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Vanaf 16 maart 2020 is de dienstver-
lening van onze gemeente aangepast. 
Deze aanpassingen duren nog enige 
tijd. We merken dat niet iedereen 
hiervan op de hoogte is. Daarom 
wijzen we u nogmaals op onze aange-
paste openingstijden en de manieren 
om met ons in contact te komen. 

Geen vrije inloop: maak altijd een afspraak
We hebben géén vrije inlooptijden meer. 
U kunt alleen nog op afspraak terecht. 
Afspraken voor belangrijke dienstverlening, 

De ontwerp Ruimtelijke visie Duur-
zame Energie, opgesteld door het 
college van de gemeente Heumen, 
heeft in het voorjaar van 2019 ter 
inzage gelegen. In reactie op dit ont-
werp zijn 478 zienswijzen ingebracht. 
Aangezien de raad van Heumen op 
30 januari 2020 door middel van het 
aannemen van een amendement een 
aantal uitgangspunten voor het ver-
volgproces van de Ruimtelijke visie 
heeft gewijzigd, is gekozen voor een 
algemene beantwoording van de 
zienswijzen. Daarnaast zijn de indie-
ners op 14 mei per brief geïnformeerd 
over de stand van zaken en het ver-
volgproces van de Ruimtelijke visie 
Duurzame Energie.

Beantwoording van ingediende zienswijzen
Het college is van mening dat gezien de ge-
wijzigde uitgangspunten een gedetailleerde 
beantwoording per zienswijze weinig toege-
voegde waarde heeft. Vandaar dat gekozen is 
voor een algemene beantwoording van de 
zienswijzen. Dit betekent dat de meest voor-
komende inhoudelijke onderwerpen zijn 
samengevat en zijn voorzien van een reactie. 
Het gaat dan om onderwerpen als nut en 
noodzaak van de opgave, noodzaak van 
windenergie, de locatiekeuze en het bunde-
lingsprincipe, de effecten op de omgeving en 
op de gezondheid (o.a. maximale hoogte van 

zoals het regelen van rijbewijzen en het 
aanvragen van paspoorten, maakt u online.

Maak tijdig een afspraak voor het aanvragen 
of verlengen van documenten
Momenteel is het erg druk. Dit betekent dat er 
pas na 2 weken een vrije plek is voor een af-
spraak. Als u online een afspraak maakt voor 
het aanvragen van een document, zorg er dan 
voor dat deze afspraak niet eerder plaatsvindt 
dan 2 weken voor het verlopen van het rij-
bewijs, paspoort of identiteitskaart. Tussen de 
aanvraag en het ophalen zitten 5 werkdagen. 

Afspraken kunt u 4 weken van tevoren online 
inplannen. Hierdoor kan iedereen tijdig en 
zonder extra spoedkosten zijn document 
vervangen. Mocht het rijbewijs toch verlopen 
en u kunt online geen afspraak meer plannen, 
bel dan naar de gemeente. Wij kunnen dan 
kijken of er nog een spoedaanvraag mogelijk 
is. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Meer informatie
Op: www.heumen.nl/openingstijden staat 
meer informatie over onze aangepaste dienst-
verlening.

windmolens, landschap, slagschaduw, geluid, 
natuurwaarden) en participatie. Deze algeme-
ne hoofdlijnen worden meegenomen in het 
vervolgproces.

Vervolgproces
Na de besluitvorming door de raad heeft het 
college opdracht gegeven voor een aantal 
nadere analyses en onderzoeken gericht op 
een herijking van de energie-opgave en het in 
beeld brengen van de uitvoerbaarheid van het 
amendement. De belangrijkste vraag die daar-

bij beantwoord moet worden is of binnen de 
door de raad vastgestelde randvoorwaarden 
tot uitvoerbare plannen kan worden gekomen.

Het college streeft er naar de raad rond de 
zomer te informeren over de resultaten van de 
uitgevoerde nadere analyses en onderzoeken. 
Daarna zal een passend vervolgproces worden 
uitgelijnd. Ook in dat vervolgproces zullen 
inwoners, initiatiefnemers, stakeholders en 
andere belanghebbenden op een goede wijze 
betrokken worden. 

Vrije inloop niet mogelijk en tijdig een afspraak maken

Beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie 
Duurzame Energie



Veel horecaondernemingen hebben 
grote fi nanciële problemen door de 
coronacrisis. Daarom is het juist nu 
voor criminelen interessant om in de 
horeca te investeren. De grote con-
tante geldstromen die in de horeca 
normaal zijn, maken het mogelijk om 
geld wit te wassen en bijvoorbeeld 
drugshandel of illegaal gokken moge-
lijk te maken.

Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddings-
plan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk 
lijkt, maar je loopt een groot risico als er ver-
volgens dit soort illegale activiteiten in jouw 
zaak plaatsvinden. Zo kun je juridisch aanspra-
kelijk worden gesteld voor de strafb are feiten 
die in jouw pand of onder de vlag van jouw 
onderneming gepleegd worden. Je pand kan 
worden gesloten en de vergunning ingetrok-
ken. Ook deinzen criminelen niet terug voor 
geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt 
maar één keer nee zeggen!

Komen er mensen ongevraagd jouw horeca-
zaak binnen of nemen ze telefonisch contact 
met je op?
• Noteer kentekens of telefoonnummer en 
 onthoud bij een fysiek bezoek hoe de 
 mensen eruitzien.
• Vraag rond bij horecazaken in de omgeving: 
 wie kent ze? Zijn ze ook al bij de buren 
 geweest?
• Overleg met de wijkagent.

Wil je gaan samenwerken met een investeer-
der of jouw bedrijf verkopen?
• Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, 
 dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te 
 mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk 
 dat je geen zaken doet met degene die het 
 aanbiedt.
• Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact 
 voor?
• Accepteer nooit contante betalingen.
• Vraag om het originele identiteitsbewijs en   
 maak een foto/kopie.
• Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de 
 Kamer van Koophandel gegevens op of kijk 
 of het bedrijf een website heeft .
• De overheid heeft  verschillende steunmaat-
 regelen voor ondernemers gerealiseerd. 
 Wees terughoudend met het inschakelen 
 van tussenpersonen die je tegen betaling of 
 onduidelijke voorwaarden helpen bij het 
 regelen van deze steun. Vraag bij de ge-
 meente en het UWV na wat er voor jou
  mogelijk is. Voor een overzicht van de steun-
 maatregelen kijk je op www.rijksoverheid.nl/
 onderwerpen/coronavirus-fi nanciele-rege-
 lingen/overzicht-fi nanciele-regelingen.

En als je het niet vertrouwt?
Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, 
herken je de signalen die worden beschreven 
of ben je benaderd door criminelen? 
Meld dit dan bij de politie, bij de wijkagent of 
via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op 
of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Stop criminele weldoeners in de horeca

Er zijn valse brieven, e-mails en 
sms’jes in omloop uit naam van 
Munitax. Munitax of het gemeente-
lijk belastingkantoor lijken de af-
zender van deze berichten te zijn, 
maar zijn dat niet. Vertrouwt u de 
afzender van een brief, e-mail of 
een telefoontje niet? Neem dan 
altijd contact op met Munitax. 
Dit kan op werkdagen tussen 8.30 
en 12.30 uur via telefoonnummer 
(024) 678 09 62.

In de valse brieven, e-mails en sms’jes 
staat dat u binnen één dag moet betalen. 
Dit klopt niet. Wij vragen u nooit om binnen 
één dag te betalen. Munitax stuurt ook 
nooit een bericht via WhatsApp of sms.

Bankrekeningnummers van Munitax
Rekeningen van Munitax betaalt u altijd aan 
een IBAN-nummer (bankrekeningnummer). 
Dit IBAN-nummer staat in de berichten die 
u van Munitax ontvangt. Controleer voor-
dat u geld overmaakt of dit wel naar een 
rekeningnummer van Munitax is. Munitax 
gebruikt het volgende IBAN-nummer voor 
onze gemeente: NL97 BNGH 0285035630. 
De BIC-code is: BNGH NL 2 G

Valse berichten doorsturen
Ontvangt u zelf een valse brief, e-mail of 
een bericht via sms of WhatsApp? Stuur 
deze dan door naar info@munitax.nl.  

Valse brieven, 
e-mails en sms’jes 
in omloop
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Het coronavirus heeft niet alleen 
gevolgen voor ons dagelijkse leven, 
maar kan u ook financieel raken door 
een (onverwachte) daling van uw 
inkomen of een toename van kosten. 
Heeft u, of verwacht u betalings-
achterstanden of kunt u rekeningen 
niet meer betalen? Kom dan op tijd 
in actie!

Wat kunt u zelf doen?
Kijk voor tips en advies op de pagina Werk, 
inkomen en rondkomen op de website van 
onze gemeente. Maak een (aangepast) 
overzicht van uw inkomsten en uitgaven. 
U kunt daarvoor gebruikmaken van het 
hulpdocument maandbegroting op de website 
van de gemeente Heumen of een geldplan 
aanmaken via Startpunt Geldzaken: 
www.startpuntgeldzaken.nl/heumen.
Bij een dalend inkomen: pas uw uitgaven 
zoveel mogelijk aan en onderzoek of u recht 

In eerdere berichten schreven wij 
dat we op dit moment bezig zijn met 
de bestrijding van de eikenprocessie-
rups. Dit doet een gespecialiseerd 
bedrijf. Zij gebruiken een biologisch 
middel en herhalen dit na een aantal 
weken om de eerder gelegde eitjes die 
dan uitgekomen zijn ook te bestrijden. 
Helaas horen wij via verschillende 
berichten dat er plastic gebruikt 
wordt om overlast door eikenproces-
sierupsen te voorkomen. Soms is 
daarbij sprake van het omwikkelen 
van boomstammen met folie. 
Deze methode heeft géén zin. Zo zegt 
het kennisplatform eikenprocessie-
rupsen.

heeft op toeslagen en regelingen:
• Via www.berekenuwrecht.nibud.nl 
• Of bij de Belastingdienst: 
 www.belastingdienst.nl > Toeslagen > Kan ik 
 een toeslag krijgen?

Kunt u niet op tijd betalen?
Neem contact op met de instanties (verhuur-
der, zorgverzekeraar etc.) als u uw vaste lasten 
of rekeningen niet of niet op tijd kunt betalen, 
leg uw situatie uit en maak betaalafspraken. 
Vraag uitstel van belastingaangifte aan bij de 
Belastingdienst via 0800-0543 (keuze 3) als u 
momenteel niet geholpen kunt worden door 
een adviseur/begeleider bij het doen van 
aangifte.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen 
(Munitax)
Als u door de gevolgen van de coronacrisis de 
aanslag of factuur niet binnen de betaalter-
mijn(en) kunt voldoen, neem dan contact op. 

De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in 
de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de 
bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. 
Het idee van deze oplossing is dat de folie hun 
looproute zou blokkeren. Maar dat is niet het 
geval. Daarnaast is het ook nog mogeijk dat de 
eikenprocessierupsen zich tussen en onder het 
eventueel loszittende folie verschuilen en 
samenklitten waardoor ze voor de bestrijding 
met speciale stofzuiger niet te bereiken zijn en 
elke boom die omwikkeld is met plastic folie 
continu een besmettingsgevaar oplevert. 

Vragen en informatie
Heeft u meer vragen over de eikenprocessie-
rups en deze methode, kijk dan op:
https://processierups.nu/preventief-plastic- 
geen-oplossing/

Voor inwoners is het mogelijk om met een 
automatische incasso in termijnen te betalen. 
Ook kunt u een betalingsregeling treffen of 
uitstel van betaling aanvragen. 
Kijk voor meer informatie op de speciale 
websitepagina: www.heumen.nl/corona.

Vraag hulp of advies
Komt u er niet uit? Kijk op:
www.achterdevoordeur.net of neem contact 
op met schuldhulpverlening van de gemeente 
via schuldhulpverlening@heumen.nl of 
telefonisch/whatsapp via (06) 50 44 23 27. 

Bent u ondernemer of zzp’er? 
De overheid heeft een pakket met verschillen-
de noodmaatregelen samengesteld om 
ondernemers te steunen. Kijk op de website 
van de gemeente www.heumen.nl > Bedrijven 
> Maatregelen voor ondernemers.

Heeft u geldzorgen door de coronamaatregelen (of andere oorzaken)?

Preventief plastic voor eikenprocessierups: 
géén oplossing

Wist u dat wij ook een digitale nieuwsbrief 
versturen? U bent dan altijd als eerste op 

de hoogte van het laatste nieuws. 
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere 

woensdag in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief. 

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!



De week van 
de burgemeester

Steeds meer raak ik, en wellicht u ook, 
onder de indruk van de vele verhalen 
van en over mensen die geweldige 
dingen doen om anderen te helpen. 
Van de mensen in de zorg die ondanks 
vrees voor ziek worden iedere dag aan 
het bed staan, van ondernemers die 
van alles uitzoeken om op een andere 
dan de gebruikelijke manier toch zelf te 
zorgen voor brood op de plank, van 

kinderen die lieve dingen bedenken voor opa of oma waar 
ze niet op bezoek kunnen, van creatieve ideeën om mensen 
die eenzaam zijn te steunen en van onze eigen medewer-
kers bij de gemeente die hun uiterste best doen om mensen 
te helpen. Al die mensen die teleurstelling en zorg omzet-
ten in iets heel moois, dat is toch ook om van onder de 
indruk te raken.

Ik merk wel dat mensen ook meer gevoel krijgen bij de 
kleine dingen in het leven. Een kort bezoek op meters af-
stand is soms meer gewaardeerd dan het wekelijkse koffi  e-
uurtje van voorheen. Zelf heb ik ook dat dingen mij echt 
raken. Dan vind ik het lastig als mijn ogen gaan tranen en er 
soms een druppeltje naar beneden rolt. Deze week gebeur-
de het ook. Een vrouwelijke ondernemer vertelde mij haar 
verhaal. Over het aantal medewerkers waar ze zich verant-
woordelijk voor voelt, over de paniek als er plotseling geen 
inkomsten zijn maar natuurlijk wel kosten, over de inschat-
ting dat zij hier niet voor opgeleid is en dus waarschijnlijk al 
die regelingen niet zal snappen, kortom, over wanhoop. Als 
het dan lukt de kracht op te brengen al die dingen aan te 
pakken, dan is dat zonder meer bewonderenswaardig. Maar 
op het moment dat ik hoorde zeggen dat ze hierdoor heeft  
geleerd te denken in oplossingen in plaats van in proble-
men, toen gleed dat druppeltje zachtjes naar beneden. 
Want ik vind het zo knap. Zo knap dat het mij ontroert.

De tijd van enige versoepeling van regels lijkt aangebroken, 
althans zo lang het goed blijft  gaan met het aantal besmet-
tingen. Want hoe dan ook, we hebben nog steeds te maken 
met een heel besmettelijke ziekte die veel dodelijke 
slachtoff ers maakt. Het is goed om dat te blijven beseff en. 

Een aantal mensen heeft  een boete gekregen voor het niet 
houden aan de regels. Voor de een had het te maken met 
stoer doen, of vanuit de gedachte dat de regels alleen voor 
anderen zijn. Voor anderen was de bedoeling wel goed maar 
werd bijvoorbeeld het afstand houden vergeten. Volwassenen 
die een boete kregen, moeten betalen en krijgen bovendien 
een aantekening op hun strafb lad. Het is voor de gesnapte 
overtreders overigens mogelijk om bezwaar te maken. 
En verder kunnen we gelukkig constateren dat het aantal 
mensen dat opgenomen wordt in ziekenhuizen niet stijgt. 
Laten we hopen dat we gaandeweg minder verdriet hoeven 
hebben om mensen waarvan de gezondheid op het spel 
staat.

Marriët Mittendor�   

Collectes

• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen die tot eind 

   mei zouden collecteren hun collectes opgeschort.

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, gft  en plastic) neemt u 

contact op met Dar op telefoonnummer: (024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

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: Oosterkanaaldijk 3

• Malden: De Horst 28

• Nederasselt: Kuilstraat 1

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 47B

• Malden: Bongerd 53, Hatertseweg 10, Rijksweg 16

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Overasselt: Hamelbergstraat 4

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Hatertseweg 2
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Vergadering raadscommis-
sies: donderdag 28 mei

Op donderdag 28 mei is er een vergadering van de raads- en 
commissieleden. Dan bereiden zij de zienswijzen voor over de 
jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen. In de raads-
vergadering van 4 juni neemt de raad een besluit over deze 
zienswijzen.

Gemeente Heumen werkt veel samen in regionaal verband. Onder andere op 
het gebied van veiligheid, gezondheid, vergunningverlening en handhaving. 
Een gemeenschappelijke regeling is de juridische manier waarop de samenwer-
king wordt vastgelegd. De gemeenteraad wordt gevraagd om zienswijzen te 
geven op de jaarrekening en begroting van de gemeenschappelijke regelingen. 

Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen als gevolg van het Coronavirus is dit een vergade-
ring in digitale vorm. U kunt de vergaderingen live volgen, op verschillende 
manieren:
- Via GL8 op hun Youtubekanaal (GL8Media)
- Via GL8 op televisie. 

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw mening geven 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi  e via e-mail: 
griffi  e@heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67. 


