
Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl 

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

Met een slag op de gong opende 
wethouder Frank Eetgerink vorige 
week woensdag de campagne ‘100 
maatjes gezocht!’. Het doel van deze 
campagne is om in één jaar tijd 100 
nieuwe maatjes te werven die mensen 
uit gemeente Heumen een steuntje in 
rug kunnen geven. De aftrap leverde 
al 15 nieuwe maatjes op. 

De wethouder benadrukte in zijn openings-
speech: “Het geeft positieve energie om als 
maatje een steuntje in de rug te bieden aan 
iemand die dat tijdelijk nodig heeft. Dat horen 
we terug van enthousiaste maatjes in onze 
gemeente. Vooral als je samen iets doet wat 
ook aansluit bij je eigen interesses. Houd je van 
wandelen? Word dan wandelmaatje! Houd je 
van adviseren, word dan administratiemaatje 
of help een jongere die het moeilijk heeft op 
school. U kunt ook denken aan samen koffie 
drinken, voorlezen, schilderen, taallessen, 
bezoeken van het theater en nog veel meer. 
Met 1 à 2 uurtjes per week of maand kunt u
 al veel betekenen voor een ander. De hoop is 
dat de teller eind van het jaar op 100 staat. 
Help mee om dat streven te bereiken, meld je 
aan en zeg het voort!”

In gemeente Heumen doet iedereen mee
De campagne is een initiatief van (welzijns)

Campagne ‘100 maatjes gezocht!’ van start gegaan

organisaties Dichterbij, Pluryn, Malderburch 
centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen en 
gemeente Heumen en maakt onderdeel uit van 
het ‘Actieplan zorg, welzijn en werk in ge-
meente Heumen’. In gemeente Heumen 
vinden we het belangrijk dat iedereen mee-
doet. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarom 
hebben we samen met inwoners, professionals, 
ondernemers en vrijwilligers(organisaties) een 

actieplan opgesteld voor de komende vier jaar. 
Het actieplan bevat allerlei initiatieven om 
zorg en ondersteuning anders en beter te 
organiseren. 

Doet u mee?
Kijk voor informatie en aanmelden op:
www.heumen.nl/maatjes of mail naar maatjes 
@heumen.nl. volg ook de Facebook-pagina 
@steunpunt vrijwilligerswerk Heumen.
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Op donderdag 31 januari vergadert de 
gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Op de agenda staat onder andere de  ver-
duurzaming van de sporthal in Overasselt. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een 
bedrag van maximaal € 60.000 beschikbaar 
te stellen voor het uitvoeren van duurzaam-
heidsmaatregelen aan de sporthal Overasselt.

Waar de gemeenteraad nog meer over 
spreekt
Op de agenda staan ook onderstaande 
onderwerpen:
• Zienswijze kaderstelling Modulaire  
 Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
• Inzet van begeleiding en bestemmings-
 reserve statushouders

• Zienswijze maatwerkovereenkomst Werk- 
 bedrijf 2019

De agenda en de vergaderstukken kunt u 
vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender.

U kunt uw menig 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
Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalen-
der. Selecteer in de kalender de datum van 
de raadsvergadering en klik vervolgens op 
de link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de 
webpagina. U kunt de vergadering hier ook 
later terugluisteren. 

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 31 januari 

Oud ijzerinzameling 
door SV Juliana ‘31

Aan de SV Juliana ’31 Malden gelegen aan de 
Broekkant 39 te Malden  is door de gemeente 
Heumen toestemming verleend om op 
zaterdag 2 februari oud ijzer in te zamelen in 
Malden. Op die dag kan tussen 9.00 en 15.00 
uur oud ijzer worden gebracht naar SV Juliana 31. 

Op verzoek wordt ook op die dag oud ijzer aan 
huis opgehaald, daarvoor kan vanaf  heden 
gebeld worden naar Paul Reintjes: 06 - 26 72 
91 42 of naar Lianne Muller 06 - 22 01 36 93 of 
kunt u mailen naar: oudijzerjuliana@gmail.com. 
Wij verzoeken u om alleen oud ijzer aan te 
bieden en geen ander afval.



Vanaf zaterdag 2 februari 2019 zijn 
veel ophaaldagen van afval anders 
dan u gewend bent. Ook de tijd dat 
Dar langskomt kan anders zijn. Zorg 
daarom dat uw afval op de ophaaldag 
vóór 7.30 uur aan de straat staat.

Kijk voor uw ophaaldagen op uw digitale 
afvalwijzer of download de Dar app. Met de 
Dar app heeft u altijd uw persoonlijke 
afvalwijzer bij de hand! 

U kunt een seintje krijgen wanneer Dar uw 
afval komt ophalen.

Papieren afvalwijzer besteld? Dan ontvangt u 
deze voor februari 
Omdat u digitaal altijd uw ophaaldagen bij de 
hand hebt, krijgt u in 2019 geen papieren 
afvalwijzer meer thuisgestuurd. Heeft u de 
papieren afvalwijzer aangevraagd? Dan krijgt 
u deze voor februari in de bus. 

Andere ophaaldagen afval vanaf 2 februari 2019

Het asbest werd aangetroffen tijdens een visuele 
asbestinventarisatie ter voorbereiding op de 
sloop van het sportcentrum. In 2019 maakt het 
sportcentrum plaats voor een nieuw, modern en 
duurzaam Sportcentrum Malden. Regelmatig 
onderzoek door een gecertificeerd bedrijf heeft 
aangetoond dat gebruikers niet zijn blootgesteld 
aan asbestdeeltjes. Desondanks worden de 
ruimtes in de buurt waar het asbest is aangetrof-
fen uit voorzorg gesloten. Zo wordt potentieel 
risico, hoe miniem ook, uitgesloten.

Onderzoek
Het onderzoek heeft zich in eerste instantie 
gericht op de ruimtes onder het plafond 
waarboven het asbest werd aangetroffen. 

Judozaal Sportcentrum De Veldschuur 
wordt preventief gesloten

Op de afgenomen kleef- en luchtmonsters is 
niets aangetroffen en dat betekent dat de 
ruimtes schoon zijn. Recent vervolgonderzoek 
boven de plafonds toont aan dat ook daar géén 
verspreiding is van asbestdeeltjes. Met het 
onderzoeksbedrijf wordt overlegd of nog meer 
maatregelen nodig zijn naast de preventieve 
afsluiting van alle omliggende ruimtes.

Verplaatsen activiteiten
De sluiting van de judozaal heeft uiteraard 
gevolgen voor de activiteiten die hier de 
komende maanden nog gepland staan. Laco 
zal met de verenigingen die gebruikmaken 
van de judozaal overleggen hoe de resterende 
periode dit voorjaar wordt overbrugd. 

Afgelopen zomer zijn enkele ruimtes van De Veldschuur enige tijd gesloten 
geweest nadat er bij de voorbereiding van de sloop asbest werd aangetroffen. 
Onderzoek wees vervolgens uit dat gebruikers van De Veldschuur geen gezond-
heidsrisico’s hebben gelopen. Ook recent vervolgonderzoek toont aan dat er 
geen actuele gezondheidsrisico’s zijn. Om het zekere voor het onzekere te 
nemen heeft de gemeente in overleg met Laco besloten om toch de judozaal te 
sluiten.

‘Go’ voor oprichting 
Energie Coöperatie 
Heumen

Tijdens een energieke samen-
komst met 30 initiatiefnemers op 
15 januari 2019 in het gemeente-
huis in Malden werd een ‘go’ 
gegeven voor de oprichting van 
de Energie Coöperatie Heumen 
(ECH). De statuten gaan nu naar 
de notaris voor de officiële start 
van de burgercoöperatie voor 
duurzame energie. Er zijn plan-
nen in de maak voor winning van 
energie uit waterkracht, wind en 
zon.

Alle voorbereidingen zijn verricht door 
een achtkoppige kerngroep, die nu ook 
doorgaat als bestuur. Voorzitter wordt Hein 
Pijnappel en penningmeester Paul Romijn, 
beiden uit Malden. Piet van Casteren uit 
Overasselt neemt de secretarisrol op zich. 
Er zijn diverse werkgroepen opgericht die 
het bestuur gaan helpen bij voorbereiding 
en uitvoering. Onder andere een werk-
groep communicatie, die plannen gaat 
maken voor naamsbekendheid en werving 
van leden.

Op 26 maart is de volgende bijeenkomst 
van ECH. Belangstellenden kunnen zich via 
energiecooperatieheumen@gmail.com 
aanmelden.



www.heumen.nl

De week van 
de burgemeester

 
Als u bij de nieuwjaars-
receptie bent geweest, dan 
hebt u het fi lmpje over 
leuke activiteiten georga-
niseerd door mensen in 
onze gemeente gezien. Dit 
fi lmpje is nu ook op de 
gemeentelijke website te 
zien. Op dat fi lmpje krijgen 

we veel positieve reacties. Zoveel, dat we inmid-
dels hebben besloten dat we dit volgend jaar 
willen herhalen. Bij de gemeente beginnen we 
alvast met het verzamelen van foto’s en video’s 
van mooie initiatieven en andere gebeurtenis-
sen die in de gemeente plaatsvinden. Dus hebt u 
een mooi idee en maakt u daar foto’s of een 
video van, stuur ze ons toe. Wellicht wordt uw 
bijdrage opgenomen in onze nieuwjaarsfi lm.

Met het college zijn we op zoek naar ideeën 
voor een veilig en toegankelijk gemeentehuis. 
Ook een werkgroep van de raad is daarmee aan 
de slag gegaan. We willen open en gastvrij zijn, 
maar we willen ook dat onze medewerkers veilig 
hun werk kunnen doen. Beide dingen passen 
niet één op één op elkaar, dus we moeten ze 
zien te verbinden, en dan natuurlijk ook op de 
kosten letten. Dat vraagt dit jaar nog wel het 
nodige denkwerk.

Ook mogen twee van onze inwoners zich nu 
Nederlander noemen. In aanwezigheid van een 
hele groep mensen die hebben meegeholpen is 
dat feestelijk bekendgemaakt. Het leren van de 
taal is één ding, maar omgaan met alle regelin-
gen in ons land vraagt ook wel wat en dan is het 
fi jn dat er mensen zijn die daarbij helpen. Bij de 
cijfers over onze inwoners in 2018 zag ik dat we 
er vorig jaar 33 nieuwe nationaliteiten bij 
hebben gekregen. Dat is een heel aantal voor 
een kleine gemeente.

Twee keer was ik deze week bij de brandweer. 
Eerst op de receptie van de veiligheidsregio die 
in Wijchen werd gehouden. We maakten kennis 
met een nieuwe directeur. Op zaterdagavond 
was ik in Overasselt, waar weer een paar van die 
kanjers van vrijwilligers werden gehuldigd. Het 
is mooi volk, de mannen die onze gemeente 
veiliger maken. Een aantal van hen was met 
partner aanwezig. Van hen hoor ik hoe ze het 
ervaren als hun man met soms levensreddend 
werk bezig is. We hebben overigens nog een 
paar van die mensen nodig die het team willen 
versterken!

Marriët Mittendor�    
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Eind januari ontvangt u meestal de 
belastingaanslag 2019 van Munitax. 
Dit is een aanslagbiljet voor de 
gemeentelijke belastingen. U ziet 
hierop bijvoorbeeld de WOZ-waar-
de van uw woning/pand. Dit is voor 
de aanslag over 2019 de waarde op 
1 januari 2018. Naast deze waarde 
vindt u op uw aanslag bijvoorbeeld 
de onroerende-zaakbelasting 
(OZB), rioolheffi  ng, afvalstoff en-
heffi  ng. 

Heeft  u vragen over uw WOZ-waarde of uw 
aanslag? Bel met (024) 678 09 62. Wanneer 
Munitax uw vraag niet direct kan beant-
woorden dan bellen ze u binnen vijf 
werkdagen terug. Ook vindt u eenvoudig 
uitgebreide informatie via de website www.
munitax.nl. Munitax is op donderdag 31 
januari van 17.30 tot 20.00 uur extra 
telefonisch bereikbaar. 

Meer informatie via website of telefoon
Via www.heumen.nl/belastingen of 
telefoonnummer (024) 678 09 62 kunt u 
extra informatie krijgen over het digitaal 
ontvangen van uw aanslagen, de berichten-
box, bezwaar maken, een taxatieverslag en 
bijvoorbeeld kwijtschelding. Deze informa-
tie vindt u ook op de achterkant van de 
aanslag.

Waar komen de 
windmolens?

Een energielandschap tussen de 
A73 en het Maas-Waalkanaal 
waar windmolens en zonnepane-
len gecombineerd worden met 
natuur, landschap, recreatie en 
educatie. Dat is belangrijkste 
uitkomst van alle gespreksrondes 
die eerder zijn gevoerd in de 
Energiecircussen en nu te vinden 
is in de conceptversie van de 
Ruimtelijke Visie Duurzame 
Energie gemeente Heumen. 
Dit document inclusief samen-
vatting en kaartje is te vinden 
op onze website:
www.heumen.nl/energievisie.

Op maandagavond 4 februari a.s. 
organiseren we van 19.30 tot 21.45 uur 
een bijeenkomst om deze startnotitie 
(conceptversie) van de Ruimtelijke Visie 
voor Duurzame Energie te presenteren 
en te bespreken. In de visie wordt aange-
geven waar de realisatie van duurzame 
energieopwekking (zoals windmolens en 
zonnevelden) in het buitengebied een 
plek kan krijgen en onder welke voor-
waarden. De visie is geschreven op basis 
van de ideeën van inwoners die zijn 
verzameld tijdens het Energiecircus 
Heumen in september en oktober 2018. 
Iedereen die geïnteresseerd is om mee 
te praten over de conceptvisie is van 
harte welkom. 

De bijeenkomst is in sociaal-cultureel 
centrum Maldensteijn, Kerkplein 8 in 
Malden, van 19.30 tot ca. 21.45 uur. 
Inloop met koffi  e en thee is vanaf 19.00 
uur. 
Als u erbij wilt zijn, kunt u zich aanmel-
den tot en met 3 februari via: 
duurzaam@heumen.nl

Mocht u niet naar de bijeenkomst van 
4 februari kunnen komen, maar wel 
feedback, suggesties of vragen hebben, 
dan kunt u deze ook sturen naar: 
duurzaam@heumen.nl
Uw inbreng wordt dan meegenomen in 
het proces.

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 

• Malden: Merellaan 3, Sportaccommodatie 

 De Broekkant

• Overasselt: Sint Walrickweg 9 

Verleende omgevingsvergunning 

• Malden: De Hoge Brug 14a

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Schoolstraat 10 

Collectes

27 januari t/m 2 februari: 

Hersenstichting

Belastingaanslag van 
Munitax binnenkort 
in de bus


