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Goed idee, doe mee! Hulp en geld voor goede ideeën van inwoners

31 mei 2019

Het verwerken van uw aanvraag kost tijd. Dien 
uw idee dus op tijd in.

Bespreek uw idee met onze dorpsverbinders
Zij kunnen u tips geven voor de uitvoering 
van uw idee. Catelijne Quant en Zaphira van 
Leeuwen zijn actief in de verschillende dorpen 
en wijken. U herkent ze aan hun opvallend gele 
kleding. Spreek ze gerust aan. U kunt ook een 
afspraak maken via:
dorpsverbinders@heumen.nl. 

Vragen? Neem gerust contact op!
Voor vragen over de spelregels en voorwaar-
den kunt u contact opnemen met onze 

Als inwoner weet u als geen ander 
waaraan uw buurt moet voldoen om 
er prettig te kunnen wonen en leven. 
Heeft u samen met buurtgenoten een 
goed idee om uw buurt nog leuker te 
maken? Kunt u daarbij wel een (finan-
cieel) steuntje in de rug gebruiken? 
Laat u horen wij ondersteunen goede 
ideeën van inwoners graag in de vorm 
van geld of hulp. 

U kunt een ‘Vonkje’ of ‘Initiatief’ indienen
Voor een vonkje krijgt u maximaal € 500. 
U voert uw idee eenvoudig uit, zonder hulp 
van de gemeente.  

Voor een Initiatief heeft u meer dan 
€ 500 nodig
U kunt uw idee alleen met hulp van de ge-
meente uitvoeren.

Uw idee moet voldoen aan spelregels
Uw idee moet er bijvoorbeeld aan bijdragen 
dat bewoners prettig samenleven, bewoners in 
de buurt moeten uw idee steunen en het idee 
leidt binnen een jaar tot een concreet resul-
taat. U vindt de spelregels op: 
www.heumen.nl/goedidee.  

Uw idee eenvoudig aanmelden 
Dit kan via het aanvraagformulier op: 
www.heumen/nl/goedidee. 

coördinator initiatieven Fanny van Creij via 
telefoonnummer 14 024. U kunt ook mailen 
naar initiatieven@heumen.nl. 

Campagne ‘Goed idee, doe mee!’ van start
Hiermee willen we het indienen van goede 
buurtinitiatieven onder de aandacht brengen. 
Op belangrijke ontmoetingsplekken in de 
gemeente; zoals de dorpshuizen, gezond-
heidscentra, bibliotheken en scholen hangen 
posters en zijn folders beschikbaar. 
Op onze vernieuwde website www.heumen.nl/
goedidee vindt u meer informatie en kunt u 
verhalen lezen van inwoners die u voorgingen. 

Uitslag Europese Verkiezingen
Op donderdag 23 mei ging Nederland naar de stembus voor de Europese Parle-
mentsverkiezingen. In alle lidstaten zijn de stemmen geteld. In dit bericht 
vindt u de uitslagen van de Europese Verkiezingen voor Heumen. 

U vindt de uitslag van de andere partijen, de 
uitslag per stembureau en per partij op 
www.heumen.nl/verkiezingen. 

Opkomst 50,51%
Gemeente Heumen heeft 13.078 kiesgerech-
tigden die donderdag 23 mei hun stem 
mochten uitbrengen. Dit kon van 07.30 tot 

21.00 uur in één van de acht stembureaus in 
de gemeente. Dit jaar brachten meer mensen 
hun stem uit dan bij de Europese Verkiezingen 
in 2014, toen bedroeg de opkomst 45%. 

Officiële uitslag op dinsdag 4 juni
Dit is de officiële uitslag voor Nederland. 
Dit gebeurt door de Kiesraad in een openbare 

zitting. U kunt de uitslag hier bekijken: 
www.kiesraad.nl. 

Europese Verkiezingen iedere 5 jaar
Inwoners van de Europese Unie mogen dan 
stemmen voor de nieuwe samenstelling van 
het Europees Parlement. Het Europees 
Parlement mag meebeslissen over regels die 
voor alle landen in Europa gelden. In de 
EU werken 28 landen samen. 751 mensen 
worden gekozen tot lid van het Europees 
Parlement. 26 daarvan komen uit Nederland. 
Deze mensen beslissen de komende 5 jaar 
over EU-regels. Deze regels gelden ook voor 
u. De 28 EU-landen beslissen samen over 
bijvoorbeeld economie, klimaat en mensen 
die naar de EU komen. 

De stempercentages van de drie grootste partijen zijn:
Partij Stempercentage
P.v.d.A/ Europese Sociaaldemocraten 23,07%
VVD 15,80%
GROENLINKS 13,61%



Taart voor HARM’S Hoeve
Namens de provincie Gelderland 
reikte wethouder Maarten Schoena-
ker afgelopen maandag een zoge-
naamde Dankjeweltaart uit aan 
Jessica en Pierre Hopman en Fenna 
Bruijsten, de eigenaars van HARM’S 
Hoeve in Malden. Zij ontvingen de 
Dankjeweltaart vanwege hun duur- 
zame werkwijze en bijzondere 
aanpak.

Met het uitreiken van deze taart willen wij 
en de provincie alle medewerkers van 
HARM’S Hoeve bedanken omdat ze een 
bijdrage leveren aan de innovatieve en 
sprankelende Gelderse economie. Het be-
zoek is onderdeel van de Dankjeweltour van 
de Provincie Gelderland. Elke week gaat een 
gemeente op bezoek bij een bedrijf om een 
Dankjeweltaart te brengen en de ondernemer 
te bedanken voor zijn of haar bijdrage aan 
de Gelderse Economie. Rabobank zorgt het 
hele jaar door voor de taarten die gebakken 
worden door een Arnhemse familiebedrijf.

EER-Award
De Dankjeweltour is onderdeel van een reeks 
activiteiten die in Gelderland plaatsvinden 

vanwege de EER (European Entrepreneurial 
Region) Award 2019. Gelderland mag zich in 
2019 de meest ondernemende regio van 
Europa noemen. Die eer delen we met de 
Regio Asturië in Spanje en Thessalië in 
Griekenland. Gelderland kreeg de EER Award 
van het Europees Comité van de Regio’s.
De provincie Gelderland wil de prijs ook be-
nutten om mensen, organisaties, overheden 
en bedrijven een beetje trotser op Gelderland 
te maken. Bovendien willen ze zoveel mogelijk 
bedrijven en organisaties betrekken en hen 
vragen of ze het EER beeldmerk willen voeren. 

Op www.ondernemengelderland.nl kunnen 
organisaties en bedrijven het EER beeldmerk 
downloaden om te gebruiken in hun eigen 
communicatie.

Het is tijd voor taart
Provincie Gelderland wil samen met zoveel 
mogelijk gemeenten en met ondersteuning 
van de Rabobank de ondernemers in het 
zonnetje zetten, die Gelderland helpen ver-
duurzamen en groeien. Dat betekent dat wij 
dit jaar elke week een taartje eten met een 
mooie ondernemer. 

Nog steeds veel vraag naar Maatjes

Op woensdag 16 januari is de Heumense campagne ‘100 Maatjes gezocht!’ van 
start gegaan. Het doel van deze campagne is om in één jaar tijd 100 nieuwe 
Maatjes te werven voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
De campagne is een initiatief van (welzijns)organisaties Dichterbij, Pluryn, 
Malderburch centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heumen en de gemeente Heumen. 

Tussenstand
Er zijn nu 20 nieuwe Maatjes actief en er zijn 
nog 10 Maatjes die binnenkort gekoppeld 

worden. We gaan dus richting de 30 Maatjes. 
De vraag naar Maatjes is echter veel groter 
dan het aanbod en de organisatoren van de 

campagne zijn blij met ieder nieuw Maatje.

Hoe werkt het?
Via www.heumen.nl/maatjes kom je in 
contact met één van de organisaties die met 
Maatjes werken. Zij verzorgen vervolgens de 
koppeling met iemand die bij je past. De 
organisatie zorgt ook voor begeleiding en ze 
kijken met jou of er een goede klik is. Voor 
beide partijen moet het goed voelen. Als dat 
niet zo is dan wordt er gekeken of iemand 
anders beter bij je past. 

Wat zijn Maatjes?
Maatjes zijn er in alle soorten. Er zijn Maatjes 
die langskomen. Maatjes die helpen of advies 
geven. Maatjes die anderen laten lachen. 
Of Maatjes die meegaan naar moeilijke 
dingen. Er zijn wandelmaatjes, leesmaatjes, 
boodschappenmaatjes, schuldhulpmaatjes, 
huiswerkmaatjes, sportmaatjes. En nog veel 
meer Maatjes. Dus als je iets wil doen voor 
een ander, wordt dan Maatje!

Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/maatjes
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De week van 
de burgemeester

Met 5 burgemeesters in de regio, de offi  cier 
van justitie, de politiechef en de strategisch 
adviseur hebben we een heidag. We zijn te 
gast in Leur, een heel mooi buurtschap in de 
gemeente Wijchen. De hele vrijdag besteden 
we aan het nog eff ectiever maken van ons 
maandelijkse overleg. Op het gebied van 
veiligheid komen er immers steeds meer 
taken bij. We moeten soms een andere be-

naderingswijze kiezen om resultaat te krijgen. Een serieuze dag, 
waarbij we tussendoor nog even een leuke quiz doen met weetjes 
over iedereen zodat we elkaar ook op een andere manier leren 
kennen. Nu alles wat we bedacht hebben in praktijk brengen.

Een paar dagen later was die praktijk al zichtbaar. In Malden was 
een verkeersfuik opgezet waarbij verschillende auto’s en scooters 
werden gecontroleerd op wat maar te bedenken valt. 
Het leverde veel op, aan uitstaande boetes en zo, maar een grote 
‘boef’ hebben we niet gevangen. Wel hoorde ik die dag dat we de 
daders van verschillende fi etsdiefstallen in het centrum te pakken 
hebben. Daar zetten we fors op in, dus fi jn als het dan lukt. Het is 
maar niks als je na het boodschappen doen je fi ets niet meer terug 
vindt. We hopen dat we met deze actie veel diefstallen hebben 
voorkomen.

Vervelend dat in diezelfde week allerlei verkiezingsborden worden 
beklad en vernield. Na even nadenken heb ik aangift e gedaan. 
Onze democratie is belangrijk. In ons land zijn veel manieren om 
een standpunt naar voren te brengen, waarbij niet alleen naar een 
meerderheid wordt geluisterd. Dat is immers een kenmerk van 
democratie; er wordt overlegd en vervolgens besloten. 
Iedere stem telt. Acties die daaraan voorbij gaan vestigen een 
nieuw soort tirannie. Dat moeten we niet willen.

En wat de verkiezingen betreft ; de opkomst was hoger dan ver-
wacht, maar blijft  toch achter bij andere verkiezingen. Europa 
blijft  verder weg dan de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is ook 
wel begrijpelijk, want de bestuurders zitten op grotere afstand. 
Anderzijds tellen de Europese regels ook voor ons net zo goed 
mee, als we wat lokaal besluiten. Mooi om de betrokkenheid van 
onze inwoners te voelen. Ook nu weer ligt de opkomst in onze 
gemeente met 50% ruim boven de landelijke opkomst. 
Tijdens mijn rondje langs de stembureaus zag ik weer mensen 
met stokken, in rolstoelen en met rollators. Ik vind het geweldig 
dat mensen met lichamelijke ongemakken zich daardoor niet laten 
weerhouden. Ik zag enthousiaste mensen achter de tafels die de 
hele dag mensen begroeten en stemkaarten controleren; mensen 
die veel ervaring hebben maar ook veel jonge mensen. Een hele 
klus, zeker als ze ’s avonds nog moeten gaan tellen ook. En ik weet 
dat de mensen van de buitendienst weer hun best gedaan hebben 
om de stemlokalen van de nodige spullen te voorzien. 
Veel mensen zijn dus weer in touw geweest om het allemaal voor 
elkaar te krijgen. Hun inspanningen zijn wel een bedankje waard. 

Marriët Mittendor�    

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onder-

staande adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl > 

Bestuur > Regelgeving en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

• Heumen: Looistraat 30K 

• Malden: Grote Loef (kavel 2), Winkelcentrum 20A

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Broekkant 60

• Overasselt: Mgr. v.d. Burgtstraat 2A

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Malden: Westerkanaaldijk nabij nr. 7

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Overasselt: De Laan 7 ev

Vastgestelde beleidsregels 

• Mantelzorgwaardering 2019

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

•  2 t/m 8 juni: Epilepsiefonds

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.


