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Trots op wonen in onze gemeente!

23 augustus 2019

In het jaarlijkse onderzoek Beste 
gemeenten, dat Elsevier Weekblad 
samen met Bureau Louter ook dit jaar 
weer heeft georganiseerd, staat onze 
gemeente op een bijzonder mooie en 
hoge 13de plaats! Een resultaat om 
trots op te zijn.

Wij doen het daarmee beter dan maar liefst 
342 andere gemeenten in Nederland. Alleen 
heel rijke gemeenten als Rozendaal, Bloemen-
daal, Wassenaar en Blaricum blijven ons voor. 
Hoe is deze opmerkelijk mooie uitslag tot 
stand gekomen? Bureau Louter heeft 6.500 
Nederlanders gevraagd wat zij aan een woon-
omgeving belangrijk vinden en wat de ge-
wenste afstand is tot onder meer winkels, 
zorginstellingen, scholen en natuur. 

Behalve die uitkomsten zijn nog vele andere 
bronnen geraadpleegd, zoals het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Woon-

onderzoek Nederland. Daarbij worden ook 
aspecten meegewogen zoals veiligheid, 
horeca, bereikbaarheid of natuurlijke omge-

ving. Als dan onze gemeente zo goed scoort 
ten opzichte van andere plaatsen in Nederland, 
kunnen we daar alleen maar heel trots op zijn!



Onze gemeente viert en koestert de vrijheid en daarom is er 
een prachtig programma samengesteld met uitlopende acti-
viteiten rondom Market Garden. Dit programma is door veel 
inwoners uit onze gemeente gemaakt.

In de oorlogsjaren hebben mensen ervaren hoe het leven verandert als de 
volksvertegenwoordiging wordt opgeheven, grondrechten geen betekenis 
meer hebben en willekeur de dienst uitmaakt. Dat nooit meer! 

Met Operation Market Garden kregen we in de gemeente Heumen onze 
vrijheid terug. Hoe ging dat? Hoe gaat het nu? Goed om daar bij stil te 
staan en dat doen we door dit veelzijdige programma. Alle activiteiten in 
de gemeente Heumen rond Operation Market Garden vindt u op: 
www.heumen.nl/75jaarvrijheid. Neem snel een kijkje!

Activiteiten Operation 
Market Garden

Bewoners van de gemeente Heumen 
kunnen meedoen met het zonnepa-
nelenproject van de gemeente. 
Bedrijven kunnen - onder voorwaar-
den - ook meedoen. Tegen aantrek-
kelijke voorwaarden laten de deel-
nemers zonnepanelen plaatsen op 
het dak van hun woning of bedrijf. 
Binnenkort worden er weer vier 
informatieavonden voor geïnteres-
seerden georganiseerd. 

Zonnepanelenproject
Het zonnepanelenproject is een initiatief van 
de gemeente Heumen. Hierbij werkt de ge-
meente samen met Volta Solar. Dit bedrijf 
neemt alle werkzaamheden uit handen voor 
u. Volta Solar onderzoekt eerst of uw dak 
geschikt is. Aan de hand van uw energiere-

kening gaat het bedrijf na hoeveel panelen u 
nodig heeft  om in uw eigen energiebehoeft e te 
voorzien. Vervolgens zorgt Volta Solar voor 
installatie en onderhoud van de zonnepanelen. 
Deelnemers krijgen een goedkope lening voor 
deze zonnepanelen. Wie meedoet betaalt 
maandelijks rente (ongeveer 0,98% per jaar) 
en afl ossing. Dat bedrag is lager dan de huidige 
maandelijkse energierekening. Na vijft ien jaar 
is de lening volledig afgelost. U kunt daarna 
nog zo’n tien jaar voordeel van de zonnepane-
len hebben.

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

Informatieavonden over het Heumense zonnepanelenproject 
Data en locatie
Wilt u meer weten over het zonnepanelen-
project? Geef u dan op voor één van deze 
informatieavonden:
• Dinsdag 27 augustus: Maldensteijn in 
 Malden
• Donderdag 29 augustus: Terp in Heumen
• Donderdag 5 september: Verenigingsge-
 bouw in Overasselt
• Maandag 9 september: Maldensteijn in 
 Malden

De avonden starten met een inloop vanaf 
19.15 uur en het programma begint om 19.30 
uur. Uiterlijk om 21.30 uur sluiten we af.

Opgeven
Stuur een mail naar milieu@heumen.nl. 
Vemeld hierbij de datum en de locatie waar 
u aanwezig wilt zijn, uw naam en het aantal 
personen. 

Meer informatie
Meer informatie over het zonnepanelen-
project vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid onder 
het kopje ‘fi nanciële mogelijkheden’.
Op deze duurzaamheidspagina vindt u 
ook meer informatie over de ander duur-
zame maatregelen, zoals de duurzaam-
heidslening waarmee u duurzame 
maatregelen kunt fi nancieren. 
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Collectes

• Geen collectes

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. 

Aanvraag omgevingsvergunning

• Malden:  De Wieken 82 

• Overasselt: Parksesteeg 12

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: De Laan 26 

Rectifi catie aanvraag omgevingsvergunning

• Nederasselt: Coehoornhof 77

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).

Agenda

VERGADERING BURGERADVIESRAAD  

Dinsdag 27 augustus, 19.15 uur, gemeentehuis

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

De week van 
de burgemeester

Hoe mooi is het om na de vakantie terug 
te komen in een van de beste gemeenten 
van Nederland. Want dat zijn we als we 
het onderzoek dat in de Elsevier staat 
mogen geloven. Naar plaats 13 zijn we 
gestegen, terwijl er 355 gemeenten zijn. 
Dat is toch mooi. Terug op het nest is het 
ook fi jn om in het gemeentehuis alle 
vertrouwde gezichten zoetjesaan weer in 

de gangen tegen te komen. Goed dat bijna iedereen even de 
sleur doorbrak met vakantie, fi jn dat we met elkaar weer aan 
de slag kunnen.

Zelf merk ik dat even er tussenuit me goed doet. Ook fi jn dat 
een van de wethouders dan mijn taken waarneemt. Dat was, 
ook al zijn we zo’n fi jne gemeente, toch nodig want naast alle 
menselijke dingen waren er een paar branden en werd zelfs 
een drugslab ontdekt. De loco-burgemeester was er maar 
druk mee. Ik ben heel blij dat ik zo op mijn collega’s kan ver-
trouwen.

En nu zijn we al weer druk bezig met de dagelijkse dingen: 
met de mensen die vanuit de gemeente aan de Vierdaagse 
hebben meegewerkt kijken we terug op een geslaagd evene-
ment. Een aantal van hen heeft  vooral ’s nachts of in de heel 
vroege ochtend gewerkt, anderen zien niks van het feest 
omdat ze de hele dag binnen zitten om tal van problemen op 
te lossen en sommigen hebben in de tent gewerkt om daar 
alles goed te laten verlopen. We wisselen bij koffi  e en taart 
ervaringen uit en gaan op zoek naar verbeterpunten, waarbij 
we tot de conclusie komen dat heel hard werken dit jaar weer 
tot goede resultaten heeft  geleid.

Wat lastiger is ons gesprek over bezuinigingen. Gemeenten 
krijgen veel minder geld van het rijk dan een paar maanden 
geleden was aangegeven. Onhandig is dat. Het betekent 
lastig kiezen en schrappen van dingen die goed gaan en 
eigenlijk door moet gaan. Maar het is niet anders. We moeten 
wat zuiniger worden om de meest essentiële dingen te 
kunnen blijven doen.

Ook besteden we veel aandacht aan de voorbereidingen op 
Market Garden. In de tijd rond bevrijdingsdag, in onze ge-
meente op 17 september, is er veel te beleven in onze dorpen. 
Heel veel vrijwilligers zijn aan de slag om er iets moois van te 
maken. We hopen op aanwezigheid van jonge en oudere 
mensen, van kind tot bejaarde. Ook in andere gemeenten zijn 
er verschillende activiteiten gepland gedurende deze tijd. 
In onze gemeente komen op heel veel plaatsen folders te 
liggen met wat overal te doen is. Er is ook een website. 
We hopen heel veel mensen te zien en te horen, op 17 
september maar ook op de andere dagen. Want het zijn wel 
bijzondere dagen, als we met elkaar bij 75 jaar vrijheid stil 
staan.

Marriët Mittendor�    

Als gevolg van werkzaamheden in het bos in 2018 en 2019 en 
de storm van juni 2019 is in onze gemeente ongeveer 100 m3

brandhout vrijgekomen. Dit is de afgelopen weken verzameld 
en in diverse kavels gesorteerd, variërend in grootte tussen 
de 1 en 11 m3/ kavel. 

Wij bieden dit brandhout graag per opbod aan onze inwoners aan middels 
een zogenaamde ‘brandhoutdag’. Deze dag is op woensdag 18 september 
tussen 13.00 en 17.00. De verschillende kavels worden dan per opbod 
verkocht aan de hoogste bieder. Kopers dienen zelf voor verwerking en 
transport te zorgen. Deze dag wordt georganiseerd door de Bosgroep 
Midden Nederland, de partij die namens de gemeente Heumen verant-
woordelijk is voor het bosbeheer. 

Interesse?
Bent u hierin geïnteresseerd? Maak dit dan kenbaar via: middennederland@
bosgroepen.nl. Dit kan tot 9 september 2019, 9.00 uur. Geïnteresseerde 
partijen krijgen per ommegaande de kavellijst, de algemene voorwaarden, 
een stookadvies en natuurlijk de locatie per e-mail toegestuurd. 

Vragen?
Deze kunt u per e-mail stellen aan de heer Lindenbergh van de Bosgroep 
via: middennederland@bosgroepen.nl

Openbare inschrijving brandhout


