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De nieuwe regels per 1 juli 2020
Op woensdag 24 juni vertelden premier
Mark Rutte en minister De Jonge op
televisie over corona en de nieuwe
regels. Het gaat om regels voor
binnen en buiten per 1 juli 2020.
De belangrijkste regels kunt u hieronder lezen:
Regels binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100
mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet
mee.
• Meer dan 100 mensen mag.
Maar alleen als u een plek reserveert.
En u krijgt een gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés,
restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot
1 september. Er komen nog regels voor zangkoren.
Regels buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
• Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij
elkaar komen.
Personeel telt niet mee.
• Meer dan 250 mensen mag op plekken met
vaste zitplaatsen.
U reserveert een plek.
En u krijgt een gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal
aantal personen.

Regels in het vervoer
• U moet altijd een mondkapje dragen in het
openbaar vervoer.
• U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd
een mondkapje.
U moet reserveren.
En u krijgt een gezondheidscheck
• Zitten er mensen uit een ander huishouden
bij u in de auto?
Draag dan allemaal een mondkapje.
• In al het andere vervoer moet u 1,5 meter
afstand houden. Zoals op een rondvaartboot.
Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter
afstand voor kinderen en jongeren:
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen
1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen
1,5 meter afstand te houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden 		
van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5
meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:
• Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
• Kappers, masseurs en instructeurs in
lesauto’s.
• Sporters, acteurs en dansers.
Niet vergeten:
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
Heeft u vragen over het coronavirus?
Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00
uur).
Een uitgebreide versie van alle regels en
maatregelen kunt u nalezen op:
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/
06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm

Vergadering gemeenteraad: donderdag 9 juli
Op donderdag 9 juli vergadert de gemeenteraad om
18.30 uur in het gemeentehuis in Malden. Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus
is de publieke tribune gesloten.
Op de agenda staat de Kaderbrief
2021 - 2024.
In de kaderbrief staan het nieuwe beleid en
de financiële kaders voor het volgende
begrotingsjaar en de drie daarop volgende
jaren. De raad stelt de kaders vast, daarna
stelt het college binnen deze vastgestelde

kaders een begroting op, die in november
aan de raad wordt voorgelegd ter vaststelling. De agenda en de vergaderstukken vindt
u op www.heumen.nl/vergaderkalender.
Raadsvergadering is live te volgen
U kunt deze vergadering live meeluisteren
via www.heumen.nl/vergaderkalender.
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 webpagina. U kunt de vergadering hier later ook
terugluisteren.

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.
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Omgevingsvisie gemeente Heumen
Gemeente Heumen is gestart met
het opstellen van een Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie is een integrale
visie op de fysieke leefomgeving.
De visie beschrijft de samenhang
tussen en opgaven voor verschillende
thema’s zoals natuur, landschap, water,
duurzaamheid, landbouw, economie,
mobiliteit en wonen. Ook ‘nieuwe’
onderwerpen als gezondheid en veiligheid krijgen een plek in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is daarmee
breder dan de huidige Structuurvisie.

de belangrijkste opgaven voor de toekomst
per thema. We maken een Ansichtkaart van
Heumen.
• Fase 2: Koersdocument Omgevingsvisie: in
de tweede fase bepalen we de inhoudelijke
koers voor de Omgevingsvisie. We maken
een integrale afweging en bepalen de richting van toekomstige ontwikkelingen in onze
gemeente. Dit leggen we vast in een Koersdocument Omgevingsvisie.

• Fase 3: Omgevingsvisie: het Koersdocument
Omgevingsvisie werken we uit in een Omgevingsvisie.
Proceskader Omgevingsvisie
Op onze website vindt u het Proceskader
Omgevingsvisie: www.heumen.nl/visies Hierin
kunt u zien welke stappen er in de verschillende fasen gezet worden. Ook ziet u wanneer in
dit proces stakeholders en inwoners betrokken
worden.

Omgevingswet
Het opstellen van de omgevingsvisie is een
onderdeel van de Omgevingswet, met als doel
om alle wetten en regels voor de fysieke
leefomgeving samen te brengen in één wet. De
Omgevingswet gaat in per 1 januari 2022. Wilt
u meer informatie over de Omgevingswet?
Kijkt u dan op de informatie pagina van de
rijksoverheid:
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
In het proces om te komen tot de Omgevingsvisie betrekt de gemeenten stakeholders en
inwoners. Het proces is opgedeeld in 3 fasen:
• Fase 1: Verkenning: Ansichtkaart: in de
eerste fase bekijken we de kwaliteiten en

Landschaps - en biodiversiteitsimpuls in Heumen
Onze gemeente is trots op haar
landelijke omgeving en daarom zijn
we ook blij dat we met het project
‘Landschaps- en biodiversiteitsimpuls
Heumen’ de biodiversiteit en dit
landschap verder kunnen versterken.
In samenwerking met de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG),
kunnen inwoners hun erf en grond
met subsidie landschappelijk versterken en tevens de biodiversiteit vergroten.
Inwoners van het buitengebied van Heumen
krijgen in dit project advies over de landschappelijke beplanting op hun erf/perceel, van
bijvoorbeeld laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen.
Ook krijgen zij advies over meer biodiversiteit
op het eigen terrein, dat kan bijvoorbeeld door
het creëren van voedsel- en nestgelegenheid
voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten.
Dat kan met struiken en bomen die zorgen
voor een langere bloeiboog of door het

inzaaien van bloemen en het ophangen van
nestkasten. Ook is het mogelijk om achterstallig onderhoud van karakteristieke landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en
laanbomen aan te pakken. Op het aanmeldformulier op de website kunt u uw interesses
aangeven.
Digitaal spreekuur
Na aanmelding voor deelname aan dit project,
kiest u uit een vrijblijvend telefonisch advies,
een digitaal spreekuur of (op termijn) een
veldbezoek van een adviseur van Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Samen
bekijken en bespreken zij de wensen voor het
erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit
leidt tot een kosteloos beplantingsplan,
waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs
plantmateriaal en eventueel het zaaigoed kan
worden aangeschaft via SLG.
Uitdeeldag
Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor
alle deelnemers een gezamenlijke bestelling

van het plantmateriaal plaats. De beplanting
ontvangen de deelnemers tijdens een feestelijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie
van gezamenlijke inkoop en subsidie van
gemeente Heumen en provincie Gelderland
zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor
deelnemers beperkt blijft. We hopen zo met
elkaar een nog groener en aantrekkelijker
buitengebied te creëren. Doet u mee?
Vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Stichting
Landschapsbeheer Gelderland, Freek Aalbers,
op telefoonnummer: (026) 353 74 44. Vrijblijvend inschrijven is mogelijk via website:
www.landschapsbeheergelderland.nl.
Op de website van SLG kunt u meer informatie
vinden over de werkwijze en hoe u zich kunt
aanmelden. Kijk bij het kopje Activiteiten >
Beplantingsacties: https://landschapsbeheergelderland.nl/landschaps-en-biodiversiteitsimpuls-heumen/

Nieuwe onderwerpen op digitaal platform
Eind november 2019 is het digitaal
platform ‘Heumenpraatmee’ van onze
gemeente gelanceerd. Inmiddels
hebben meer dan 230 inwoners zich
hiervoor aangemeld. Inwoners reageren op elkaar en brengen goede en
nieuwe ideeën in. En het platform
groeit door! Vanaf 15 juni zijn er vier
nieuwe onderwerpen gepubliceerd en
elke week lichten wij er eentje toe op
deze gemeentepagina. Deze week:
Activiteiten op het Multicourt.
De vier nieuwe projecten zijn:
1. Waar wilt u meer bomen in onze gemeente?
2. Bedenk ideeën voor het Multicourt.
3. Deel uw idee voor een dementievriendelijke
gemeente (van het burgerinitiatief Dementievriendelijk Heumen).
4. Geef uw idee voor een betere toegankelijkheid in onze gemeente.
Multicourt
Het Multicourt is een sportterrein gelegen in
Malden (aan de Broekkant). Voor de komende
vakanties (zomer- en herfstvakantie) zijn we
op zoek naar ideeën voor activiteiten die we
daar kunnen doen. U heeft vast ook een leuk
idee, dus laat het ons weten op:
www.heumenpraatmee.nl
Activiteiten op het Multicourt
Heeft u een leuk idee voor een activiteit? Het
court heeft een voetbalkooi waarin gevoetbald
kan worden maar ook de basketbalsport wordt
er uitgeoefend. Achter het terrein staat nog
een skatebaan en ervoor ligt een grasveldje. Naast voetballen en basketballen kunt u
dus ook denken aan skaten, bootcampen
of pilates lessen. Of misschien wel picknicken
of knutselen?
Jongerenwerkers
De jongerenwerkers van onze gemeente
(Wim Lange en Jasper Jacobs) inventariseren
de ideeën en bekijken wanneer ze uitgevoerd
kunnen worden. U kunt een bericht sturen
naar: w.lange@synthese.nl of naar:
j.jacobs@synthese.nl. Appen of bellen mag
ook: (06) 40 63 26 75 (Wim) of (06) 40 18 92 57
(Jasper).
Wanneer?
Voor de komende zomervakantie (11 juli t/m 23
augustus 2020) zijn de jongerenwerkers op dit
moment al bezig met het opzetten van een
super gaaf programma (denk aan clinics, mega
watergevecht, voetbaltoernooien, stormbaan

en spelletjes) maar nieuwe ideeën zijn altijd
welkom! Meer over het programma volgt snel
maar de data en tijden zijn al bekend.
De locatie is dus altijd: Multicourt in Malden.
Er wordt gezorgd voor wat te drinken maar
neem zelf ook wat te eten en te drinken mee.

Wanneer
Woensdag 15 juli
Woensdag 15 juli

Voor wie?
Jeugd van 6 t/m 12 jaar
Jeugd van 13 t/m 18 jaar

Hoe laat?
10.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.30 uur

Woensdag 22 juli
Woensdag 22 juli

Jeugd van 6 t/m 12 jaar
Jeugd van 13 t/m 18 jaar

10.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.30 uur

Woensdag 29 juli
Woensdag 29 juli

Jeugd van 6 t/m 12 jaar
Jeugd van 13 t/m 18 jaar

10.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.30 uur

Woensdag 5 augustus
Woensdag 5 augustus

Jeugd van 6 t/m 12 jaar
Jeugd van 13 t/m 18 jaar

10.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.30 uur

Woensdag 12 augustus
Woensdag 12 augustus

Jeugd van 6 t/m 12 jaar
Jeugd van 13 t/m 18 jaar

10.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.30 uur

Woensdag 19 augustus
Woensdag 19 augustus

Jeugd van 6 t/m 12 jaar
Jeugd van 13 t/m 18 jaar

10.30 - 12.00 uur
13.00 - 14.30 uur

Ander moment sporten
Ook als er op een ander moment een groepje is
dat graag wil sporten dan kunnen de jongerenwerkers helpen! Bel of app ze even en spreek
wat met ze af.

RIVM-richtlijnen ivm Corona
Natuurlijk houden de jongerenwerkers
rekening met de RIVM-richtlijnen. Dat wil
onder andere zeggen dat de jongeren geen
gezondheidsklachten (niezen, koorts en verkoudheidsklachten) mogen hebben voordat
ze komen sporten.
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De voordelen van een groene omgeving
Helpt u ook in uw wijk mee?
Wilt u zelf of met anderen de handen uit de
mouwen steken om uw omgeving schoon en
fris te houden? Wat fijn! Wordt ook Wijkheld
en ruim samen zwerfafval op. Meld u aan via
www.wijk-helden.nl en Dar zorgt voor materialen zoals knijpers en zwerfafvalzakken.
Ook kunt u zelf een groenvak onderhouden.
Overleg dit wel altijd even met Dar. Zodat u
hier samen afspraken over kunt maken.
Doe zoveel mogelijk alleen of met uw gezin.
Helpen anderen ook mee? Let dan op
de richtlijnen van het RIVM en houd altijd
1,5 meter afstand.

Het is de moeite waard om het groen
in uw wijk goed te verzorgen. Onze
gemeente en Dar investeren samen
dagelijks in uw leefomgeving. Zodat u
kunt genieten van de plek waar u
woont, werkt en ontspant. Zo onderhoudt Dar ook het groen bij u in de
wijk. Dit gebeurt met veel enthousiasme en inzet.

Een groene omgeving heeft veel voordelen.
Het heeft een positief effect op de gezondheid
van mensen. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van een wijk. Bedrijven werken graag
in een groene omgeving en onroerend goed is
gewilder. Wat de economische groei van een
plaats versterkt.

Meer informatie of vragen?
Kijk op: www.dar.nl/wijkonderhoud of neem
contact op met het klantencontactcentrum
van Dar. Bereikbaar op maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via (024) 371 60 00
of info@dar.nl

Terugkoppeling Raadsvergadering 25 juni
Op donderdag 25 juni
vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Het was om
meerdere redenen een bijzondere
vergadering. Er werd voor het eerst
sinds maart weer in de Raadzaal
vergaderd, uiteraard met 1,5 meter
onderlinge afstand. Daarnaast werd
het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en waren er verschillende
benoemingen.

U kunt het akkoord bekijken via:
www.heumen.nl/coalitieakkoord. Namens de
PvdA is Ans Stunnenberg benoemd als wethouder. Haar plaats in de gemeenteraad is
ingenomen door Joep Witsiers.

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd
Raadsleden Erik Verbeek (VVD) en Jaap
Russcher (GroenLinks) hebben besloten de
gemeenteraad te verlaten. In de raadsvergadering van 25 juni is afscheid van hen
genomen en zijn hun opvolgers benoemd.
Ad Coppens vervangt Erik Verbeek en
Matthijs Glastra vervangt Jaap Russcher.
Coalitieakkoord gepresenteerd - benoeming
wethouder
Tijdens de vergadering is het coalitieakkoord
van VVD, CDA, D66 en PvdA gepresenteerd.

Ans Stunnenberg

Programmarekening vastgesteld
De programmarekening is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Door middel van
de programmarekening legt het college
verantwoording af aan de gemeenteraad
over het beleid en de financiën in 2019.
In de programmarekening laat het college
zien wat er terecht is gekomen van de
gemaakte plannen voor dat jaar. Met de
programmarekening legt het college
verantwoording af, niet alleen aan de
gemeenteraad maar ook zeker aan u als
inwoner. De raad keurde de programmarekening unaniem goed. Er werd ook een
motie aangenomen om het college de
voor- en nadelen van een investeringsfonds
te laten onderzoeken en de raad hierover in
te lichten.
Terugluisteren?
Wilt u weten wat er over het nieuwe
coalitieakkoord gezegd is? De vergadering
is terug te luisteren via:
www.heumen.nl/vergaderkalender. Klik in
de kalender op 25 juni.

Buurtvervoer Heumen weer gestart!
U kunt weer met Buurtvervoer Heumen
op stap, binnen de corona richtlijnen
uiteraard. Buurtvervoer is beschikbaar
voor ritjes binnen de gemeentegrenzen en naar de ziekenhuizen. De gemeente, Malderburch, de vrijwillige
chauffeurs en planners zijn blij voor
iedereen dat dit weer kan. We rijden
vanaf maandag 29 juni zowel met de
elektrische auto als met de bus.
In onderstaand bericht leggen wij uit hoe dit in
z’n werk gaat.
• Alle inwoners van onze gemeente kunnen
gebruik maken van Buurtvervoer, op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 18.00 uur.
• Om een rit aan te vragen belt u naar de
planner, via telefoonnummer:
(06) 38 27 82 31. Hij/zij is bereikbaar op
werkdagen van 9.00 - 12.00 uur.
• De planner vraagt u op welke dag, waar en
hoe laat u ergens wilt zijn. Ook of u verkouden
en/of koortsklachten heeft.
• U wordt verzocht de aanvraag uiterlijk één
dag van te voren te doen bij de planner. U
hoort meteen of de rit gepland kan worden.

Corona-richtlijnen
Om iedereen verantwoord en veilig te vervoeren,
moeten we wel een paar regels met elkaar afspreken. U leest ze hieronder.
• Géén handen schudden.
• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft.
Meld dat zo spoedig mogelijk bij de planner.
• Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan
blijft u ook thuis.
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Het dragen van een mondkapje is verplicht.
U dient deze zelf bij u te hebben en op te
zetten.

• Reis alleen of indien echt nodig met een
begeleider.
• De chauffeur gaat bij mensen thuis en bij
instellingen en andere organisaties niet
(mee) naar binnen.
• Rolstoel, rollator of bagage kan mee in het
vervoer. Voor zover de chauffeur deze moet
aanraken, worden de contactpunten eerst
schoongemaakt.
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt
dan kunnen wij u verantwoord, veilig en weer
met veel plezier vervoeren. Goede reis!
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De week van
de burgemeester
De burgemeesters uit de regio komen
elke zes weken bij elkaar, om onder
het genot van een broodje, ervaringen
uit te wisselen. Dat was altijd heel
gewoon, maar als je elkaar een hele
poos niet ziet, zoals nu door Corona,
dan is het opeens weer bijzonder.
In de grote zaal van gemeente West
Maas en Waal zitten we op minstens
twee meter afstand van elkaar.
Maar het is goed om elkaar te zien en te horen hoe het
met iedereen gaat. De een heeft meer te maken met de
gevolgen van het virus dan de ander, in Nijmegen spelen
weer andere dingen dan in Heumen. Dat heeft natuurlijk te
maken met de grootte van de gemeente en een andere
samenstelling van de bevolking, maar ook omdat zo’n
gemeente een centrumfunctie heeft. Ik kan vertellen dat
de mensen in onze gemeente zich over het algemeen
bewust zijn van het belang dat we elkaar gezond houden.
Dat hoor ik ook van andere collega’s. Gelukkig maar.
Ook in Nijmegen vergaderen we iedere week fysiek in de
raadzaal over de uitvoering van de noodverordening en
de dingen die daarvoor geregeld moeten worden. In die
ruimte is het prettig samenkomen en omdat er microfoons
zijn is de afstand tussen de mensen geen bezwaar.
Maar niet iedere zaal leent zich in deze tijd goed voor
fysiek vergaderen. Dat merken we bij een vergadering in
het gebouw van de brandweer in Wijchen in een ruimte
waar een voortdurende zoemtoon klinkt. Op zoveel meter
afstand van elkaar is dat echt onaangenaam en levert dat
geen prettige vergadersfeer op. Als voorzitter van dit
overleg voel ik me verantwoordelijk. In zo’n situatie verlang
ik opeens naar dat wat tegenwoordig de gewoonte is:
vanuit mijn werkkamer thuis via beeldschermen contact
met de buitenwereld houden. Dat vergadert in ieder geval
efficiënt.
Maar o, wat mis ik de mensen om mij heen. Niet naar een
60-jarig huwelijk met een bos bloemen, niet even aanbellen bij iemand die mij een briefje stuurt met een vraag of
opmerking, niet even samen met een groep mensen om
van hen te horen hoe het gaat. Dat zijn de dingen waar ik
altijd energie van krijg. Waar ik ideeën van krijg over hoe
iets op een andere manier kan, waardoor ik nieuwe doelen
heb om aan te gaan werken. Maar nu dus even niet.
Dan denk ik maar aan al die mensen voor wie deze tijd
zoveel zwaarder is dan voor mij. De mensen die niemand
zien vanwege angst voor besmetting, de mensen die hun
bedrijf zien verkommeren, zodanig dat ze er mee moeten
stoppen, de mensen die in hun nabijheid afscheid hebben
moeten nemen van mensen van wie ze houden. En dan
snap ik weer dat ik het nog goed heb vergeleken met heel
veel anderen en dan hoop ik dat heel veel mensen beseffen
dat dit ook voor hen geldt.
Marriët Mittendorﬀ

Dorpsverbinders Heumen:
De ogen en oren van jouw dorp

Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. Wij brengen mensen bij
elkaar en signaleren vragen en problemen. Ook zorgen we ervoor dat
inwoners de weg vinden naar activiteiten en voorzieningen.
Spreek ons gerust aan!
Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl

Eerder op de hoogte? Volg ons op
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

Collectes
Deze week is er geen collecte.

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/bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: De Wieken 21
• Nederasselt: NDA00 1296 B
Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Klaproosstraat 2, Korenbloemstraat 11, Schoonenburgseweg 37A
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Heumen: Vosseneindseweg 17

