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Afgelopen week kwamen de winnaars van 
de Heumenpraatmee-actie naar het ge-
meentehuis en ontvingen daar een bon van 
bol.com van 25 euro en een bos bloemen.

De winnaars hadden zich allemaal heel snel aange-
meld (bij de eerste 75 inwoners) op het digitaal plat-
form en wonnen daarom een bol.com-bon. 
Wethouder Frank Eetgerink ontving ze op het ge-
meentehuis en vertelde waarom het zo belangrijk is 
dat we inwoners laten meepraten en bedankte ze 
voor hun snelle deelname. Er kwamen ook nog goede 
ideeën naar voren voor het platform. 

Heumenpraatmee
Eind november 2019 is het digitale platform ‘Heumen-
praatmee’ gelanceerd. Inmiddels zijn er al meer dan 
195 inwoners aangemeld en wordt er al volop mee-
gedacht, gepraat en gestemd. Daar zijn we heel blij 
mee! U kunt zich nog altijd aanmelden op: 
www.heumenpraatmee.nl. Wanneer u graag wilt 
meedenken of stemmen op het platform, maar het 
inloggen lukt niet, neem dan contact op met Fanny 
van Creij of Femke Rutten via: (024) 358 83 00. 
Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen naar: 
heumenpraatmee@heumen.nl

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 30 januari

Op donderdag 30 januari vergadert 
de gemeenteraad voor de eerste 
keer dit jaar. De vergadering vindt 
plaats om 20.00 uur in de Raadzaal 
van het gemeentehuis in Malden. 
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda staat onder andere het ver-
volgproces ruimtelijke visie duurzame 
energie. De gemeenteraad gaat in debat 
over de uitgangspunten die voor het 
vervolgproces van belang zijn. Daarnaast 
spreekt de gemeenteraad over de Regionale 
Energie Strategie (RES). Alle regio’s in 
Nederland moeten een RES opstellen om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen uit 
het landelijke klimaatakkoord gehaald 

worden. De agenda en de vergaderstukken 
vindt u op:
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

Uw mening geven over onderwerpen op de 
agenda
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij 
de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl 
of telefonisch: (024) 358 84 67.

Luister de raadsvergadering live mee
U kunt deze vergadering live meeluisteren via 
www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer 
in de kalender de datum van de raadsvergade-
ring en klik vervolgens op de link naar de audio 
stream. Deze verschijnt kort voor de vergade-
ring bovenin de webpagina. U kunt de verga-
dering hier ook later terugluisteren.

Vlnr: Malou Le Clercq, wethouder Frank Eetgerink en 
Rémy Siroen (de andere 2 winnaars waren helaas afwezig) 

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!



Belastingaanslag van Munitax binnenkort in de bus 
Eind januari ontvangt u de belastingaanslag 
2020 van Munitax. Dit is een aanslagbiljet 
voor de gemeentelijke belastingen. U ziet 
hierop bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw 
woning/pand. Dit is voor de aanslag over 2020 
de waarde op 1 januari 2019. Naast deze waar-
de vindt u op uw aanslag bijvoorbeeld de 
onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffi  ng 
en afvalstoff enheffi  ng. 

Heeft  u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? 
Bel dan met Munitax via (024) 678 09 62. Munitax is op 
maandag 3 februari van 17.30 tot 20.00 uur extra telefo-
nisch bereikbaar. Ook vindt u eenvoudig informatie via de 
website www.munitax.nl. 

Meer informatie via website of telefoon
Als u een account heeft  op MijnOverheid, ontvangt u alle 
aanslagen digitaal. Via www.heumen.nl/belastingen of 
telefoonnummer (024) 678 09 62 kunt u extra informatie 
krijgen over het digitaal ontvangen van uw aanslagen, de 
berichtenbox, bezwaar maken, een taxatieverslag en 
bijvoorbeeld kwijtschelding. Deze informatie vindt u ook 
op de achterkant van de aanslag.

Word vrijwilliger bij de brandweer Malden!
Brandweer Malden is op zoek naar enthousiaste 
nieuwe vrijwilligers. Woont of werkt u overdag in 
Malden, heeft  u hart voor uw medeburger en zin 
in een spannende nieuwe uitdaging? Dan is Post 
Malden op zoek naar u!

De brandweer is 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat om 
uw veiligheid te garanderen. Om op sterkte te blijven is Post 
Malden dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Post 
Malden is gevestigd aan de Ambachtsweg 9 in Malden. 

Wat houdt brandweervrijwilliger zijn in?
Een brandweerman of –vrouw heeft  een breed takenpakket. 
Naast het uitrukken voor brand, bevrijdt u ook slachtoff ers bij 
ongevallen, assisteert u bij stormschade en treedt u op bij 
incidenten met gevaarlijke stoff en. Als vrijwilliger volgt u een 
opleiding die ongeveer twee jaar duurt en waarbij u één avond 
in de week besteedt aan het volgen van (praktijk)lessen. 
Daarnaast oefent u iedere maandagavond samen met uw 
collega’s van Post Malden zodat u de brandweertaken goed 
beheerst.

Help de brandweer uit de brand!
Heeft  u interesse? Kijk voor meer informatie en hoe u kunt 
reageren op de website van de brandweer: 
www.brandweer.nl/malden. 
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De week van 
de burgemeester

Veel burgemeesters zullen zijn op-
geschrikt door het nieuws dat bij de 
woning van een collega niet heel 
ver hier vandaan een handgranaat 
werd gevonden. Achteraf bleek het 
niet te gaan om de burgemeester, 
maar om een andere bewoner. 
Evengoed slecht nieuws. Toch denk 
ik dat veel mensen de eerste indruk 
meteen voor waarheid hebben aan-

genomen. Ik ook. En dat zegt iets over de manier waarop 
we tegenwoordig denken over de veiligheid van mensen 
in het openbaar bestuur. Misschien komt het door de 
moord op een advocaat, of zit het in berichten over 
bedreigingen die hier en daar plaatsvinden? Soms is de 
wereld wel een beetje grimmig.

Je hebt van die bijeenkomsten waar je naar uitkijkt. 
Ik had er één in de voorbije week. Een aantal vrouwen 
uit het buitengebied kwam op de koffi  e. Er was geen 
agenda en ik was heel nieuwsgierig naar hetgeen er 
zoal ter sprake zou komen. Mooi om op een dergelijke 
manier te achterhalen wat mensen bezighoudt. 
Dan wordt het ook gemakkelijker als ze me eens willen 
aanspreken over wat er niet goed gaat, of om over een 
goed idee van gedachten te wisselen. Inspirerend vind ik 
dat. Ik hoop dat we over en weer dingen hebben gezegd 
en gehoord waar we mee verder kunnen.

In gesprek met een andere bezoeker liep ik richting 
koffi  ehoek in het gemeentehuis om ons te voorzien 
van een kopje koffi  e. Daar werd ik aangesproken door 
iemand die informeerde of ik bij een bepaalde bijeen-
komst zou zijn. Ik dacht van niet, omdat ik op die avond 
een vergadering had. En ik beëindigde het gesprek om 
weer aandacht te geven aan mijn gesprekspartner. 
Dat was niet naar de zin van degene die mij aansprak. 
Deze vond het bovendien nodig om mij daarover de les 
te lezen. De mevrouw met wie ik koffi  e haalde, was 
als versteend. We liepen naar mijn kamer totdat ze 
halverwege de gang in schaterlachen uitbarstte. Zo, zei 
ze, dat overkomt je dus als je burgemeester bent, niet 
te geloven. Tja, zelf lig ik niet wakker van zoiets. 
Hetgeen toch ook te denken geeft . 

We zijn als gemeente begonnen met een ander type 
vergaderingen. Onze eerste beeldvormende vergadering 
hebben we gehad. Dan praten we over een onderwerp 
om er met elkaar meer over te weten te komen. 
Dit ter voorbereiding op uiteindelijke besluiten. Er was 
ook iemand die vertelde dat de inwoners toch ook mee 
moeten praten, en hij noemde dat: nawoord. Dus dat 
wat mensen er van vinden als in de vergadering al van 
alles is gezegd. We gaan met de fractievoorzitters daar-
om nog eens praten hoe we de inbreng van inwoners 
een goede plek kunnen geven.

Marriët Mittendorff   

Collectes

 • 26 januari t/m 1 februari: Hersenstichting

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: sectie G nummer 3630, Looistraat 30, Looistraat 30 N

• Malden: Promenade 19, 21, 23, 25 en 31, Rijksweg 104, nabij Schoolstraat 112

• Overasselt: Schoonenburgseweg 18

Dorpsverbinders Heumen: 
De ogen en oren van jouw dorp 

Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. Wij brengen mensen bij elkaar 
en signaleren vragen en problemen. Ook zorgen we ervoor dat inwoners de weg 

vinden naar activiteiten en voorzieningen. Spreek ons gerust aan!

Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl


