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KinderDenktank 2020 van start
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Op donderdag 23 januari was het 
gemeentehuis het toneel van een 
ongewone bijeenkomst. Kinderen uit 
groepen 6, 7 en 8 van alle Heumense 
basisscholen gingen met elkaar aan 
de slag om te brainstormen over een 
beter milieu en een duurzame toe-
komst: de KinderDenktank Woord-
voerders van de Toekomst!

Welke plannen kunnen zij bedenken voor een 
betere, milieuvriendelijke toekomst? Op school 
of in hun eigen buurt? Belangrijke onderwerpen 
waar de kinderen over nadenken zijn bijvoor-
beeld het dierenwelzijn, het recyclen van afval, 
een schone natuur zonder zwerfafval, minder 
roken en andere, minder vervuilende energie 
gebruiken, zoals door de inzet van zonnepanelen. 

Leuke acties bedenken
De Denktank bestaat uit twee afgevaardigde 
leerlingen per school. Zij komen vijf keer bij 
elkaar op het gemeentehuis. De woordvoer-
ders hebben opdrachten mee gekregen uit 
de eigen klas, die ze dan bespreken met de 
andere kinderen. Onder leiding van Marjon van 
der Steen bedenken ze leuke en leerzame acties 
waarmee ze zelf én anderen een bijdrage (laten) 
leveren aan een betere leefomgeving.

Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen 
februari

De komende weken bereiden de 
raads- en commissieleden de 
raadsvergadering van 20 februari 
voor door middel van een beeldvor-
mende en oordeelsvormende verga-
dering. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. De vergade-
ringen starten om 20.00 uur in het 
gemeentehuis. 

Beeldvormende vergadering: 6 februari, 
Burgerzaal
Tijdens deze bijeenkomst presenteert het 
college de woningbouwambitie, het woning-

bouwprogramma en de mogelijke locaties aan 
de raads- en commissieleden. Op deze manier 
bereiden raads- en commissieleden zich voor 
op de oordeelsvormende vergadering en 
raadsvergadering die later in de maand 
plaatsvinden. Inwoners en anderen zijn van 
harte welkom als toehoorder.

Oordeelsvormende vergadering: 13 februari, 
Raadzaal
Tijdens deze vergadering bespreken de raads- 
en commissieleden het raadsvoorstel over 
de woningbouwambitie, het woningbouwpro-
gramma en de locaties. Over dit raadsvoorstel 

wordt in de raadsvergadering van 20 
februari een besluit genomen. 

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw mening geven 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden 
bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch: 
(024) 358 84 67.

Ambassadeur van hun eigen toekomst
Een van de doelen is om aandacht te krijgen 
van de media voor de acties die zijn bedacht. 
De woordvoerders zoeken voor hun eigen 
duurzame toekomst een breed publiek, bij-

voorbeeld via Hét Gemeentenieuws of met 
sociale media. Zo krijgen kinderen een stem 
en worden ze ambassadeur van hun eigen 
toekomst.



Duurzame Successen 2019
In 2019 timmerde de gemeente Heumen samen met u als inwoners en 
ondernemers fl ink aan de weg om energie te besparen en zelf energie 
op te wekken. En dat heeft  zijn vruchten afgeworpen! 
Belangrijk uiteraard omdat we met elkaar hebben afgesproken om te 
streven naar een klimaatneutrale, duurzame gemeente.

In het afgelopen jaar…

deden 477 mensen een aanvraag voor zonne-
panelen via het zonnepanelenproject. In totaal 
zijn er nu 175 installaties geplaatst, goed voor 
2.327 zonnepanelen.

liep het aantal toegekende duurzaamheidsleningen 
aan inwoners op naar 82. Bij elkaar opgeteld een bedrag 
van € 761.697. Daarnaast zijn 4 stimuleringsleningen 
toegekend aan bedrijven voor een bedrag van € 152.580.

organiseerde de gemeente 6 informatie-
avonden over energie besparen, die door 
190 inwoners werden bezocht. 
Aanwezigen kregen informatie en tips 
om zelf aan de slag te gaan.

vond er enkele weken later, onder 
het genot van een stuk appeltaart, 
een verdiepend gesprek plaats met 
een professionele energieadviseur. 
Gezamenlijk aten 43 geïnteresseerden 6 appeltaarten.

zijn, ter voorbereiding op de informatieavonden en 
appeltaartgesprekken, bij 12 huizen warmtebeelden 
gemaakt. Deze maken inzichtelijk waar warmte uit 
het huis ‘lekt’. Zo kan er gericht geïsoleerd worden.

organiseerde de gemeente samen met de provincie en 
gemeente Nijmegen de actie ‘Laat de fi etser in je los’ 
tijdens de werkzaamheden aan de Rijksweg. 
80 Deelnemers hebben gedurende twee weken gratis 
een e-bike uit mogen proberen.

zijn 12 nieuwe laadpalen in de openbare ruimte geplaatst.

vond de KinderDenkTank ‘Woordvoerders van de 
Toekomst’ aansluiting bij deze fi etsactie. 
Door voldoende deelnemers te motiveren, werd een 
donatie voor het planten van insectvriendelijke bomen  
  verdiend. Alle deelnemers aan deze actie        
                  fi etsten 15.000 kilometer bij elkaar.

En verder ging u thuis aan de slag met… Wij horen het graag! (duurzaam@heumen.nl)

liet Sporthal Overasselt met fi nanciële 
ondersteuning van de gemeente 
200 zonnepanelen leggen, hiermee 
kunnen zij voorzien in het eigen 
energieverbruik.

meldden zich 174 inwoners bij het 
Loket Duurzaam Wonen Plus om 
advies van Jos van der Lint in te 
winnen voor de verduurzaming van 
hun woning.



Gewijzigde ophaaldagen oud papier 
Vanaf 2020 gelden er in bepaalde delen van onze gemeente andere ophaal-
dagen en -tijden van het oud papier. Dit geldt voor de wijken Jachthuis en 
Hoogenhof (gedeeltelijk) in Malden, Nederasselt en het gebied buiten de 
kernen. 

Het eerstvolgende ophaalmoment voor Jachthuis, Hoogenhof (gedeeltelijk) in Malden en het 
gebied buiten de kernen is vrijdag 31 januari. In Nederasselt wordt het oud papier op zaterdag-
ochtend opgehaald. Het eerstvolgende ophaalmoment is zaterdag 22 februari.
Meer informatie over de ophaaldagen en -tijden vindt u 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.

Informatieavond over pleegzorg en pleegouder zijn

Kinderen horen thuis. Dat vindt ieder-
een. Maar soms zitten kinderen zo in 
de knel dat er een andere plek nodig 
is. Een warme plek in een gezin waar 
het kind zich tijdelijk thuis mag voelen. 
Soms voor een paar dagen in de week, 
soms voor de hele week of voor een 
langere periode. Het liefst bij een 
gezin dat dichtbij woont, zodat het 
kind in de vertrouwde omgeving kan 
blijven, op de eigen school en met 
vriendjes in de buurt. 

Wij zoeken pleegouders!
We hebben in Nederland een tekort aan pleeg-
ouders. Ongeveer 18.000 kinderen wonen in 
een pleeggezin omdat zij tijdelijk niet thuis 
kunnen wonen. Door het tekort aan pleeg-
ouders komt een kind niet altijd op de best 
passende plek terecht. Er zijn allerlei soorten 
pleegouders nodig en onze gemeente wil zich 
hier graag voor inzetten. 

Denk aan:
• weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijd- 
 pleegzorg
• pleegzorg voor zolang als nodig
• crisispleegzorg
• het opvangen van een kind uit het eigen 
 netwerk (van familie, vrienden, school,  
 sportclub).

Denk niet te snel dat pleegouderschap niets 
voor u is. Er zijn veel verschillende vormen en 
daar vertellen we u graag meer over!

Kom naar onze informatiebijeenkomst
U bent welkom tijdens onze informatieavond 
om meer te horen over pleegzorg en het 
pleegouder zijn. Dit kan op:
• Dinsdag 11 februari, van 20.00 tot 22.00 uur.
 De koffie/thee staat om 19.50 uur klaar.
 Locatie: het gemeentehuis in Malden 
 (Kerkplein 6)

Medewerkers van pleegzorgorganisatie entrea 
lindenhout én pleegouders zullen u meer ver-
tellen over wat het inhoudt om een veilig thuis 
te bieden aan een kind. Ook vertellen zij u graag 
over laagdrempelige manieren om andere ge-
zinnen te ondersteunen, bijvoorbeeld via het 
initiatief Buurtgezinnen.

Aanmelden informatieavond
Heeft u interesse om de avond bij te wonen, dan 
kunt u zich aanmelden bij mevr. Deenen van 
entrea lindenhout: 
m.deenen@entrealindenhout.nl

Meer weten? Bezoek eens de website 
www.ikwilpleegouderworden.nl. 

Ook hadden wij in het kader van de Week van 
de Pleegzorg een interview met een pleeggezin. 
Dit interview kunt u teruglezen op de gemeen-
tepagina van 22 november 2019. 
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Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen
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De week van 
de burgemeester

Heel Nederland heeft  er last: veiligheid op 
internet. Veel gemeentes, ziekenhuizen en 
nog meer grote organisaties moeten met 
man en macht werken om er voor te zorgen 
dat informatie alleen terecht komt bij de 
mensen waarvoor deze bedoeld is. 
En er zijn mensen die graag verdienen door 
die informatie te stelen. Ik denk dat verschil-
lende computerspecialisten weinig slaap 
hebben gehad om in hun werk de dieven een 

stapje voor te blijven. Het is vast niet voor het laatst dat zich 
zoiets voordoet.

Een bijzondere commissievergadering, dat was die allereerste 
oordeelsvormende vergadering die we hadden in het gemeente-
huis. Eigenlijk zou je willen dat er altijd zoveel belangstelling voor 
de raad is. Dat krijgen we echter alleen maar voor elkaar als 
mensen tegen een voorstel zijn. In dit geval mensen die tegen 
windmolens zijn waarvan zij denken last te gaan krijgen. Overi-
gens lukt die grote belangstelling opnieuw als we voorstellen de 
windmolens op een andere plek te plaatsen, alleen hebben we 
dan weer andere mensen in de zaal. Krachtig besturen is een 
kunst met zoveel mensen die je op de vingers kijken, ook al is dat 
toch maar een heel klein deel van alle inwoners.

Deze week kan ik er niet om heen om iets te zeggen over een 
voorval waarbij iemand zich verwondde in het gemeentehuis. 
Er is breeduit aandacht aan besteed in verschillende media en 
dan kan ik niet doen alsof er niets is gebeurd. Inderdaad heeft  
iemand bij onze receptie in de hal brandbare vloeistof over zich 
heen gegoten en heeft  daardoor letsel opgelopen. Het is geen 
blijvend letsel. Als iemand om welke reden dan ook tot zo’n daad 
komt is dat niet vanuit een gevoel van geluk; integendeel, dan is 
er iets aan de hand. Een oordeel past mij niet.

Wat ik me heel nadrukkelijk realiseer, is hoeveel dit doet met een 
aantal van onze medewerkers dat met deze situatie geconfron-
teerd werd. Ze hebben op de automatische piloot heel goed 
gehandeld, meer dan we van mensen mogen verwachten, maar 
daarna begint de fi lm in een aantal hoofden van wat ze hebben 
meegemaakt. Dat leidt tot allerlei gevoelens en ook tot slapeloos-
heid. De ene dag sta je nog mensen vriendelijk te woord, en een 
dag later kijk je met schrik naar iedereen die binnenkomt. Er zijn 
een paar mensen bij ons die heel veel te verwerken hebben.

Mensen die situaties meemaken met soortgelijke emoties weten 
dat er na die tijd altijd veel te doen is. Er moet van alles geregeld 
worden; zaken waarvan een aantal niet in een dag of een week 
geregeld is en die voor de nodige hectiek zorgen. Zoals de pers 
die de achtergronden wil weten, de politie die onderzoek doet, de 
hulpverleners met wie contact opgenomen moet worden, zaken 
die genoteerd moeten worden, een evaluatie en nog veel meer.

Marriët Mittendor�   

Collectes

 • 2 t/m 8 februari: Luilekkerland

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).

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 omgevingsvergunning 

• Overasselt: Ewijkseweg 6

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Molenkuil 8, Zilverbergweg 99

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Malden: nabij Winkelcentrum 12 
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Word vrijwilliger bij de 
brandweer Malden!

Brandweer Malden is op zoek naar enthousiaste nieuwe 
vrijwilligers. Woont of werkt u overdag in Malden, heeft  u 
hart voor uw medeburger en zin in een spannende nieuwe 
uitdaging? Dan is Post Malden op zoek naar u!

De brandweer is 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat om uw veilig-
heid te garanderen. Om op sterkte te blijven is Post Malden dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Post Malden is gevestigd aan de Am-
bachtsweg 9 in Malden. 

Wat houdt brandweervrijwilliger zijn in?
Een brandweerman of -vrouw heeft  een breed takenpakket. Naast het 
uitrukken voor brand, bevrijdt u ook slachtoff ers bij ongevallen, assis-
teert u bij stormschade en treedt u op bij incidenten met gevaarlijke 
stoff en. Als vrijwilliger volgt u een opleiding die ongeveer twee jaar 
duurt en waarbij u één avond in de week besteedt aan het volgen van 
(praktijk)lessen. Daarnaast oefent u iedere maandagavond samen met 
uw collega’s van Post Malden zodat u de brandweertaken goed beheerst.

Help de brandweer uit de brand!
Heeft  u interesse? Kijk voor meer informatie en hoe u kunt reageren op 
de website van de brandweer: www.brandweer.nl/malden. 


