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Nieuw coalitieakkoord: Een plek voor iedereen
De partijen VVD, CDA, D66 en PvdA
willen besturen met oog voor de
toekomst en met een realistische blik.
In hun coalitieakkoord van 25 juni
2020, “Een plek voor iedereen”,
noemen zij als grote opgaven: een
plek voor iedereen, betaalbare zorg,
duurzaamheid en veiligheid.
Maatschappelijke participatie en eigen
verantwoordelijkheid staan centraal. Van
iedereen wordt verwacht dat hij of zij een
bijdrage levert aan de Heumense samenleving.
Voor inwoners in een kwetsbare positie, als
gevolg van een beperkt sociaal netwerk en/of
een laag inkomen, biedt de gemeente een
vangnet.
Financieel kader: een sluitende begroting
De coalitie zorgt ervoor dat de financiële
situatie van de gemeente ook in de toekomst
goed blijft. Bij ongewijzigd beleid ontstaat in
2021 een tekort van 1,5 miljoen. Dit betekent
dat de gemeente voor een grote bezuinigingsoperatie staat. Bij het bepalen van de bezuinigingen zorgt de coalitie voor een evenwichtige
verdeling over de domeinen. Er wordt voor
gewaakt dat er geen bevolkingsgroep onevenredig hard wordt geraakt. De coalitie geeft in
het akkoord een reeks aan uitgangspunten
voor het financieel beleid.
Sociaal Domein: we zijn nabij en er is plek voor
iedereen
De coalitie wil voor inwoners in een kwetsbare
positie doen wat er nodig is. Zij wil bestaande
maatregelen heroverwegen op het gebied van
preventie, voorzieningen en samenredzaamheid. Er zijn plannen geformuleerd voor het
doelgroepenvervoer, de dorpshuizen en
bijstandsgerechtigden.
Het nieuwe college gaat onderzoeken of er
een ‘Heumenkaart’ ingevoerd wordt. Dit is een
kaart voor inwoners met een laag inkomen om
hen de mogelijkheid te bieden om mee te doen
in onze gemeente. Invoering van de kaart
moet zorgen voor vereenvoudiging van o.a.
inkomensondersteunende regelingen.
Fysiek domein: woningbouw, energietransitie
en klimaatadaptatie
Dit zijn de grote opgaven in het fysiek domein
in het kader van de nieuwe Omgevingswet.
De uitwerking gebeurt in samenwerking met

ketenpartners. Aanvullend zoekt de coalitie
de dialoog met inwoners. Bij kleine, meer
concrete planologische initiatieven worden
belanghebbenden uitgenodigd om met elkaar
in gesprek te gaan. Uiteindelijk neemt de
gemeente, vanuit het algemeen belang, een
besluit.
Woningbouw
Op korte termijn wordt er in de vier dorpen
gebouwd voor de lokale behoefte. Er wordt
hierbij vooral gekeken naar woningen voor
jongeren, ouderen en starters. Op lange
termijn wil de coalitie ook bouwen voor de
regionale behoefte. Hierdoor kan gezorgd
worden dat het voorzieningenniveau in stand
kan blijven. In het centrum van Malden krijgen
appartementen voor ouderen prioriteit, de
bouwhoogte is afhankelijk van wat financieel
optimaal haalbaar is. Deze bestuursperiode
worden woningbouw en sportvelden in het
Lierdal uitgesloten. Het open karakter blijft
behouden. Er wordt bekeken hoe een duurzame invulling gerealiseerd kan worden.
Ruimtelijke visie duurzame energie: Raadsbesluit is leidend
Het gebied ten oosten van de A73 is het
startpunt voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie. Besluitvorming over
woningbouw in de Kanaalzone is leidend als
het om deze ontwikkeling gaat. Waterkracht
en zonne-energie worden als eerste benut,
windkracht wordt benut indien nodig en

onvermijdelijk, gezien de opgave. De baten van
duurzame energieprojecten komen ten goede
aan de gemeenschap of gemeente.
Duurzaamheid: Gemeente faciliteert
We voldoen aan het klimaatakkoord. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid worden
overgelaten aan marktpartijen. Dit geldt niet
voor het duurzaamheidsloket van de gemeente Heumen. Bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is de voorwaarde dat de
investering gedurende de looptijd door de
gemeente wordt terugverdiend. Samen met
inwoners een duurzame wijk realiseren is één
van de ambities; dit hoeft geen gasloze wijk te
zijn. Op basis van de resultaten van dit project
bepalen we de lijn voor de toekomst.
Heumen in de regio
Bij grote investeringen wordt realistisch
gekeken naar de toekomstbestendigheid
van de gemeente. Uitgangspunt blijft dat
we dichtbij en lokaal organiseren wat voor
inwoners direct van belang is en wat op lokale
schaal goed georganiseerd kan worden.
Bij de regionale samenwerking richten we ons
vooral op het Rijk van Nijmegen en - op
grotere schaal - de regio Arnhem Nijmegen.
In de regionale samenwerking ligt de focus
op het Werkbedrijf en de Omgevingsdienst
Regio Nijmegen (ODRN).
De volledige tekst van het coalitieakkoord is te
vinden op de website van gemeente Heumen:
https://www.heumen.nl/coalitieakkoord/

Jaarrekening 2019
In de jaarrekening 2019 laat het
college van B&W van de gemeente
Heumen zien wat er van de plannen
uit de begroting 2019 terecht is
gekomen en hoe het budget van de
gemeente daadwerkelijk is besteed.

In 2019 is het nieuwe sportcentrum in Malden
geopend. Dit was een groot project voor de
gemeente. De sport- en beweegfaciliteiten in
de gemeente voldoen weer aan de verwachtingen en hiermee wordt de leefbaarheid in de
gemeente Heumen versterkt.

Met de jaarrekening legt het college niet alleen
verantwoording af aan de gemeenteraad over
het beleid en de financiën maar ook aan de
inwoners. De jaarrekening is 25 juni in de
vergadering van de gemeenteraad besproken
en vastgesteld en wordt vervolgens naar de
provincie doorgestuurd ter goedkeuring.

Andere projecten waaraan in 2019 hard is
gewerkt zijn: de herontwikkeling van het
industrieterrein “Werklandschap” in Overasselt,
de voorbereiding van de bouw van 20 woningen
in de Vieracker, de realisatie van woningbouw in
het plan Coehoornhof Nederasselt. Ook de
voorbereiding van de nieuwbouw van de
Vuurvogel en het nabijgelegen Kroonwijkpark
heeft de gemeente, samen met verschillende
partners, opgepakt.

Financieel resultaat positief
De gemeente Heumen heeft over 2019 een
bedrag van € 538.073,- overgehouden. Dit overschot is hoofdzakelijk ontstaan doordat er een
fonds voor het platteland, ter hoogte van ruim
€ 500.000,- is opgeheven. Daarnaast is er een
aantal kleinere incidentele voor- en nadelen die
samen het overschot hebben gevormd.
Inhoudelijk
Het jaar 2019 was het eerste volledige bestuursjaar van dit college.
Vanuit het streven dat in Heumen iedereen
meedoet is onder andere aandacht besteed aan
het regionale beleid voor terugkeer naar werk.
Verder hebben participatiecoaches in onze
gemeente activiteiten georganiseerd waardoor
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen meedoen in de samenleving.
Ook is de toegangsgrens voor de regelingen op
het gebied van kindondersteuning verhoogd
van 110% naar 130% van het minimum
inkomen. Hierdoor konden meer gezinnen
gebruik maken van deze regelingen.

In het belang van de verduurzaming van gebouwen en woningen zijn er verschillende projecten
in uitvoering. Zo loopt het zonnepanelenproject
door waar al bijna 200 panden van panelen
voorzien zijn. Inwoners kunnen duurzaamheidsleningen afsluiten en ondernemers worden
ondersteund in het behalen van snelle duurzaamheidsverbeteringen. Veel tijd en energie is
gestoken in de voorbereiding van het energielandschap voor grootschalige opwekking en
de inwonerparticipatie die daarbij hoorde.
We hebben in 2019 een start gemaakt met het
digitaal participatieplatform “Heumen praat
mee”, waardoor inwoners makkelijker mee
kunnen discussiëren over allerlei thema’s.
Jaarrekening inzien?
U vindt de jaarrekening op de website van de
gemeente Heumen: www. Heumen.nl / over de
gemeente/ financiën, programmarekening 2019

Hijs de vlag op de
Nederlandse
Veteranendag!

Op zaterdag 27 juni vieren we de
Nederlandse Veteranendag. Dit jaar
wordt deze dag in aangepaste vorm
georganiseerd, met een programma
van 45 minuten in de Ridderzaal
voor een kleine groep gasten. Het
programma wordt vanaf 13.45 uur
live uitgezonden door de NOS. Er
worden verder geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd.
Op deze manier geeft het Nationaal Comité
Veteranendag, in samenwerking met de
NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het
jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen
kan mee beleven. Ook u kunt in onze
gemeente uw eigen ‘dankjewel’ vormgeven
door de vlag te hijsen. Op ons gemeentehuis
zal in ieder geval de Nederlandse vlag
worden gehesen om onze erkentelijkheid te
tonen.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Eind juni is het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) van start gegaan. Bureau Zorgfocuz voert het onderzoek
voor meerdere gemeenten in de regio Nijmegen uit. Door middel van een
vragenlijst worden inwoners gevraagd naar hun ervaringen met de hulp en
ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals
hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, een rolstoel, dagbesteding of
begeleiding. Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente de hulp en
ondersteuning verbeteren.
Rond 22 juni heeft een groot deel van de
inwoners, die in 2019 hulp of een voorziening
vanuit de Wmo heeft gekregen, per post of
e-mail een uitnodiging voor het invullen van
een vragenlijst ontvangen. De vragen gaan over
de ontvangen hulp en ondersteuning, de

communicatie met de professionals en het
resultaat van de ondersteuning.
Vertrouwelijk
De vragenlijst kunt u op papier of digitaal
invullen en terugsturen. U kunt dit doen tot

uiterlijk 17 juli 2020. U mag iemand vragen om
u te helpen bij het invullen van de vragen.
Het verwerken van de antwoorden gebeurt
anoniem. De vragenlijsten worden vertrouwelijk
behandeld en worden alleen voor dit onderzoek
gebruikt. De antwoorden zijn niet van invloed
op de hulp of ondersteuning die u krijgt.
Doet u mee?
Als u een vragenlijst ontvangt bent u niet verplicht
om deze in te vullen. Maar het is voor de gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit wel
doen. Met uw ervaringen kunnen wij de hulp en
ondersteuning verbeteren. De gemeente hoopt
daarom van harte dat u meedoet!
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BOA’s in onze gemeente voorzien van Bodycams
De Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren openbare ruimte (BOA’s) in
onze gemeente dragen sinds mei
2020 een bodycam. Een bodycam is
een op de kleding geplaatste camera
die beelden op kan nemen. BOA’s
hebben vaak te maken met agressie
en geweld. Uit ervaringen blijkt
dat het zichtbaar dragen van zulke
camera’s agressie kan voorkomen.
Het gebruik van de bodycams is een
pilot die een jaar zal duren.
Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
(BOA) houdt zich bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de
geldende regels (Algemene Plaatselijke Verordening en Drank- en Horecawet).
Hierbij kunt u onder meer denken aan:
• Parkeerovertredingen;

• Toezicht op evenementen;
• Een bijdrage leveren aan de veiligheid en
leefbaarheid van de inwoners van de
gemeente;
• Overtreders aanspreken en - indien nodig 		
- handhavend optreden;
• Samenwerken met de brandweer, politie en/
of hulpverleningsinstanties.
Zo werkt de bodycam
De camera staat standaard op stand-by. In
deze stand filmt de camera en registreert
geluid, maar de beelden worden niet opgeslagen. Zodra de BOA de bodycam op opnemen
zet, worden de beelden wel opgeslagen,
inclusief 30 seconden tot 2 minuten voordat
de opnameknop op de camera werd aangezet.
Voordat de bodycam wordt ingezet geeft de
BOA een waarschuwing dat er opnamen
gemaakt gaan worden. Als de BOA het filmen

stopt, loopt de opname nog 30 seconden tot
2 minuten door.
Bezwaar maken & privacy
De camera wordt niet uitgezet als iemand
bezwaar maakt tegen het filmen. Bezwaar
maken kan alleen achteraf. Om de privacy te
beschermen gaat de gemeente zorgvuldig om
met het beeldmateriaal van de bodycam.
De beelden worden met encryptie versleuteld
opgeslagen en kunnen alleen worden uitgelezen op het gemeentehuis. Een beperkt aantal
geautoriseerde personen mag de beelden
onder strikte voorwaarden bekijken.
Voor meer informatie over het gebruik van
bodycams kunt u terecht op onze website:
www.heumen.nl/inzet-bodycams

Nieuwe onderwerpen op digitaal platform
Hoe doet u mee?
Dit kan via ons digitaal platform: Heumenpraatmee. Log in op de website:
www.heumenpraatmee.nl en bepaal daar zelf
waar een boom moet komen volgens u. Hier
vindt u ook meer informatie over het project
en de voorwaarden. Is inloggen voor u lastig?
Dan kunt u altijd contact opnemen met ons
zodat wij u kunnen helpen. U kunt een mailtje
sturen naar: heumenpraatmee@heumen.nl of
bellen naar (024) 358 83 00. Daar kunt u
vragen naar Fanny van Creij of Femke Rutten.
Wanneer u liever een formulier invult dan kunt
u een formulier ophalen bij de balie van het
gemeentehuis.

Eind november 2019 is het digitaal
platform ‘Heumenpraatmee’ van onze
gemeente gelanceerd. Inmiddels
hebben meer dan 230 inwoners zich
hiervoor aangemeld. Inwoners reageren op elkaar en brengen goede en
nieuwe ideeën in. En het platform
groeit door! Vanaf vorige week zijn
er vier nieuwe onderwerpen gepubliceerd en elke week lichten wij er
eentje toe op deze gemeentepagina.
Deze week: meer bomen in onze
gemeente.

De vier nieuwe projecten zijn:
1. Deel uw idee voor een dementievriendelijke
gemeente (van het burgerinitiatief Dementievriendelijk Heumen);
2. Waar wilt u meer bomen in onze gemeente?
3. Geef uw idee voor een betere toegankelijkheid in onze gemeente;
4. Bedenk ideeën voor het Multicourt.
Meer bomen in onze gemeente
Bomen planten helpt om de gevolgen van
klimaatverandering tegen te gaan. Bomen zijn
direct klimaatneutraal! Daarom willen we
graag nog meer bomen in onze gemeente.
En u mag erover meedenken waar deze mogen
komen.

Wat kunt u zelf doen voor een beter klimaat?
- U kunt dus meestemmen op ons digitaal
platform;
- Maar u kunt bijvoorbeeld ook zelf een boom
of struik in uw tuin planten;
- Heeft u interesse om natuurverenigingen in
onze gemeente te helpen bomen en struiken
te planten en onderhouden? O.a. Heemtuin,
Lierdal, IVN (natuureducatie), Natuurstichting Kadans? Neem contact op met Marieke
Bos van onze gemeente, via:
mbos@heumen.nl;
- Woont u in het buitengebied en heeft u
ruimte om meer bomen te planten, neem
dan ook contact op met mbos@heumen.nl
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De week van
de burgemeester
U zult het wel gehoord of gelezen
hebben: in ons gemeentebestuur is het
een en ander veranderd. We hebben
maar liefst drie nieuwe raadsleden die
de mooie taak hebben voor u allen de
allerbeste besluiten te nemen.
Een taak die wel eens wordt onderschat, maar die heel belangrijk is voor
iedereen die in de gemeente leeft,
onderneemt, vrijwilliger is, en zo meer.
Ook ik ben acht jaar raadslid geweest en heb daar heel
goede herinneringen aan. Ik zou het zo weer doen, alleen
past het nu niet meer bij mijn functie natuurlijk. Maar ik
vind het fijn dat nieuwe mensen enthousiast aan deze
uitdaging beginnen. Met dank aan hen die het de voorbije
jaren hebben gedaan.
En we hebben ook weer een nieuw college met vier
wethouders, en vier fracties die samen een coalitie vormen.
Van die vier waren er al drie op deze manier aan de slag
en nu zijn we naar ik hoop voor deze periode compleet.
Zelf houd ik wel van enige stabiliteit, omdat ik denk dat
dit het beste is voor de mensen voor wie we het allemaal
doen. Dan weten de mensen waar ze met hun vragen naar
toe moeten en voelt het ook eerder vertrouwd.

Abonneer u op
onze digitale nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox.
Deze e-mailservice is gratis.
Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief

Collectes
Deze week is er geen collecte.

Het is altijd leuk om samen met kinderen iets te doen,
bijvoorbeeld een opening zoals op een mooie zonnige
vrijdagochtend. Als ik aan kom lopen, zie ik al van een
afstand een groepje kinderen van basisschool ‘de Vuurvogel’ staan. We gaan het bouwbord van hun nieuwe
school in het Kroonwijkpark onthullen. Het is een gigantisch bord waar op te zien is dat het een heel mooi gebouw
gaat worden voor de ongeveer 300 kinderen die er hopelijk
veel leuke en interessante ervaringen gaan op doen.
Er mogen niet veel mensen bij zijn, maar ook zo’n kleine
ceremonie heeft wel iets; ondanks de afstand die we
moeten houden, is het heel gezellig.

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).

Tenslotte is binnen de gemeente een team heel actief
sinds het Coronavirus zijn intrede deed. Ze regelen tal van
dingen om te zorgen dat mensen in de gemeente verder
kunnen. De een probeert ondernemers te helpen van wie
opeens de activiteiten en dus ook de inkomsten wegvallen,
de ander is bezig met de sportverenigingen, we hebben
handhavers die bijvoorbeeld zorgen dat op de onderlinge
afstand gelet wordt, er zijn mensen die zich met de
noodmaatregelen bezig houden en zo is dit team zeven
dagen in de week bezig met alle dingen die zich voordoen
vanwege de Corona-tijd. En niet alleen van negen tot vijf.
Daarom is het zo fijn om met die hele groep eens bij elkaar
te komen en ervaringen uit te wisselen. Soms is het grappig
wat ze meemaken, soms aangrijpend, maar het is goed om
het met elkaar te delen. En ook om onze waardering uit te
kunnen spreken.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Koningin Julianastraat 11 t/m 23
• Malden: Merellaan 16, Schoolstraat 23A
• Nederasselt: Broekstraat 46, Gildeplein 35
• Overasselt: Heegseveldweg 1

Marriët Mittendorff

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.

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 4
• Malden: Sectie A Perceel 1395 (nabij Hatertseweg 8), Rijksweg nabij 148, Rijksweg 181,
Schoolstraat 13
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 74
Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: Kasteelsestraat 12A
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Heumen: Oosterkanaaldijk 3

