geschikt 
moment voor de aanplant, het snoei-
en en kappen van bomen, Afgelopen 
week zijn er 15 bomen gekapt, ver-
spreid door de gemeente. Deze bomen 
waren ziek, of in slechte staat. We 
gaan circa 20 nieuwe bomen planten 
op plekken waar bomen gekapt zijn, 
of waar nog ruimte is voor bomen. 

Ook is er een snoeiprogramma gemaakt, 
waarbij de bomen in de gemeente in drie jaar 
tijd gesnoeid worden. Deze winter wordt in de 
kern Malden gesnoeid. Onze buitendienst start 
aan de oostzijde van de Rijksweg. Bomen 
worden gesnoeid om de veiligheid te waarbor-
gen, de boom in goede conditie te houden en 
geschikt te houden voor de standplaats.
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Wie heeft hier aan 
meegewerkt?

In gesprek over de toekomst van centrum Malden

Tijdens de Open Monumentendagen 
in 2018 en 2019 hebben kinderen en 
jongeren een bijdrage geleverd aan 
een schilderij dat nu in de raadszaal 
van het gemeentehuis hangt. De 
gemeente is nu op zoek naar de 
kinderen en jongeren die hieraan 
hebben meegewerkt. 

Op 19 december organiseren we namelijk een 
feestelijk moment bij het schilderij. De burge-
meester wil de jonge kunstenaars dan graag 
bedanken. Meer informatie hierover volgt 
later. Weet u wie er heeft meegewerkt? 
Stuur dan een e-mail aan griffie@heumen.nl

Het centrum van Malden moet vitaal, 
groen en levendig worden. Een plek 
waar mensen graag naartoe komen 
om te winkelen, elkaar te ontmoeten 
en waar het fijn wonen is. Deze visie is 
beschreven in het ‘concept program-
maplan Centrumontwikkeling Malden’.  

Laat ons uw ideeën horen  
Woensdagavond 2 oktober vond de eerste 
dialoogbijeenkomst plaats met inwoners van 
de gemeente. Op 8 oktober gingen we in 
gesprek met ondernemers, instellingen en 
vastgoedeigenaren. Alle reacties die hier naar 
voren zijn gekomen kunt u lezen op onze 
website: www.heumen.nl/centrummalden. 

Ook het concept programmaplan en beide pre-
sentaties vindt u hier terug.

Kon u niet bij de dialoogbijeenkomsten zijn, 
maar heeft u wel ideeën over het concept 
programma? Wij zijn benieuwd naar uw 
reactie. U kunt deze voor 7 november sturen 
naar centrummalden@heumen.nl. 

Jongeren en geldstress: Get a Grip helpt je! 
Get a Grip Humanitas helpt je met het 
(weer) gezond maken en houden van 
je geldzaken. Je hebt allerlei kleine en 
grote uitgaven, de meeste elke maand 
weer. Je telefoonrekening, zorgver- 
zekering of huur als je op jezelf woont. 
En dan hebben we het nog niet eens 
over de leuke dingen die je wilt doen 
met je geld. 

Hoe hou je overzicht? Hoe voorkom je dat je in 
de problemen raakt? Veel jongeren hebben 
een lening, schulden of een betalingsachter-
stand. Je bent echt niet de enige. De vrijwilli-
gers van Get a Grip helpen je grip te krijgen op 
je geldzaken.

Ik wil nu van mijn geldstress af!
De vrijwilligers van Get a Grip helpen jongeren 
om grip te krijgen op hun geldzaken. 
Soms hebben ze in eenzelfde situatie gezeten. 
Soms zijn ze wat ouder, met veel kennis van 
alle toeslagen waar je recht op hebt. De vrij-
williger neemt de tijd voor je. Samen werken 
jullie aan rust, overzicht en een manier om uit 
de problemen te komen. Of juist aan het 
voorkomen van geldproblemen.

Een vrijwilliger leert je hoe je slimmer om kan 
gaan met je geld. Zodat je precies weet wat er 
maandelijks binnenkomt. En wat er weer 
uitgaat. Maar ze doen nog meer: 
• Samen wordt een overzicht van je admini- 
 stratie gemaakt (contracten, overeenkom- 
 sten met bedrijven);
• Je wordt geholpen met de oplossing als je  
 geldzaken uit de hand lopen;
• Je wordt geholpen met het voorkomen van  
 geldproblemen;
• Je wordt online en/of thuis geholpen; je kunt  
 ook vragen stellen via WhatsApp;
• Samen wordt overlegd met banken, woning- 
 corporaties en gemeenten;
• Samen wordt bekeken of je recht hebt op  
 toeslagen, subsidies etcetera;
• Alles wordt samen gedaan, stap voor stap;
• Er wordt tijd voor je genomen;
• En, het is gratis!

Kijk voor meer informatie en een contactfor-
mulier op: https://humanitas-getagrip.nl of 
bel/app met Lotte van Os: 06 - 13 12 31 71.

Herhaald bericht
Vrijwilliger van het jaar 2019! Wie nomineert u?
Iedereen kent er wel één: een bevlo-
gen vrijwilliger die zich jarenlang vol 
enthousiasme en energie inzet. 
Laat merken dat u blij bent met zijn of 
haar inzet en nomineer deze vrijwilli-
ger voor de titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar 2019’!

Voor organisaties is de inzet van iedere vrij-
williger belangrijk. Maar die echte topvrijwilli-
gers, die zijn onbetaalbaar! Het hele jaar door 
wordt er hard gewerkt en veel bereikt. De inzet 
van deze mensen wordt bijna een vanzelfspre-

kendheid. Dat is het niet en daarom zetten we 
ze één keer per jaar in het zonnetje met de 
‘Vrijwilliger van het jaar’ verkiezing.

Huldiging tijdens Nieuwjaarsfeest
De huldiging van de winnaars van deze 
eervolle verkiezing door de burgemeester 
vindt plaats tijdens het jaarlijks Nieuwjaars-
feest van de gemeente Heumen. Op dit feest 
zijn alle inwoners welkom en wordt het nieuwe 
jaar feestelijk ingeluid. De perfecte setting om 
onze topvrijwilligers in de schijnwerpers te 
zetten. 

Uw nominatie aan ons doorgeven
Laat ons voor maandag 25 november weten 
wie u nomineert. Dat kan met het nominatie-
formulier. Meer informatie en het nominatie-
formulier vindt u op: 
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen onder 
het kopje ‘vrijwilligerswerk’. 
Of neem contact op met het Vrijwilligerssteun-
punt Heumen: vrijwilligerswerk@heumen.nl / 
(024) 358 83 00.



Op 24 oktober kwamen ruim 20 orga-
nisaties en cliëntvertegenwoordigers 
bij elkaar om samen te kijken hoe de 
ondersteuning voor hen die dat nodig 
hebben in de gemeente Heumen ver-
beterd kan worden. Tijdens deze 
werkconferentie ‘Afstemming welzijn, 
wonen en zorg’, kozen de deelnemers 
de thema’s waar zij in 2020 gezamen-
lijk mee aan de slag gaan.

Bij de opening van de werkconferentie be-
noemde wethouder Frank Eetgerink het 
spanningsveld waar veel organisaties mee 
worstelen: ze willen zich graag inzetten voor 
de gemeenschap, maar buiten hun hoofdtaken 
is er soms weinig ruimte. De kunst is om de 
beschikbare ruimte die er is dan wel is te 
benutten om samen met anderen aan geza-
menlijke doelen te werken. En zo het leven van 
kwetsbare doelgroepen te verlichten of te 
verrijken.

Terugblik 2018
In het eerste deel van de werkconferentie werd 
stilgestaan bij de resultaten van de thema’s 
waar de deelnemende organisaties het afge-
lopen jaar aan gewerkt hebben. Ook gaf de 
HAN een toelichting op de voortgang van het 
Actieplan eenzaamheid: naar aanleiding van 
de bijeenkomst met wijk- en dorpsraden en 
actieve inwoners zijn er alweer kleine initiatie-
ven ontstaan en goede tips opgehaald.
De werkgroep Thuisadministratie heeft mooie 
stappen gemaakt om mensen te ondersteunen 
bij langdurige thuisadministratie. Deze 
activiteit wordt uitgevoerd door Stichting 
Schuldhulpbuddy. Anders dan de naam doet 
vermoeden, is zij door de gemeente Heumen 
benaderd om de thuisadministratie te onder-
steunen, voor schuldhulpverlening kunnen 
inwoners zich net als nu melden bij de 
gemeente. De werkgroep Laaggeletterdheid 
heeft de website van woningcorporatie 
Oosterpoort onderzocht en hierover advies 
gegeven voor en door mensen die ervarings-

deskundig zijn. Ze hebben algemene adviezen 
uitgedeeld over bewustwording van en 
omgaan met laaggeletterdheid.

Drie thema’s voor 2020
Na de pauze zijn drie thema’s gekozen door de 
deelnemers. Er zijn ter plekke werkgroepen 
gevormd die de thema’s verder uitwerken naar 
concrete acties. Als eerste is gekozen voor het 
evalueren van een aantal werkgroepen van 
vorige werkconferenties; werkgroepen die 
stagneerden of niet konden opstarten. 
De vraag is wat wij kunnen leren van deze 
werkgroepen en de knelpunten die ze ervaren 
hebben. Hoe kunnen we deze uitkomsten 
vervolgens gebruiken om aankomende werk-
groepen beter te adviseren bij de opstart en 
voortgang?

Het hele verhaal: de (verborgen) kracht van 
kwetsbare mensen
In de maatschappij heeft men het vaak over 
‘kwetsbare burgers’. De burgeradviesraad 
heeft aandacht gevraagd voor een andere 
benadering van het thema kwetsbaarheid. 
Kwetsbaarheid kan negatieve beelden op-
roepen, terwijl kwetsbaarheid soms maar een 
klein deel is van iemand. En ook krachtige 
mensen kunnen kwetsbaar zijn. De werkgroep 
gaat aan de slag met het in beeld brengen van 
de kracht van kwetsbaarheid, om zo het hele 
verhaal te vertellen, in plaats van de focus op 
de kwetsbaarheid.

Sociale Media: hoe houden we het leuk?
Kinderen en jongeren leven deels in een online 
wereld, waarin dezelfde problemen spelen als 
in de gewone wereld: sexting, pesten, intimi-
datie, grenzen stellen, gamen en nog veel 
meer. Ouders sluiten niet altijd goed aan bij de 
online wereld van hun kinderen. Het is de 
kunst om deze werelden bij elkaar te brengen 
en tot een gezamenlijke aanpak te komen die 
zich richt op het positieve: hoe houden we het 
leuk? Over een jaar zullen de werkgroepen hun 
resultaten presenteren aan de partners. 

Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg Zelf energie 
besparen 
hoe doe je dat?
In Nederland wordt veel gesproken 
over maatregelen die ons land in 
2050 energieneutraal moeten 
maken en zorgen voor minder 
CO2-uitstoot. Dat betekent als 
eerste zo min mogelijk energie 
gebruiken. De energie die dan nog 
overblijft, wordt duurzaam opge-
wekt. Bijvoorbeeld met behulp van 
wind of zon. Als inwoner kunt u ook 
veel zelf doen. 

U kunt al veel energie besparen door be-
wust om te gaan met apparaten en het 
verwarmen van uw woning. Dit zorgt voor 
een lagere energierekening. Denk aan 
onderstaande tips:
• Laat geen lampen branden in een ruimte  
 waar niemand is;
• Gebruik zoveel mogelijk LED-verlichting;
• Houd deuren dicht; 
• Douche korter; 
• Laat apparaten niet op stand-by staan;
• Breng tochtstrips aan en radiatorfolie; 
• Vervang oude apparaten voor energie-
 zuinige; 
• Zet de verwarming ‘s nachts of overdag  
 als er niemand thuis is op 15 graden (bij  
 vloerverwarming: 17 of 18 graden);
• Zorg voor goed inzicht in uw energie- 
 rekening. 

Kijk op de website van Milieu Centraal 
www.milieucentraal.nl voor meer praktische 
tips.
 
Maak gebruik van gunstige subsidies en 
leningen
Genoeg tips om zelf aan de slag te gaan. 
Wist u dat u ook in aanmerking kunt komen 
voor een duurzaamheidslening? Voor de 
financiering van onder meer zonnepanelen, 
isolatie of warmtepomp kun u bij de ge-
meente een lening afsluiten tegen gunstige 
voorwaarden, zoals een lage rente en een 
leningsduur van 15 jaar. Deze lening is géén 
subsidie! Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op: 
www.heumen.nl/duurzaamheidsleningen. 

Op www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u 
checken welke subsidies en aantrekkelijke 
leningen er nog meer zijn om uw woning 
energiezuiniger te maken. 



Week van de pleegzorg: ‘Open je wereld’ 
Ieder kind verdient een veilige, kans-
rijke toekomst, maar helaas is dit niet 
vanzelfsprekend. Soms zitten kinde-
ren zo in de knel dat een liefdevolle 
plek elders nodig is. Een warme plek in 
een ander gezin, waar het kind zich 
tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst 
dichtbij, in hun vertrouwde omgeving. 
Ook onze gemeente wil kinderen en 
hun ouders die het moeilijk hebben zo 
dicht mogelijk bij huis helpen. Daarom 
is de gemeente hard op zoek naar 
pleegouders. Want kinderen horen 
thuis en als dat niet kan ‘zo thuis 
mogelijk’.

Het is deze week de ‘Week van de Pleegzorg’. 
Een week waarin wij samen met Pleegzorg 
Nederland (onderdeel van Jeugdzorg Neder-
land) aandacht besteden aan pleegzorg en het 
tekort aan pleegouders. 

Momenteel verblijven circa 18.000 kinderen in 
een pleeggezin. Zij kunnen om uiteenlopende 

redenen (tijdelijk en/of gedeeltelijk) niet thuis 
wonen. De gemeente Heumen telt momenteel 
5 pleeggezinnen, waar wij erg dankbaar voor 
zijn. Het aantal pleegouders daalt de laatste 
jaren echter. Dat maakt het lastiger om kin-
deren direct te plaatsen in een pleeggezin 
dat bij hen en hun ouders past. Daarom zijn 
nieuwe pleegouders hard nodig. 

Pleegzorg, iets voor jou?
Gaat het wel eens door je hoofd om pleeg-
ouder te worden? Dan is het goed om een 
aantal zaken te weten: 
• Er zijn drie vormen van pleegzorg: pleegzorg  
 voor zo lang als nodig, crisispleegzorg, en  
 weekend-en-vakantie-pleegzorg. Met name  
 de laatste vorm is relatief onbekend, terwijl  
 hiermee een groot verschil voor ouders en  
 kind kan worden gemaakt. Ouders worden  
 namelijk ondersteund en kinderen kunnen  
 (deels) thuis blijven wonen.
• Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero  
 of homo, iedereen kan in principe pleegouder  
 worden. Wat vooral telt is dat je een kind  

 structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.
• Als pleegouder sta je er nooit alleen voor.  
 Je kunt altijd rekenen op de hulp en onder- 
 steuning van een pleegzorgorganisatie.

Interesse? 
Lijkt het je interessant om pleegouder te 
worden? Kijk dan eens op de website 
www.ikwilpleegouderworden.nl en vraag een 
informatiepakket aan. Kijk ook eens op de 
website van de landelijke campagne: 
www.openjewereld.nu. 
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Winnaars fotowedstrijd gemeentegids

Onlangs viel bij u de gemeentegids 
2019-2020 op de mat. Veel afbeeldin-
gen in deze gids zijn vast herkenbaar 
voor u, want ze zijn allemaal genomen 
in de gemeente Heumen. Maar wist u 
ook dat al deze foto’s gemaakt zijn 
door onze inwoners? 

Net als voorgaande jaren stelde de uitgever 
van de gemeentegids (Akse Media) prijzen 
beschikbaar voor een fotowedstrijd. 
We hebben veel inzendingen ontvangen na 
de oproep om uw mooiste foto’s van onze 
gemeente in te sturen en ze geven een heel 
gevarieerd beeld van Heumen. Van een kijkje 

in de tuin van Kiemkracht 64 tot een zonneba-
der in het plantsoen. En natuurlijk ontbreken 
ook de molens, de sluis en het kanaal niet. 
De gemeentegids ziet er dankzij al deze foto’s 
weer prachtig uit. Veel dank aan alle inzenders 
voor het sturen van uw foto’s!

Prijzen
De mooiste foto’s zijn beloond met een prijs, 
die donderdag 24 oktober werd uitgereikt door 
burgemeester Mittendorff. De eerste prijs ging 
naar Jairo Kerkhoven en zijn foto staat daarom 
op de voorkant van de gemeentegids. 
Een prachtige foto met een mooie toelichting 
van Jairo: “Ik heb gekozen voor de parachutes 
te Overasselt, omdat ik het erg waardeer wat 
deze mensen voor ons hebben gedaan, en dat 
we door hen nog steeds in vrijheid leven.” Heel 
toepasselijk voor deze gemeentegids, in het 
jaar waarin we de bevrijding herdenken en 
vieren.

De tweede prijs was voor Elles Voermans, met 
haar kleurrijke foto van bijenkasten in een 
koolzaadveld. Helaas kon ze niet bij de uit-
reiking aanwezig zijn. De familie Kerkhoven 
blijkt een talent te hebben voor fotograferen, 
want de broer van Jario won de derde prijs. 
Jadian Kerkhoven heeft twee bijzondere foto’s 
ingestuurd: molen Zeldenrust gezien door een 
glazen bol en de sluis met een stormlucht 
erboven.
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Collectes

3 t/m 9 november: Alzheimer Nederland

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

• Heumen: Joannes van den Broekstraat 19 

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Promenade 33A

• Nederasselt: Coehoornhof 75

• Overasselt: De Laan 10, Schatkuilsestraat 10

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Malden: nabij Westerkanaaldijk 5 en nabij Hatertseweg 3

RECTIFICATIE

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: De Laan 10

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).

De week van 
de burgemeester

Als gemeente hebben we veel taken, maar 
die voeren we niet alleen uit met onze 
eigen mensen. Samen met andere 
gemeenten hebben we bedacht dat je 
bepaalde taken veel beter gezamenlijk 
kunt doen. Het gaat dan onder andere om 
het ophalen van vuilnis, het verstrekken 
van bouwvergunningen, de gezamenlijke 
aanpak van branden en grote ongelukken 
of de gemeentelijke taken op het gebied 

van gezondheid. We noemen de organisaties die het uitvoeren 
de ‘gemeenschappelijke regelingen’. 

Een van die organisaties is de ODRN, met als taak vergunning-
verlening en handhaving. De mensen die zich daar eerder bij 
de gemeentes mee bezig hielden, werken nu daar. Het zijn 
allemaal specialisten dus ze weten heel goed hoe de regels 
zijn. Bij controles komen ze er soms achter dat niet alles is 
zoals afgesproken, en als het ernstig is krijg ik bericht. Deze 
week had ik met de verantwoordelijke wethouder overleg met 
de directie van de ODRN over het op peil houden van de 
fi nanciën. Hopelijk lukt het binnen niet al te lange tijd om deze 
op orde te krijgen, want anders moeten alle gemeentes 
bijbetalen.

Als college willen we meer op werkbezoek bij ondernemers, 
en daarom hadden we al een half jaar geleden een bezoek 
gepland bij een van onze agrariërs. Toevallig in deze tijd heel 
actueel, met de verschillende protesten in het hele land nog op 
het netvlies. Het is imposant om te zien hoe zo’n bedrijf 
draaiende wordt gehouden, met heel veel inzet, goed naden-
ken en je vooral niet gek laten maken. Dan hoor je ook van 
dichtbij hoe de verandering van regels de afgelopen jaren wel 
heel veel van deze bedrijfstak heeft  geëist. Nul zekerheid. Hoe 
kun je dan lange termijn planningen maken met dito investe-
ringen?

Een paar keer per jaar komen we met de burgemeesters uit de 
regio bij elkaar. We lunchen met elkaar en praten over dingen 
die ons bezig houden. In de wereld van de burgemeesters is er 
altijd wel iets waar je graag de mening van collega’s over 
hoort. De laatste tijd zitten we met steeds nieuwe gezichten 
aan tafel. Na mijn komst naar Heumen zijn er al weer vier 
nieuwe burgemeesters geïnstalleerd. Het ambt is aan verande-
ring onderhevig en dat is wellicht af te lezen aan alle wisselin-
gen die plaatsvinden.

We hebben weer een aantal nieuwe medewerkers bij de ge-
meente en ik vind het heel leuk om met hen onze boterham-
men op te eten en hun verhalen te horen. Zo leren we elkaar al 
een beetje kennen. En ik mag een bon uitreiken aan mensen 
die de foto’s voor onze nieuwe gemeentegids hebben ge-
maakt. Zoals u weet maken we er altijd een wedstrijd van en 
de makers van de mooiste foto’s worden daarvoor beloond. 
Daar maken we dus een feestje van.

Marriët Mittendorff   

Agenda

Vergadering BurgerAdviesRaad (BAR)

Dinsdag 5 november, 19.15 uur, gemeentehuis.

Kijk voor de agenda op www.heumen.nl/BAR.

Herhaald bericht
Geplande militaire oefening 
4 t/m 15 november
In de periode 4 t/m 15 november 2019 vindt er in onze regio 
een verkenningsoefening plaats van de Koninklijke Land-
macht. De oefening wordt gehouden in het kader van training 
voor militairen van de Koninklijke Landmacht. De kans is dus 
aanwezig dat zij ook in de gemeente Heumen een verken-
ningsoefening uitvoeren.

Praktisch gezien houdt dit in, dat u in de periode 4 t/m 15 november kleine 
groepen militaire voertuigen kunt zien rijden. De voertuigen verplaatsen 
zich over bestaande wegen en paden, houden zich aan de wetgeving voor 
voertuigen en zullen het doorgaand verkeer niet hinderen. In het geval dat 
de militairen particulier terrein willen betreden, zullen zij hier eerst toe-
stemming voor vragen (denk dan aan bedrijventerreinen en boerderijen met 
een groot erf).


