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Jaarwisseling: zo houden we het gezellig én veilig 
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Nog even en dan luiden we 2020 in. 
De jaarwisseling wordt door veel 
mensen in onze gemeente gevierd. 
Veel Heumenaren genieten nog 
steeds van het afsteken van vuur-
werk. Steekt u vuurwerk af tijdens de 
jaarwisseling? Houd dan wel rekening 
met anderen. Probeer het gezellig, 
maar ook veilig en schoon te houden. 

Vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 
uur en 1 januari 02.00 uur
Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan is 
dat strafb aar en kunt u een boete krijgen. 

Geen vuurwerk bij het winkelcentrum Malden 
en op schoolpleinen
Deze plekken zijn aangesteld als vuurwerkvrije 
zone. Hier mag u nooit vuurwerk afsteken, ook 
niet tijdens de offi  ciële afsteektijden. 

Meld vuurwerkoverlast bij de politie of de 
gemeente
Dit kan door te bellen naar de politie op 
telefoonnummer 0900-8844 of de gemeente 
via telefoonnummer 14 024. Sprake van een 
verdachte en gevaarlijke situatie? Bel dan 112. 

Vuurwerk kopen alleen bij erkende verkoop-
punten
Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 29 en 31 
december. Dit kan alleen bij erkende verkoop-
punten. In de gemeente Heumen kan dit bij:
• Tuinwereld, Broekkant 90 in Malden
• Vuurwerk Malden, Rijksweg 128 in Malden
• Van Langen, Hoogstraat 16 in Overasselt

Tips voor het veilig afsteken van vuurwerk
Steekt u tijdens de jaarwisseling vuurwerk af? 
Of gaat u buiten naar vuurwerk kijken? Denk 
dan aan deze tips:
1. Lees voor het afsteken van vuurwerk de 
 gebruiksaanwijzing;
2. Zet bij het afsteken van vuurwerk een 
 vuurwerkbril op; 
3. Gebruik bij het aansteken van vuurwerk een 
 aansteeklont;
4. Neem voldoende afstand van het afgestoken 
 vuurwerk.
Kijk voor meer tips op: www.4vuurwerkveilig.nl. 

Zorg dat er geen rommel op straat komt
Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties 
ontstaan zorgen we voor een opgeruimde 
gemeente. We verwijderen rondslingerende 
materialen. Daarnaast sluiten we de onder-
grondse textielcontainers in Malden en Over-
asselt op 31 december en deze openen we op 
1 januari. Verder legen we veelgebruikte glas-
bakken, zoals bij het winkelcentrum Malden, 
vaker. 

Maatregelen die u zelf kunt nemen:
• Zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden 
 buiten.
• Zet uw kliko na het legen weer binnen.
• Plaats geen afval naast (afgesloten) containers.
• Breng uw glas pas weg na de feestdagen.   
 Glasbak vol? Neem uw glas weer mee naar 
 huis. 

Parkeergarages in Malden tijdens de jaar-
wisseling gesloten
De parkeergarages op het Kerkplein onder 
Maldensteijn en de Brede School zijn vanaf 
18.00 uur gesloten. U kunt onder Maldensteijn 
weer op 1 januari parkeren en onder de Brede 
School op 2 januari. Beiden zijn vanaf 08.30 uur 
geopend.

Ruim vuurwerkafval voor uw deur of in uw 
straat op 
Vuurwerkafval is restafval en mag u dus in de 
bruine zak doen. Let op dat het vuurwerk is 
afgekoeld en maak het eventueel nat alvorens 
u het in de zak doet.

Afspraken over vuurwerk in uw buurt? Vraag gratis borden aan!
Veel inwoners beleven plezier aan 
vuurwerk. Er zijn ook mensen die liever 
zonder geknal het nieuwe jaar ingaan, 
zoals ouderen, kinderen en dieren. 
Maak daarom met uw buren afspraken 
over het afsteken van vuurwerk en de 
plekken waar u dat wilt doen. Om deze 
gebieden aan te geven stellen wij 
gratis borden beschikbaar. 

Spreek met elkaar bijvoorbeeld af dat er geen 
vuurwerk afgestoken mag worden rondom een 

pleintje, hofj e of speeltuin, maar eventueel wel 
op een andere centrale plek in de straat. 
Deze plekken kunt u aangeven met de borden. 
Kijk voor de spelregels op www.heumen.nl/
vuurwerk. 

Borden gratis aanvragen
Neem hiervoor contact op met Marc Hovens 
van de afdeling Veiligheid via e-mail: 
mhovens@heumen.nl. U kunt ook bellen naar: 
(024) 358 83 00. Heeft  u vragen of wilt u 
overleggen over een ander idee in uw buurt 

dan kunt u ook contact opnemen met ons via 
dit telefoonnummer.

Borden zelf ophalen
U kunt de borden ook ophalen. Ze liggen voor 
u klaar bij de balie van het gemeentehuis 
in Malden.



Gemeenteraad kiest voor BOB
De gemeenteraad heeft  
voor 2020 gekozen voor 
een andere vergaderme-
thode. Het BOB-model, 

dat door meer gemeenteraden in 
Nederland gebruikt wordt, doet in 
2020 zijn intrede in Heumen. In het 
BOB-model worden de verschillende 
fasen die samenhangen met een 
besluit van de gemeenteraad ge-
scheiden. 

Opbouw van het BOB-model
De eerste fase is de Beeldvormende fase; 
raads- en commissieleden winnen in deze 
fase informatie in over een onderwerp, be-
kijken verschillende scenario’s en alternatie-
ven en kunnen voordat het college een 
voorstel heeft  opgesteld hun wensen uiten. 

De tweede fase is de Oordeelsvormende fase; 
raads- en commissieleden bespreken het 
voorstel van het college aan de raad en gaan 
met elkaar in gesprek over de inhoud van het 
voorstel. Ze krijgen gelegenheid om hun 
standpunten te delen en te verkennen welke 
opvattingen er leven bij de verschillende 
fracties.
De derde en laatste fase is de Besluitvormende 
fase; dit is de raadsvergadering. Raadsleden 
maken hun standpunt kenbaar en verdedigen 
dit, na een debat volgt een raadsbesluit. 

Waarom BOB?
De gemeenteraad heeft  behoeft e om eerder bij 
onderwerpen betrokken te zijn. Op deze manier 
kunnen de raadsleden een kader schetsen voor 
het college dat een raadsvoorstel voorbereidt. 
Daarnaast willen raads- en commissieleden hun 

onderlinge gesprek bevorderen en horen zij 
graag wat inwoners vinden van onderwerpen 
waar de gemeenteraad over besluit. Deze 
wensen zijn verwerkt in het vergadermodel 
en bijbehorend vergaderschema dat in 2020 
toegepast wordt. 

U blijft  van harte welkom
De vergaderingen van de gemeenteraad en 
zijn commissies zijn openbaar. U bent van 
harte welkom om de vergaderingen bij te 
wonen. Ook kunt u gebruikmaken van het 
inspreekrecht; de gemeenteraad hoort graag 
uw mening. Via de gemeentepagina en de 
sociale media-kanalen van de gemeente 
wordt u op de hoogte gehouden van de 
verschillende vergaderingen.
Wilt u de agenda’s en stukken inzien? Kijk dan 
op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Snel alarmeren 
en informeren 
Bij een fl ink voorval of een crisis in uw buurt 
gebruiken we verschillende manieren om u te 
alarmeren en te informeren. De wijze waarop is 
afh ankelijk van het incident. Bij bijvoorbeeld een 
grote brand gaan de hulpdiensten in de directe 
omgeving deur aan deur om te checken of u al 
gevlucht bent voor het gevaar of u te helpen 
vluchten.

Vervolgens wordt in samenspraak met de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en de gemeente een aanpak bepaald die 
het beste past bij het voorval. Zo kan er besloten worden 
om voor een bepaald gebied (waar bijvoorbeeld de rook 
naartoe waait) een NL-Alert te versturen, de sirenes aan te 
zetten of te kiezen voor het inzetten van sociale media, 
bijvoorbeeld Twitter (twitter.com/CrisisGLZ) of Facebook 
(facebook.com/CrisisGLZ/). Ook zet de Veiligheidsregio wel 
eens een speciale website online waar de informatie 
verzameld wordt. Daarnaast staan de woordvoerders van 
de Veiligheidsregio’s de media te woord, waardoor u via 
verschillende kanalen goed geïnformeerd blijft . En in de 
meest extreme situatie kan Omroep Gelderland dienen 
als rampenzender.

Wat kunt u zelf doen? 
Wilt u direct informatie bij een noodsituatie, dan is het 
advies om sowieso NL-Alert te activeren op uw telefoon. 
Daarnaast kunt u de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
volgen via sociale media en de frequentie van Omroep 
Gelderland (89.1 Mhz en 99.6 Mhz) in te stellen op uw 
(auto)radio.



Vanaf januari 2020 veranderen de 
ophaaldagen en -tijden van oud 
papier voor de wijken Jachthuis en 
Hoogenhof (gedeeltelijk) in Malden. 

Wilt u weten wanneer het oud papier bij u 
wordt opgehaald in het nieuwe jaar? 
Kijk dan op de papieren afvalkalender, de 
digitale afvalkalender (via www.dar.nl/
afvalwijzer) of download de Dar app. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Hiervoor kunt u terecht bij de Dar via 
www.dar.nl of het klantencontactcentrum 
via info@dar.nl of (024) 371 60 00.

Andere ophaal-
dagen oud papier 
vanaf januari 2020

Start verkenning Wijk van de Toekomst
Hoe ziet een echt duurzame en leefba-
re wijk eruit? Die vraag is actueel in 
alle gemeenten in Nederland, zo ook in 
Heumen. Hoe maken we onze huizen 
en huishoudens onafhankelijk van 
fossiele grondstoffen? Hoe besparen 
we het slimst energie en hoe wekken 
we zelf energie op? Hoe houden we 
ook rekening met de klimaatverande-
ring, met meer regenval en meer hitte-
stress? En hoe zorgen we voor natuur 
en biodiversiteit, ook in het hart van 
onze wijken? 

Alle gemeenten hebben bovendien de verplich-
ting om uiterlijk in 2021 een warmtevisie ge-
reed te hebben hoe zij denken vanaf uiterlijk 
2030 alle wijken onafhankelijk van aardgas te 
maken. Heumen wil haar wijken toekomst-

bestendig maken en dat vraagt samen stilstaan 
bij de verschillende opgaven en zoeken naar 
slimme oplossingen.

In gesprek met elkaar
De gemeente wil hierover met haar inwoners 
in gesprek. Ze wil horen hoe burgers tegen 
deze opgaven aankijken en wat wensen, zorgen 
en ideeën zijn. Daarom start in 2020 een pilot-
project ‘Wijk van de Toekomst’ ondersteund 
door het bureau Spectrum Elan. Het verkennen-
de project loopt tot halverwege 2021.
Het project richt zich op Malden Noordoost met 
de wijken Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk. 
Doel is om samen met de inwoners een duur-
zaamheidsvisie voor hun wijk te ontwikkelen. 
Onderdeel daarvan is om samen een warmte- 
transitieplan te maken. Dat plan geeft aan hoe 
deze wijken in of na 2030 onafhankelijk kunnen 

worden van aardgas. Afhankelijk van het 
draagvlak kan vervolgens een eerste proef-
project worden gekozen om na 2021 mee aan 
de slag te gaan.

Denk en doe mee!
Belangrijk is dat er al positieve geluiden van 
inwoners zijn om over deze onderwerpen mee 
te willen denken uit onder meer Molenwijk. 
In deze wijken ligt bovendien een oud gasnet. 
Ook de aanwezigheid van de op duurzaamheid 
gerichte woningcorporatie Oosterpoort speelt 
een rol bij de keuze voor deze wijken. Kroonwijk 
kent veel huurwoningen. In de loop van januari 
ontvangen inwoners een brief met uitleg en de 
uitnodiging om mee te denken.
Nu al geïnteresseerd om mee te denken en 
mee te praten? Stuur dan een mail naar: 
duurzaam@heumen.nl
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Oud & Nieuw: geef inbrekers geen kans!

Oud & Nieuw vieren we vaak met 
familie, vrienden of kennissen. 
Om twaalf uur gaan we massaal de 
straat op om vuurwerk af te steken. 
Een ideale avond voor inbrekers om 
hun slag te slaan. Viert u Oud & Nieuw 
niet thuis? Vraag uw buren om uw 
huis extra in de gaten te houden. 
 
Geef aan waar u bent te bereiken en zorg 
ervoor dat uw buren in geval van nood in uw 
woning kunnen. Geef uw woning een bewoon-
de indruk: laat in en om het huis lampen 
branden.

Sluit ramen en deuren
Gaat u met Oud & Nieuw naar buiten om de 
buren een gelukkig Nieuwjaar te wensen of om 
vuurwerk af te steken? Doe dan uw ramen en 
deuren dicht en draai deze op slot. Vergeet de 
achterdeur niet. 

Bel bij onraad 112
Natuurlijk let de politie in deze tijd op vreemde 
en verdachte situaties in uw wijk. Daar kan de 
politie uw ogen en oren goed bij gebruiken. 
Hoort u of ziet u iets ongewoons? Een persoon 
die op de uitkijk staat? Aarzel niet en bel direct 
112. De politie kan dan wellicht een inbraak 
voorkomen en een inbreker op heterdaad 
aanhouden

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



www.heumen.nl27 december 2019

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. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Hofstraat 2

• Overasselt: Molenkuil 8, Oude Kleefsebaan 30

Goedkeuringsbesluit

• Malden: Broekkant 90

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Heumen: Oosterkanaaldijk 3

• Overasselt: Zilverbergweg 99

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).

Kerstboom inleveren 2020
Op de volgende plaatsen kunnen op zaterdag 11 januari 
de kerstbomen worden ingeleverd:
 
Malden:   
• Hoogenhof, grasveld Grote Loef tussen 10.00 en 12.00 uur  
• Raadhuisstraat, parkeerterrein tegenover restaurant La Stalla 
 tussen 10.00 en 12.00 uur  
• De Horst, parkeerterrein tussen nr. 16 en 28 tussen 10.00 en 12.00 uur 
    
Nederasselt: 
• Gildeplein tussen 10.00 en 11.30 uur    
  
Overasselt:   
• Grasveldje Beatrixstraat
 (kermisterrein naast marktplein) 
 tussen 12.00 en 14.00 uur  

Heumen:   
• Parkeerterrein Verenigingsgebouw 
 De Terp tussen 10.00 en 11.30


