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Jaarrekening 2018 aangeboden aan gemeenteraad

28 juni 2019

Het college van burgemeester en wet- 
houders heeft de jaarrekening over het 
boekjaar 2018 aangeboden aan de ge- 
meenteraad. De gemeente Heumen 
sluit 2018 positief af met een resultaat 
van € 279.175. De gemeenteraad be-
spreekt de jaarrekening op 4 juli. 
Na vaststelling in de raad wordt de 
jaarrekening naar de Provincie door-
gestuurd voor goedkeuring.

In de jaarrekening 2018 laat het college van 
B&W van de gemeente Heumen zien wat er 
van de plannen uit de begroting 2018 terecht 
is gekomen en hoe het budget van de ge-
meente daadwerkelijk is besteed. Met de jaar-
rekening legt het college niet alleen verant-
woording af aan de gemeenteraad over het 
beleid en de financiën, maar ook aan de in-
woners.

Positief saldo lager dan verwacht
Bij de opstelling van de begroting 2018 werd 
nog een positief resultaat verwacht van 
€ 899.000. Oorzaken voor het lagere bedrag 
liggen onder andere in de vervanging van een 
kunstgrasveld, extra inzet voor een duurzame 

gemeente en personeelsuitbreiding voor 
diverse beleidsvelden van de gemeente. 
Daarnaast heeft de gemeente op basis van de 
regelgeving een wachtgeldvoorziening geheel 
ten laste van 2018 gebracht. Er is ook een 
aantal incidentele opbrengsten gerealiseerd 
in 2018, zoals de verkoop van pachtgrond en 
de verkoop van aandelen in Leasurelands.

Inwonerparticipatie en duurzaamheid door 
college als speerpunten benoemd
Het jaar 2018 was een verkiezingsjaar; de 
plannen voor 2018 zijn opgesteld door het 
vorige college, de uitvoering lag grotendeels 
in handen van het huidige college (CDA, D66, 
Groen Links en VVD). Het college heeft 2 
speerpunten benoemd voor 2018 en de 
volgende jaren: inwonerparticipatie en duur-
zaamheid. De prioriteiten lagen onder andere 
bij de opstelling van een transformatieagenda; 
dit is een actieplan om de zorg voor en onder-
steuning van inwoners anders en beter te 
organiseren met meerdere partners. Ook de 
aanpak van eenzaamheid, armoedebeleid, de 
routekaart ‘klimaatneutraal 2050’ en de 
opstelling van een ruimtelijke visie duurzame 
energie kregen in 2018 veel aandacht. 

Op donderdagavond 4 juli 
vergadert de gemeente-

raad van Heumen voor de laatste 
keer voor het zomerreces. Op de 
agenda staan 2 belangrijke punten: 
de programmarekening en de kader-
nota. De vergadering begint om 
17.00 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De programmarekening is de afrekening 
over het jaar 2018. De gemeente Heumen 
staat er financieel goed voor met een posi-
tief resultaat van € 279.175. Een onafhanke-
lijke accountant heeft de rekening bekeken 
en heeft een zogenaamde goedkeurende 

verklaring afgegeven. Meer over de jaar-
rekening kunt u lezen in het bericht op deze 
pagina.

Gemeenteraad behandelt ook de kadernota 
2020-2023
In de kadernota bepaalt de raad op hoofdlijnen 
de koers voor de komende jaren en wat de 
kosten hiervoor zijn. De agenda en de verga-
derstukken 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.

Initiatieven waarbij inwoners konden partici-
peren in 2018 zijn o.a: het energiecircus over 
de invulling van de klimaatdoelstellingen, de 
herinrichting van het Kroonwijkplantsoen, de 
totstandkoming van de transformatieagenda, 
de kinderraad en de werkconferentie.
Vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaatneu-
traal Heumen kan vanaf 2018 een stimule-
ringslening via Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting (SVN) worden aangevraagd. Daarnaast 
is een zonnepanelenproject opgestart. 
Andere projecten waaraan in 2018 hard is 
gewerkt zijn: de bouw van het nieuwe sport-
centrum in Malden, 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 Neder-
asselt en aan de Teunisbloemstraat in Over-
asselt. 

Bekijk de jaarrekening op www.heumen.nl/
jaarrekening
U bent van harte welkom om de raadsvergade-
ring van 4 juli bij te wonen. De aankondiging 
van de raadsvergadering treft u aan op deze 
gemeentepagina.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 4 juli
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 web-
pagina. U kunt de vergadering hier ook later 
terugluisteren.



DE VIERDAAGSE KOMT ERAAN!

Woensdag 3 juli: 
feestelijke 
4Dorpentocht 

Donderdag 11 juli: bijeenkomst voor 
Heumense lopers

Verkeersmaatregelen 

Het is bijna zover: van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli vindt 
de 103e editie van de Vierdaagse plaats! Ook wij maken ons op voor 
het grootste wandelevenement van het jaar. Op deze gemeentepa-
gina houden wij u op de hoogte van de feestelijkheden en verkeers-
maatregelen. Kijk voor alle informatie over de Vierdaagse op www.
heumen.nl/vierdaagse. 

Wilt u meedoen aan een gezellig trainings- 
moment voor de Vierdaagse? Of loopt u 
geen Vierdaagse maar wilt u er wel van 
proeven? Doe dan mee met onze 4Dorpen-
tocht! Een gezellige wandeltocht langs onze 
vier prachtige dorpen. De tocht is voor ieder-
een; jong en oud.

U start om 18.00 uur bij dorpshuis ‘Ons huis’ 
U start om 18.00 uur bij dorpshuis ‘Ons huis’ 
in Nederasselt. Na een welkom door burge-
meester Mittendorff wandelt u door de 
uiterwaarden naar Overasselt en vervolgens 
via de dijk naar Overasselt en Heumen. Rond 
21.30 uur eindigt u in Malden en kunt onder 
het genot van een drankje gezellig napraten 
met elkaar.

12,5 kilometer wandelen
Wilt u graag meedoen, maar kunt u niet de 
hele route lopen? U kunt ook één of meerde-
re etappes lopen. Bekijk de route en 
opstaplocaties hieronder:

Vertrektijd  Opstaplocatie 
• 18.00 uur Dorpshuis ‘Ons Huis’ 
  Nederasselt (Kerklaantje 17)
• 19.30 uur Veldschuur Overasselt 
  (Maasbandijk ter hoogte 
  van de Tempel)
• 20.30 uur Café Kanaalzicht Heumen  
  (Dorpstraat 5)
 
Doet u mee? Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar: vierdaagse@heumen.nl. 
Geef in uw e-mail ook aan als er nog andere 
mensen met u meelopen en bij welke locatie 
u aansluit. Wij zien uw aanmelding graag 
tegemoet!

Woont u in de gemeente Heumen en loopt u dit jaar de Vierdaagse mee? Dan nodigen wij u 
uit voor een gezellig samenzijn op donderdagavond 11 juli van 20.00 tot 21.30 uur in het 
gemeentehuis.

De burgemeester brengt graag samen met u een toast uit op een succesvolle deelname. 
Ook ontvangt u een kleine attentie.

U bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar vierdaagse@heumen.nl. 

Tijdens deze Vierdaagse gelden in de gemeen-
te tijdelijke verkeersmaatregelen. 

WOENSDAG 17 JULI
• OVERASSELT
 Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hessen- 
 bergseweg en de St. Walrickweg afgesloten 
  voor al het verkeer. Verkeer van en naar   
 Overasselt kan omrijden via Heumen of  
 Nederasselt.

DONDERDAG 18 JULI
• MALDEN
 Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hatertse- 
 weg, Broekkant, Broeksingel en Zwerfkei af-
 gesloten voor al het verkeer. De bedrijven op 
 de industrieterreinen De Hoge Brug en Am-
 bachtsweg zijn dan niet bereikbaar. Malden 
 is bereikbaar via de Rijksweg.

VRIJDAG 19 JULI
• NEDERASSELT
 Tussen 5.00 en 11.00 zijn de Maasdijk, de  
 Hollestraat, het Klokstraatje en de Sluisweg  
 afgesloten. Nederasselt blijft goed bereik-
 baar vanuit alle richtingen.
• OVERASSELT
 Tussen 5.00 en 11.00 zijn de Kasteelsestraat, 
 Valkstraat, Hoogstraat, Kruisbergsestraat, 
 Oude Kleefsebaan, Mgr. van de Burgtstraat, 
 P. van Kuppenveldstraat en Tempelstraat in 
 Overasselt afgesloten. 
 Overasselt blijft bereikbaar vanuit Heumen 

 en Nederasselt. Op de kruispunten Zilver-
 bergweg - Mgr. van de Burgtstraat en Zil-
 verbergweg - Kruisbergsestraat zijn door-
 steken in het wandelparcours voor auto-
 verkeer.
• HEUMEN
 Tussen 09.00 en 15.00 uur zijn de Dorp-
 straat en de Oude Boterdijk afgesloten. 
 Heumen is alleen via de Looistraat be-
 reikbaar. 
• MOLENHOEK (HEUMENS DEEL)
 Van 8.30 tot 16.00 uur is de Rijksweg af-
 gesloten voor alle verkeer. Industrieterrein 
 Sluisweg en de Molenstraat zijn alleen via 
 de A73 en de Jan. J. Ludenlaan bereikbaar. 
 Molenhoek is via Groesbeek bereikbaar.
• MALDEN
 Van 08.30 tot 16.00 uur is De Rijksweg 
 afgesloten voor alle verkeer. Op de krui-
 sing Rijksweg - Kloosterstraat is in het 
 wandelparcours een doorsteek voor auto-
 verkeer.

In verband met de feestelijkheden op het 
Kerkplein in Malden is de Rijksweg, tussen 
de Kloosterstraat en de Groesbeekseweg, 
op donderdag 18 juli al vanaf 19.00 uur af-
gesloten.

Parkeerverboden
Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te 
verzekeren, worden op diverse toeleidende 
wegen parkeerverboden ingesteld.
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo 

Maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Eind juni is het jaarlijkse cliënterva-
ringsonderzoek Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) van start ge-
gaan. Bureau I&O Research 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 in-
woners, die in 2018 hulp of een voorziening 
vanuit de Wmo heeft gekregen, per post een 
uitnodiging voor het invullen van een vragen-
lijst ontvangen. De vragen gaan over de ont-
vangen hulp en ondersteuning, de communi-

Voorkomen dat we natte voeten 
krijgen, zorgen dat de natuur niet 
uitdroogt en voorkomen dat mensen 
zuchten onder de hitte: dat zijn de 
drie grote uitdagingen waar we door 
klimaatverandering steeds meer mee 
te maken krijgen. Onze regio gaat die 
uitdagingen aan met een reeks maat-
regelen.

Om de effecten van de klimaatverandering op 
te vangen, hebben Waterschap Rivierenland, 
provincie Gelderland en de gemeenten Nij-
megen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, 
Heumen, West Maas en Waal en Wijchen een 
breed pakket met oplossingen opgesteld. 
Dit manifest, de Regionale Klimaat Adaptatie 
Strategie (RAS), is op 12 juni ondertekend door 
maar liefst 30 partijen. Het gaat bijvoorbeeld 
om maatregelen die moeten voorkomen dat 
extreme regenval zorgt voor wateroverlast, 

catie 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 21 juli 2019. U mag iemand vragen om 
u te helpen bij het invullen van de vragen. 
Het verwerken van de antwoorden gebeurt
anoniem. De vragenlijsten worden vertrouwe-
lijk behandeld en worden alleen voor dit on-
derzoek 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 ver-
plicht om deze in te vullen. Maar het is voor de 
gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk men-
sen dit wel doen. Met uw ervaringen kunnen 
wij de hulp en ondersteuning verbeteren. 
De gemeente hoopt daarom van harte dat u 
meedoet!

overstromingen en erosie. Ook moeten land-
bouw en natuur beter bestand worden tegen 
langdurige droogte. Daarnaast is het zaak 
‘hittestress’ tegen te gaan: gebouwen en 
steden moeten zo worden ingericht en ont-
worpen dat bewoners, en met name ouderen, 
een hittegolf beter kunnen doorstaan.

Hoe houden we de voeten droog en het hoofd 
koel?
Heftige regenbuien met extreem veel neerslag 
in korte tijd, hetere zomers met meer hittegol-
ven, langere periodes van droogte. 
Het ondertekende manifest bevat 42 doelen. 
Hoe die moeten worden bereikt, wordt de 
komende jaren nader onderzocht. Het plan is 
in twee jaar tijd opgesteld in samenspraak met 
onder meer landbouw- en natuurorganisaties, 
de veiligheidsregio en de sectoren bouw, zorg 
en recreatie.

Herhaald bericht 
Dagje uit of op 
vakantie? Geef 
inbrekers geen kans!

De vakantieperiode is in aantocht. 
Een fijne tijd waarin veel mensen op 
vakantie gaan of een dagje weg. Maar 
ook de tijd waarin inbrekers toeslaan, 
omdat ze weten dat bewoners van 
huis zijn. U kunt zelf veel doen om 
inbraak of insluiping in uw woning te 
voorkomen. 

Op vakantie? Licht de buren in
Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze 
een bewoonde indruk te geven, door: de post 
weg te halen, de planten water te geven, de 
auto af en toe eens op de oprit te zetten en 
een lampje aan te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ook als u maar even weggaat. Leg geen kost-
bare spullen in het zicht.

Bel 112 bij een verdachte situatie
Vraag ook uw buren dit te doen als zij iets ver-
dachts zien bij uw woning als u weg bent. 
Snel alarm slaan betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken.

Word lid van de BuurtWhatsApp-groep in uw 
buurt
En wissel met andere buurtbewoners informa-
tie uit over verdachte personen of situaties in 
uw wijk. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/buurtwhatsapp.

Meld u aan bij Burgernet
Dan krijgt u na bijvoorbeeld een woninginbraak 
een spraak- of sms-bericht met de vraag om 
uit te kijken naar een persoon of voertuig. 
U kunt ook zelf naar de meldkamer bellen via 
het gratis Burgernetnummer 0800 - 0011. 

Meer informatie
Kijk voor meer preventietips op :
www.politiekeurmerk.nl of www.politie.nl 
(Kies voor Thema’s > Woninginbraak).
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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

• 23 t/m 29 juni: Natuurmonumenten

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

• Nederasselt: Maasdijk 11 A

Verleende omgevingsvergunning

• Overasselt: Schoonenburgseweg 12

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Kasteelsestraat nabij nr.9 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Overasselt: Schoonenburgseweg 12

Enthousiaste 
vrijwilligers, daar 

hebben we er nooit 
genoeg van!

Sportactiviteiten, culturele 
evenementen, natuurbeleving en 

hulpprojecten: er gebeurt van alles 
in de gemeente Heumen. 

Allemaal dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan 

nieuwe mensen. Help je mee?

Secretaris
voor in het bestuur van natuurstichting 

Kadans in Nederasselt

Ouderenadviseurs 
om ouderen te ondersteunen - 

KBO Gemeente Heumen

Chauffeurs 
om producten van A naar B te brengen -  

Voedselbank  van Groesbeek en omstreken

Secretaris 
voor de Overasseltse Boys

Gastvrouw/heer
die de ouderen ontvangt bij hun wekelijkse 

buurtkoffie - Buurtkoffie in Malden

Medewerker speelgoedruilbank 
die helpt speelgoed een tweede leven

te geven - het Ruilhuske Heumen

Educatiebegeleider 
die basisschoolkinderen kennis laat maken 

met natuur - Heemtuin Malden
 

Uitgelichte vacatures
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen

Veteranendag in de gemeente Heumen

Vrijdag 21 juni heeft burgemeester Mittendorff veteranen uit de gemeente 
Heumen in het zonnetje gezet om ze te eren en te bedanken voor hun inzet, 
in dienst van de vrede.

Mijlpaal in 
zonnepanelenproject

Het zonnepanelenproject in onze 
gemeente verloopt voorspoedig. Op 
20 juni werd op het dak van de familie 
Omar uit Malden de 125ste zonnepa-
neleninstallatie geplaatst. Dan zijn 
felicitaties op zijn plaats. Wethouder 
Leo Bosland overhandigt een bos 
bloemen aan de hele familie!


