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Nieuwe ambtsketen
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Waar moet een ambtsketen aan voldoen?
Een keten moet een penning hebben met een 
rijkswapen aan de ene zijde en aan de andere 
zijde het gemeentewapen. De penning wordt 
gedragen met het gemeentewapen zichtbaar 
bij evenementen en gelegenheden specifiek 
van en voor de gemeente Heumen zoals de 
raadsvergadering en openbare optredens van 
de burgemeester. Het Rijkswapen moet 
zichtbaar zijn als de burgemeester namens het 
rijk handelingen verricht zoals de uitreiking 
van koninklijke onderscheidingen of als dit 
buiten de gemeente Heumen is. Over de keten 
zelf is eigenlijk niet veel vastgelegd maar naar 

Op donderdag 18 april vergaderde 
de gemeenteraad van Heumen. 
Aan het begin van de vergadering 

is gebruikgemaakt van het inspreekrecht. 
Een inwoonster heeft gesproken over de 
situatie op Rijksweg 26. Daarna heeft een 
raadslid ingesproken over de situatie op 
Valkstraat 19-19A. Op de agenda van de 
gemeenteraad stond een aantal zogenaam-
de hamerstukken, agendapunten waar de 
gemeenteraad niet meer inhoudelijk over 
spreekt. Op deze manier is de aangepaste 
welstandsnota aangenomen en heeft de 
gemeenteraad opnieuw 1 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de stimuleringsle-
ning duurzame maatregelen voor woningen, 
bedrijven en maatschappelijke gebouwen.

Onderzoek van de Rekenkamercommissie
Op de agenda van de gemeenteraad stonden 

2 agendapunten die betrekking hebben op de 
Rekenkamercommissie. De Rekenkamercom-
missie is een onafhankelijke commissie van de 
gemeenteraad die controleert of beleid goed 
werkt en of het geld goed uitgegeven wordt.
Het eerste agendapunt ging over een onder-
zoek dat de commissie gedaan heeft naar de 
tevredenheid met de keukentafelgesprekken 
die gehouden zijn in het kader van de WMO. 
Niet alle fracties waren tevreden met de 
manier waarop het onderzoek methodisch en 
inhoudelijk is uitgevoerd. Het andere agenda-
punt betrof het ontslag op eigen verzoek van 
de leden van de Rekenkamercommissie. 
De raad heeft het ontslag verleend.

Winterfestijn met ijsbaan
De gemeenteraad wil graag dat er een winter- 
festijn met ijsbaan komt in de winterperiode. 
Hij heeft het college gevraagd dit samen met 

ondernemers te organiseren. De gemeente-
raad stelt hiervoor 20.000 euro beschikbaar 
en staat voor 20.000 euro garant. De wet- 
houder heeft na het indienen van de motie 
aangegeven te zullen onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn. Hij zal de gemeenteraad 
hierover inlichten.

Terugluisteren
Wilt u weten wat er over het winterfestijn is 
gezegd? Dan kan dat via www.heumen.nl/
vergaderkalender klik in de kalender op 18 
april.

Volgende raadsvergadering , bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 6 juni. De agenda en 
vergaderstukken kunt u vinden in de ver- 
gaderkalender. Deze is te vinden op 
www.heumen.nl/vergaderkalender 

Uit de gemeenteraad van 18 april 2019

Sinds 18 april heeft onze gemeente 
een nieuwe ambtsketen. De vorige 
was niet meer representatief en de 
draagbaarheid liet wat te wensen over 
vond het toen zittende college. 
Daarom is een aantal edelsmeden 
gevraagd een offerte te maken voor 
een nieuwe. Charlotte Rombouts Arens 
was degene met het meest aanspre-
kende ontwerp en maakte de nieuwe 
keten met een prachtig resultaat!

Voordat de raadsvergadering van 18 april 
begon, is de ambtsketen officieel overhandigd 
aan de burgemeester. Ex-medewerker van 
onze gemeente Gerard Janssen vertelde de 
oorsprong van de keten en waar een keten aan 
moet voldoen. Vervolgens vertelde Charlotte 
hoe ze de keten heeft gemaakt. Charlotte: 
“Toen ik deze mooie opdracht kreeg ben ik 
eerst gaan nadenken of de vorm van de 
gemeente Heumen verwerkt kon worden in de 
schakels en dat was het geval”. “Op iedere 
schakel wordt steeds weer een ander dorp 
opgelicht. Ook is een grotere schakel in de 
vorm van de gehele gemeente gemaakt met 
daarin steentjes verwerkt, welke door de 
leerlingen van alle basisscholen uit de ge-
meente zijn gezocht”.

goed gebruik is deze vaak van edelmetaal 
zoals zilver gemaakt en moet hij verstelbaar 
zijn zodat zowel man als vrouw ‘m kan dragen.
Burgemeester Marriët Mittendorff is zeer te 
spreken over de keten en bedankt Charlotte 
hartelijk. De keten wordt met plezier en trots 
gedragen.



Vergaderingen raadscommissies mei
De komende weken bereiden de 
raadscommissies de raadsvergade-
ring van 6 juni voor. In alle commis-
sies worden de voortgangsrapporta-
ges besproken. Het college geeft  de 
gemeenteraad de stand van zaken 
van de lopende projecten. 
Alle commissievergaderingen begin-
nen om 20.00 uur en vinden plaats 
in het gemeentehuis.

Daarnaast wordt op 14 mei in de commissie 
Bestuur en Organisatie in de vorm van een 

presentatie een vooruitblik gegeven op de 
begroting van de Veiligheidsregio. 
Op donderdag 16 mei vindt een beeldvor-
mende bespreking plaats in de commissie 
Sociale Leefomgeving over het landelijk 
beleid rondom streekomroepen.

De volledige agenda’s en de vergaderstukken 
vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender
U bent van harte welkom om te komen lui-
steren. Als u wilt inspreken over een onder-
werp dat op de agenda staat dan kunt u zich 
aanmelden bij de griffi  e via: griffi  e@heumen.nl.

Heeft  u een goed idee waarmee u 
innovatie, leefb aarheid, circulariteit 
en/of vitaliteit in de regio bevordert? 
Wilt u weten hoe RvN@ u kan helpen 
om uw idee een impuls te geven? 
Bezit u kennis, vaardigheden of 
middelen en wilt u weten hoe u die 
voor de regio in kunt zetten? 
Kom dan naar de Meet up op dinsdag 
30 april van 14.30 tot 16.30 uur in het 
gemeentehuis, Kerkplein 6 in Malden.

Om de potentie van de regio nog beter te be-
nutten, zijn ondernemers, kennisinstellingen, 
overheden (de zeven gemeenten van het Rijk 
van Nijmegen), investeerders en inwoners de 

beweging RvN@ gestart. Hierin werken we 
samen aan ambitieuze projecten en program-
ma’s die de welvaart en het welzijn in de regio 
bevorderen. Door samen over grenzen van de 
gemeenten en eigen sectoren heen te kijken, 
realiseren we economische groei, krijgen we 
meer mensen aan het werk, behouden we 
meer talent voor lokale bedrijven en creëren 
we een sterke sociale samenleving in het Rijk 
van Nijmegen.

Meer weten over RvN@ of aanmelden voor de 
Meet up?
Op afspraak kunt u 30 april terecht om te praten 
over initiatieven in de gemeente. RvN@ legt 
contact met en tussen lokale ondernemers en 

ambtenaren. Zoekt u meer informatie over 
RvN@ of wilt u een voorstel of initiatief 
bespreken? Kijk dan eens op de website van 
RvN@ en vul het formulier in: 
www.rvnhub.nl. Aanmelden kan ook via deze 
site of mail naar René Joosten van de gemeente 
Heumen: rjoosten@heumen.nl 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heumen maken bekend dat 
het ontwerp van de Ruimtelijke Visie 
Duurzame Energie ter inzage wordt 
gelegd. Met de vaststelling van de 
Ruimtelijke Visie Duurzame Energie 
door de gemeenteraad (in september 
2019) wordt er ruimte gegeven aan 
het realiseren van initiatieven voor de 
opwekking van duurzame energie in 
het buitengebied van de gemeente 
Heumen. Hierbij kunt u denken aan 
initiatieven als windmolens of zonne-
panelenvelden.

Het ontwerp van de Ruimtelijke visie Duurza-
me Energie inclusief daarbij horende bijlagen 
ligt vanaf dinsdag 23 april 2019 tot dinsdag 

Half mei en in de maand juni zijn er 
werkzaamheden aan de Molensingel, 
Randwijksingel en Groesbeekseweg in 
Malden, er wordt in deze straten aan 
het asfalt gewerkt.

De werkzaamheden zijn nodig vanwege de 
slechte conditie van de straten: Molensingel, 
Randwijksingel en Groesbeekseweg. 
De fi etssuggestiestroken laten los waardoor 
valgevaar toeneemt, fi etscomfort wegvalt en 
er ontwijkend op de rijbaan gefi etst wordt. 
De rijbaan zelf wordt ook in dit onderhoud 
vervangen.

Werkzaamheden Randwijk- en Veldsingel
Daarnaast zijn er nog enkele andere werk-
zaamheden aan Randwijksingel en Veldsingel 
opgenomen. De tekeningen hiervan vindt u 
op onze website: www.heumen.nl/werkzaam-
heden. De planning en nadere informatie 
volgt nog.

4 juni 2019 ter inzage en is te raadplegen via 
de gemeentelijke website www.heumen.nl/
energievisie of bij de balie Bouwen, Milieu en 
Leefomgeving tijdens de openingsuren in het 
gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

Reactiemogelijkheden
Gedurende de periode van dinsdag 23 april 
2019 tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen 
schrift elijk of per email zijn reacties, kritiek en 
ideeën over het ontwerp ruimtelijke visie naar 
voren brengen. Dit wordt een zienswijze 
genoemd. Een schrift elijke zienswijze moet 
worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Heumen, Postbus 
200, 6580 AZ Malden. Deze kan zowel per 
post, als per email via duurzaam@heumen.nl 
worden verzonden.

30 april: Meet up van RvN@

Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzaamheid 
ligt ter inzage

Vooraankondiging 
asfaltonderhoud in 
Malden

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Herhaald bericht: Dodenherdenking

Werkzaamheden Oosterkanaaldijk - Broekkant

In gesprek over 
energiezuinig wonen 
in Hoogenhof 

Zaterdag 4 mei vindt in de Heilige 
Antonius Abt kerk in Nederasselt de 
jaarlijkse Dodenherdenking plaats. 
We herdenken alle slachtoff ers van 
oorlog en geweld. Om 18.30 uur begint 
de viering in de kerk (Kerklaantje 8 in 
Nederasselt). Aansluitend is er een 
stille tocht naar het oorlogsmonument 
aan de Schoonenburgseweg in Over-
asselt. Alle inwoners van de gemeente 
Heumen zijn van harte welkom om 
aan te sluiten. 

De herdenking wordt dit jaar vanuit Nederas-
selt georganiseerd. Bent u niet in staat om aan 
de stille wandeltocht van de kerk naar het 
monument deel te nemen? U kunt ook recht-
streeks naar de plek gaan waar de herdenking 

Vanaf 29 april tot 25 mei voert de 
fi rma Van Gelder werkzaamheden uit 
aan de Broekkant en de Oosterkanaal-
dijk in Malden. In dit bericht leest u 
meer over de werkzaamheden en de 
consequenties. 

We verharden het fi etspad aan de Ooster-
kanaaldijk
De eerste week starten we met het verharden 
van het resterende gedeelte van de Ooster-
kanaaldijk: Tussen het Stenen Hoofd en de 
Eendenpoelseweg. Ook worden lantaarnpalen 
geplaatst naast het fi etspad. Tijdens de werk-
zaamheden is het pad niet toegankelijk voor 
wandelaars.

Op dinsdagavond 14 mei gaan 
woningeigenaren van Hoogenhof 
met elkaar in gesprek over energie-
zuinig wonen. Dit gebeurt onder 
begeleiding van energieadviseur 
Laurette Bulkens. Ook de resultaten 
van een energiescan van een woning 
uit die wijk worden besproken. 

Het gesprek is onderdeel van een serie 
bijeenkomsten van ‘Energie in de Wijk’! 
Wilt u weten wat u kunt doen om energie 
te besparen in uw eigen woning, of om zelf 
duurzame energie op te wekken? Meld u 
dan nu aan! Het gesprek vindt plaats op 
basisschool De Tovercirkel. Het begint om 
19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Voor 
appeltaart wordt gezorgd!  De avond wordt 
in samenwerking met het Wijkplatform 
Hoogenhof georganiseerd.

Aanmelden verplicht
De bijeenkomst is uiteraard gratis en heeft  
een kleinschalig karakter. Aanmelden is 
verplicht. Aanmelden kan via:
energie@heumen.nl. 
Neem uw energierekening mee!

plaatsvindt. Er staan stoelen klaar bij het 
oorlogsmonument aan de Schoonenburg-
seweg. De herdenking daar begint om onge-
veer 19.45 uur, met onder andere een toe-
spraak van onze burgemeester en de voor-
dracht van een aantal gedichten. Na afl oop 
bent u uitgenodigd om na te praten in dorps-
huis ‘Ons Huis’, Kerklaantje 17 in Nederasselt.

Houd rekening met extra reistijd
Moet u zaterdag 4 mei met de auto door 
Overasselt of Nederasselt? Vanwege de stille 
tocht wordt u tussen 19.00 en 21.00 uur om-
geleid. Door de omleiding bent u wellicht 
langer onderweg. Daarnaast zijn er werkzaam-
heden bij de brug bij Grave. 
Voor meer informatie gaat u naar: 
www.grave.nl/reconstructie-n324.

De Broekkant wordt ingericht als fi etsstraat 
en 30 km/h weg
Maandag 6 mei starten de werkzaamheden 
aan de Broekkant. Tussen de aansluiting met 
de Malderburchstraat en de Kerkweg wordt de 
Broekkant ingericht als fi etsstraat. Tijdens de 
werkzaamheden wordt ook de kruising met de 
Raadhuisstraat gelijkwaardig gemaakt. Op het 
wegvak geldt straks een snelheidslimiet van 
30 km/h. Ook komt hier een inrijverbod voor 
vrachtverkeer. Tijdens de werkzaamheden is 
de Broekkant 3 weken afgesloten voor door-
gaand verkeer. U wordt omgeleid. De trot-
toirs langs de Broekkant blijven wel toeganke-
lijk tijdens de werkzaamheden. Aanliggende 
woningen en sportpark Juliana blijven deze 
weken vanaf 1 zijde bereikbaar. De aannemer 
informeert aanwonenden persoonlijk. 

We verbeteren het fi etspad en trottoir bij 
de Basalt
Bij de aansluiting van de Basalt op de Eenden-
poelseweg verbeteren we de situatie voor 
fi etsers en voetgangers door het verlengen 
van het fi etspad tot over de kruising Basalt - 
Eendenpoelseweg. Tijdens de werkzaamheden 
blijft  de Basalt grotendeels toegankelijk voor 
verkeer. 

Neemt u voor meer informatie gerust contact 
met ons op
Op onze website, www.heumen.nl/wegwerk-
zaamheden, vindt u tekeningen met uitleg. 
Bij bijzonderheden tijdens de werkzaamheden 
informeren wij u via onze website, Facebook 
en Twitter. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met ons via telefoonnummer 14 024. 
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De week van 
de burgemeester

Soms wordt een dag heel anders 
dan je die ‘s ochtends voor ogen 
had. Dat gebeurde ook in Neder-
asselt, waar iemand in de achter-
tuin gaat graven op de plek waar 
een nieuwe schuur moet komen. 
En dat gaat prima tot er een 
ijzeren kistje tevoorschijn komt. 
Het duurt niet lang tot het kistje 

gaat roken. Dat is raar, zeker als het daarna gaat 
branden. Tijd voor een telefoontje naar de politie. 
Even later heb je allerlei vreemde mensen in je tuin die 
ook gaan graven en vervolgens een heleboel granaten 
van wel bijna een halve meter uit de grond halen. 
Voor de gemoedsrust maar goed dat niemand er eerder 
weet van had.

Brandalarm. Ik krijg een telefoontje van de brandweer, 
maar het gaat niet om een brand maar om een auto die 
tegen een gebouw is gereden. De automobilist moet 
naar het ziekenhuis, en de brandweer inspecteert of 
het gebouw kan instorten. Dat is niet het geval, maar 
er slapen wel een paar mensen die er niet kunnen 
blijven vanwege brandgevaar. Ze staan buiten te 
bibberen van de kou. Sneu is dat. Heb je een warme 
kamer met je spullen bij de hand en dan moet je het 
gebouw uit om later in een koude caravan verder te 
slapen.

De offi  cier van justitie komt op bezoek voor een 
kennismakingsgesprek. Ik ben gewend aan wisselingen 
bij justitie. De offi  cieren blijven altijd maar een paar 
jaar, voordat ze weer iets anders gaan doen. De ge-
sprekken vinden meestal plaats met de politie erbij. 
We noemen dat ‘de driehoek’. Maar deze keer is het 
vooral informeel, met kort iets over onszelf en dan 
alvast een voorzetje op de zaken die spelen. 
De volgende keer gaan we samen met de politie wat 
dieper in op zaken die meer aandacht nodig hebben.

Onze zeswekelijkse lunchbijeenkomst met de burge-
meesters uit de regio vindt deze keer plaats in Beunin-
gen. Bij een broodje praten we over zaken die ons 
allemaal aangaan. Landelijke regelingen bijvoorbeeld 
waar we baat bij of last van hebben en wat we er mee 
doen. Bij dit soort overleg valt mij op dat we het vaak 
hebben over het ongemak van de privacywetgeving. 
Tal van zaken die we gemakkelijk konden delen, ook ten 
behoeve van zorg en veiligheid van onze inwoners, die 
mogen wettelijk niet meer. Dat baart ons best zorgen.

In ons Maldense zwembad zie ik jong regionaal talent 
prachtige capriolen in het water maken. Knap hoor, om 
zoveel dingen onder water te doen zodat het er boven 
water mooi synchroon uitziet. Goed bezig!

Marriët Mittendor�    

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: Broekkant 51, Huikeling 11, 

 Rijksweg 65

• Heumen: perceel 984 sectie I (Frankenstraat 34)

• Overasselt: Valkstraat 1, Zesakkerlaan 18

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Rijksweg 266

• Malden: Vieracker 41, sectie G perceel-

 nummer 5802 en 5779 (nabij Droogsehof)

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).

Collectes

Geen collectes

Gemeente ondersteunt makers op weg 
naar onderscheidende lokale producten
Kort geleden presenteerden de 
gemeenten Berg en Dal en 
Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen 
en Harm’s Hoeve tijdens de in-
spiratiesessie ‘Local Food Inspi-
ration’ diverse activiteiten voor 
makers uit de gemeenten Berg 
en Dal en Heumen om hun pro-
duct (idee) aan te scherpen of 
op te schalen. 

Veel makers werken aan nieuwe pro-
ductconcepten en hebben behoeft e aan 
een klankbord, specifi eke expertise of 
een podium om hun product (idee) uit
te proberen. De gemeente ondersteunt 
hierin met als doel om met onderschei-
dende producten de directe afzet van 
lokaal geproduceerde producten te 
vergroten en een lokale voedselketen 
te stimuleren. 

Ondersteunende activiteiten
Boeren, tuinders en verwerkers uit de 
gemeenten Berg en Dal en Heumen, 
die actief zijn in de korte voedselketen, 
kunnen zich voor vier activiteiten 
aanmelden: 
• In een workshop met conceptontwikke-
 laars worden kansrijke product-ideeën 
 of concepten aangescherpt; 
• Studenten van HAS Den Bosch denken 
 met ondernemers mee hoe ze hun 
 productconcept naar de doelgroep 
 kunnen communiceren; 
• Tijdens een inspiratiesessie met lokale 
 marktpartijen worden nieuwe product-
 concepten gepresenteerd én van 
 feedback voorzien door een deskun-
 dige jury;
• Voor de uitwerking van een nieuw   
 afzetconcept of samengesteld product 
 van een samenwerkingsverband, kan 
 een plan van aanpak worden uitge-
 werkt.

Local Food Inspiration
De ondersteuningsmogelijkheden waren 
het sluitstuk van de inspiratiesessie 
‘Local Food Inspiration’ bij Harm’s Hoeve 
in Malden. Deze inspiratiesessie werd 
geopend door wethouder Irma van de 
Scheur en Pierre Hopman namens de 
initiatiefnemers. Na de inleiding over 
foodtrends en lokale marktontwikkelin-
gen, werd in de workshop ‘slim groeien’ 
ingegaan wat er nodig is om een product 
(idee) aan te scherpen of op te schalen. 

Hieruit bleek dat er onder makers veel 
product-ideeën leven en dat er volop 
geëxperimenteerd wordt met nieuwe 
productconcepten. De avond werd 
afgesloten door wethouder Maarten 
Schoenaker namens de gemeente 
Heumen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de diverse activi-
teiten voor makers uit de gemeenten 
Berg en Dal en Heumen? Neem contact 
op met voedselcoördinator Linette Mak 
via hallo@linettemak.nl of 06 - 27 02 60 75.


