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Meterkastkaart voor noodgevallen

29 maart 2019

Het uitvallen van onmisbare voorzie-
ningen zoals stroom, gas en water 
kunnen voor vervelende situaties 
zorgen. Uw verwarming en apparaten 
vallen uit, net als het licht. Douchen of 
uit de kraan drinken is niet meer 
mogelijk. Bereid u voor op eventuele 
noodgevallen en download de meter-
kastkastkaart van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Zo heeft  u de be-
langrijkste informatie en instructies 
altijd bij de hand.  

Op de meterkastkaart staat wat u zelf kunt 
doen tijdens een storing en vindt u een 
overzicht van kanalen waar u informatie kunt 
vinden. Ook is er een checklist opgenomen 
voor het samenstellen van een noodpakket.  

Download de meterkastkaart
U kunt de kaart downloaden via www.vrgz.nl/
meterkastkaart. Print de kaart uit en hang deze 
op in uw meterkast. Zo heeft  u de belangrijkste 
informatie en instructies altijd bij de hand, ook 
tijdens een noodgeval.

Stel een noodpakket samen
Hierin zitten de belangrijkste spullen die u 
kunnen helpen tijdens een uitval. Denk aan een 
radio op batterijen, zaklamp en lang houdbaar 

voedsel. Het samenstellen van een noodpakket 
is niet duur en waarschijnlijk heeft  u de meeste 
spullen al in huis. 

Denk vooruit, weet wat u doet in nood. Volg 
de Veiligheidsregio op Twitter en Facebook via  
@CrisisGLZ. 

Wist u dat gft -afval meer is dan 
groente-, fruit- en tuinafval? Oók 
keukenafval mag bij het gft . Van 
gft -afval wordt compost en groen-
gas gemaakt. Compost kunt u ge-
bruiken in uw tuin of op uw balkon. 
Veel bussen in de regio rijden op 
groengas. 

Bij het gft -afval mag het volgende:
• Schillen en resten van groenten, fruit en 
 aardappelen
• Etensresten, eierschalen, pinda- en 
 notendoppen
• Koffi  efi lters, koffi  edik, theebladeren en 
 theezakjes
• Vlees- en visresten (inclusief graten, 
 schelpen en botjes)

• Stro, mest van kleine huisdieren 
• Bloemen, planten, onkruid, gras, klein 
 snoeiafval en bladeren

Tips voor het scheiden van keukenafval
• Maak het uzelf makkelijk: zet een klein 
 gft -afvalbakje op uw aanrecht.
• Leg een koffi  efi lter of stuk krantenpapier 
 onderin uw gft -afvalbakje. Zo houdt u het 
 bakje schoon.  
• Stank en/of maden voorkomen? 
 Wikkel vlees- of visresten dan eerst in een 
 stuk krant of keukenpapier. 
• Koffi  efi lters met koffi  edik, theezakjes, 
 koffi  epads en etensresten horen ook bij 
 uw gft -afval.

Ook keukenafval mag bij gft -afval!

Wanneer haalt Dar het gft -afval op?
Kijk voor uw ophaaldagen op uw (digitale) 
afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer of 
download de Dar app. Voor meer informatie 
over gft  ga naar: www.dar.nl/gft  



Op donderdag 21 maart kwamen veel 
samenwerkingspartners samen 
tijdens de werkconferentie welzijn, 
wonen en zorg. Het afgelopen half 
jaar is er ontzettend veel werk verzet! 
Enkele resultaten zijn de succesvolle 
start van de maatjescampagne, die al 
tot een aantal mooie matches tussen 
inwoners heeft geleid en de website 
met informatie die relevant is voor de 
verschillende betrokkenen bij een 
echtscheiding (www.heumen.nl/
scheiden).

Tijdens de vorige werkconferentie in oktober 
vorig jaar is er een tweetal nieuwe werkgroe-
pen tot stand gekomen. Het betreft de 
werkgroep administratieve ondersteuning, die 
aan de slag is gegaan met het uitbreiden van 
het aantal vrijwilligers dat kwetsbare inwoners 
(langdurig) kan ondersteunen bij de thuisad-
ministratie. De andere is de werkgroep 
laaggeletterdheid, die zich onder andere inzet 
voor herkenning van inwoners die laaggelet-
terd zijn en doorverwijzing verzorgt naar 

Afgelopen najaar en in februari heeft 
de gemeente Heumen verschillende 
bijeenkomsten met inwoners georga-
niseerd om te komen tot een Ruimte-
lijke Visie voor Duurzame Energie. 
Omdat we ondanks grote inspannin-
gen niet iedereen hebben weten te 
bereiken, vindt op donderdag 4 april 
een extra informatieavond plaats.

In de Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie 
wordt aangegeven waar de realisatie van 
duurzame energieopwekking in het buitenge-
bied een plek kan krijgen en onder welke 
voorwaarden. Inmiddels ligt er een concept 
visie, waarin het gebied langs de A73 wordt 
aangewezen als voorkeursgebied voor de 
plaatsing van windmolens en enkele zonnevel-
den. Dit stuk wordt in april formeel ter inzage 
gelegd. Belanghebbenden kunnen dan nog 
reageren en zienswijzen indienen. In septem-
ber neemt de raad een besluit over de visie. 
Graag informeren we bewoners die de eerdere 
bijeenkomsten hebben gemist alsnog, in het 
bijzonder bewoners die in en rond het A73 
gebied wonen. We organiseren daarom een 

bijvoorbeeld het ROC Nijmegen. Deze werk-
groep werkt samen met de stichting Lezen en 
Schrijven. Een ervaringsdeskundige vanuit 
deze stichting gaf tijdens de werkconferentie 
op indrukwekkende wijze inzicht in de dingen 
waar laaggeletterden in het dagelijks leven 
tegenaan lopen. De beide werkgroepen 
presenteerden donderdag de voorstellen 
waarmee zij verder aan de slag gaan.

De werkgroep maatjes en de werkgroep 
echtscheidingen, die al eind 2017 met hun 
projecten zijn gestart, hebben hun taken 
afgerond. Beide werkgroepen kregen van de 
deelnemers aan de werkconferentie compli-
menten voor de mooie resultaten die zij 
hebben behaald. 

Actieplan Eenzaamheid
Er vond ook een terugkoppeling plaats over 
het thema eenzaamheid, dat al een paar jaar 
geleden vanuit de werkconferentie is opge-
pakt. De afgelopen jaren heeft een breed 
samengestelde groep, bestaande uit diverse 
maatschappelijke partners, betrokken inwo-

extra  informatie avond op donderdag 4 april 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Terp in Heumen. 
Inloop is vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom, 
daarnaast ontvangen alle bewoners in een 
straal van 1.000 meter rond het beoogde 
energielandschap A73 een persoonlijke 
uitnodiging. Tijdens de informatieavond 
zullen we ook ingaan op de concrete effecten 
die de ontwikkeling van een energieland-
schap en de plaatsing van windmolens met 
zich mee kunnen brengen. Belangrijk blijft te 
zeggen dat nog niets besloten is en dat we in 
deze fase alleen bezig zijn een gezamenlijke 
visie voor grootschalige energieopwekking 
vast te stellen. 

Aanmelden
In verband met de voorbereiding van de 
avond is aanmelden gewenst. Stuur daarvoor 
een email met uw naam en adres naar 
duurzaam@heumen.nl of meldt u telefonisch 
aan via tel. 14024. De conceptversie van de 
Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie kunt 
u alvast bekijken via de link www.heumen.nl/
energievisie.   

ners en de HAN, zich gebogen over dit thema. 
Op basis van de uitkomsten van 87 interviews 
met inwoners uit diverse doelgroepen, zoals 
jongeren, ouderen en statushouders, wordt nu 
een actieplan opgesteld. Over de inhoud van 
dit actieplan hebben de deelnemers aan de 
werkconferentie actief meegedacht. Eind 2017 
heeft deze groep al een tussentijdse rapporta-
ge opgesteld, waarin de aanbeveling werd 
gedaan om in onze gemeente te gaan werken 
met een of meerdere dorpsverbinders. Deze 
aanbeveling is overgenomen in het Actieplan 
‘Zorg, welzijn en werk  2018-2020’, dat 
momenteel in uitvoering is.

Dorpsverbinders
Onlangs zijn de twee dorpsverbinders Catelijne 
Quant en Zaphira van Leeuwen gestart en zij 
presenteerden zich aan de werkconferentie. 
De dorpsverbinders richten zich op het leggen 
van verbinding tussen inwoners onderling en 
tussen inwoners, activiteiten en voorzieningen. 
Daarnaast denken zij mee over ideeën en 
initiatieven. Binnenkort leest u hier meer over 
hen. 

Werkconferentie: veel werk verzet! 

Extra informatiebijeenkomst 
Ruimtelijke Visie Duurzame Energie
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De week van 
de burgemeester

In onze gemeente was de 
opkomst bij de verkiezingen 
meer dan zestig procent en 
daar ben ik blij mee, want dat is 
goed vergeleken met andere 
gemeentes. Het betekent wel 
dat nog steeds een grote groep 
mensen niet gaat stemmen. 
Maar het was in sommige 

bureaus zo druk dat er een tekort aan stembiljetten 
ontstond. Mijn waardering voor iedereen die stemt, 
is groot. Zeker voor mensen die zelfs even op een 
stembiljet moesten wachten. Chapeau! En ik wil ook 
heel graag de mensen bedanken die het ook deze 
keer weer uitstekend georganiseerd hebben.

Voor veel politici breekt nu een tijd van rust aan. Ze 
hoeven even geen folders meer uit te delen voor 
hun partij of op een andere manier van zich laten 
horen. Onze raad liet ook van zich horen om bij de 
provincie onder de aandacht te brengen dat door 
Malden een weg loopt die overlast geeft . De 
aandacht voor dit probleem wordt node gemist, 
maar in verkiezingstijd en vooral bij de coalitievor-
ming kan het juist wel een bespreekpunt worden. 
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, worden 
nieuwe coalities gevormd. Dus wellicht wordt ook 
over de weg door Malden gesproken. 

Bij een andere verkiezing, namelijk die bij Holland’s 
Got Talent, werd ook druk gestemd en dat leverde 
een Maldense winnaar op, namelijk Shinshan, op dit 
moment onze bekendste inwoner. Om iets uit te 
drukken hebben de meeste van ons woorden nodig, 
maar hij kan niet alleen een verhaal vertellen met 
woorden, maar vooral ook met zijn hele lichaam. 
Een heel bijzonder talent met daarbij veel doorzet-
tingsvermogen. Geen wonder dat hij veel bewonde-
ring oogst.

Wellicht werden al deze gebeurtenissen over-
schaduwd door de schietpartij in Utrecht waarbij 
onschuldige slachtoff ers vielen. Een afschuwelijk 
gebeuren, met veel verdriet tot gevolg, schokkend 
voor de nabestaanden en andere betrokkenen. 
Het tast ons gevoel van veiligheid aan. Bij een af-
rekening in wat we het criminele circuit noemen, 
lijkt dat ver weg, maar als zomaar iemand gaat 
schieten, dan komt het akelig dichtbij. De schok 
wordt door ons gevoeld omdat het ook ons kind, 
onze vader, onze buurvrouw, ja, ook onszelf kan 
treff en op dat verkeerde moment op die verkeerde 
plaats. Dat pakt van ons allemaal een stukje 
onbekommerdheid af.

Marriët Mittendor�    

Nieuwbouw-
woningen 
Coehoornhof

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: Kroonsingel 172, Rijksweg 108 

• Overasselt: Kasteelsestraat 12B, Parksesteeg 12 

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: sectie A perceelnummer 1219 thv 

 Rijksweg 5, Vieracker  

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Heumen: Monumentweg 4B

• Malden: Hatertseweg 7A 

• 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, g�  en plastic) neemt u 

contact op met Dar op telefoonnummer: 024 - 371 

60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Collectes

24 t/m 30 maart: ZOA 

31 maart t/m 6 april: Fonds Gehandicaptensport

Aan de Coehoornhof in 
Nederasselt bouwt Heideweg 
Vastgoed 8 huurwoningen. 
De verwachting is eind mei te 
kunnen starten met de bouw. 
De aannemer gaat uit van 
een bouwtijd van maximaal 
9 maanden. Dit betekent dat 
de woningen naar verwach-
ting begin 2020 worden 
opgeleverd. 

Het project bestaat uit een rij met 
8 woningen. Het gaat om zoge-
naamde ‘Nul op de Meter’ wonin-
gen. Een Nul op de Meter woning is 
een huis dat evenveel (of meer) 
energie opwekt als dat het nodig 
heeft  voor het huis en het huishouden. 

Wilt u meer weten of 
wilt u zich aanmelden voor 
dit nieuwbouwproject?
Neemt u dan contact op met 
Heideweg Vastgoed door een mail 
te sturen naar:
info@heidewegvastgoed.nl of te 
bellen naar (0413) 395 614.

Meer informatie over alle
 (nieuw)bouwplannen vindt u 
op onze website
Gemeente Heumen is in ontwikke-
ling. Op verschillende locaties wordt 
gebouwd of zijn er plannen om te 
bouwen. Ga voor een actueel 
overzicht naar onze website: 
www.heumen.nl/bouwplannen. 

Agenda

VERGADERING BURGERADVIESRAAD 

Dinsdag 2 april, 19.15 uur, gemeentehuis

Kijk voor de agenda op www.heumen.nl/BAR. 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


