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Week van de Veiligheid: maak het inbrekers niet te makkelijk

4 oktober 2019

Aankomende week is de ‘Week van 
de Veiligheid’. Met de donkere dagen 
op komst vragen we deze week extra 
aandacht voor woninginbraken. In de 
‘donkere maanden’ worden de meeste 
inbraken gepleegd. Ga goed voorbe-
reid deze periode in en probeer een 
inbraak in uw woning te voorkomen. 

• Doe uw ramen en deuren altijd op slot, ook  
 als u maar even weg bent. Haal de sleutel uit  
 de binnenkant van het slot. 
• Geef uw woning een bewoonde indruk. Bent  
 u een paar dagen niet thuis, vraag uw buren  
 om een oogje in het zeil te houden.
• Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kun- 
 nen verstoppen. Snoei struiken of haal ze  
 weg. Plaats goede buitenverlichting.
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
 Kijk op de website van Politiekeurmerk Veilig  
 Wonen voor advies: www.politiekeurmerk.nl. 

Verdachte situatie? Bel 112!
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan direct 
de politie via telefoonnummer 112. Noteer het 
signalement van de verdachte persoon en 
eventueel het kenteken van de auto. 

Meld u aan voor de BuurtWhatsApp-groep in 
uw wijk
En wissel samen met andere buurtbewoners 
informatie uit over verdachte situaties of per-
sonen. In verschillende wijken en buurten in de 
gemeente zijn BuurtWhatsApp-groepen actief. 
Kijk voor een overzicht op www.wabp.nl. Niet 

alle groepen hebben zich al geregistreerd, let 
daarom ook op de borden in uw wijk of buurt.

Doe mee met Burgernet
En kijk bijvoorbeeld mee uit naar de dader van 
een woninginbraak. Burgernet is een telefo-
nisch netwerk van de politie, gemeente en 
burgers. Deelnemers aan Burgernet krijgen 
een bericht via hun (vaste of mobiele) telefoon 
als de politie op zoek is naar een verdachte van 
een misdrijf of een vermiste persoon. Ziet u 
iemand die aan het doorgegeven signalement 

Iedereen kent er wel een: een be-
vlogen vrijwilliger die zich vaak 
jarenlang vol enthousiasme en ener-
gie inzet. Laat merken dat u blij bent 
met de inzet en nomineer deze vrij-
williger voor de titel ‘Vrijwilliger van 
het jaar 2019’!

Voor organisaties is de inzet van iedere 
vrijwilliger belangrijk. Maar die echte top-
vrijwilligers die zijn onbetaalbaar! Het hele 
jaar door wordt er hard gewerkt en veel 

bereikt. De inzet van deze mensen wordt bijna 
een vanzelfsprekendheid. Dat is het niet en 
daarom zetten we ze één keer per jaar in het 
zonnetje met de ‘Vrijwilliger van het jaar’ 
verkiezing.

Huldiging tijdens nieuwjaarsfeest
De huldiging van de winnaars van deze eer-
volle verkiezing door de burgemeester vindt 
plaats tijdens het jaarlijks nieuwjaarsfeest van 
de gemeente Heumen. Op dit feest zijn alle 
inwoners welkom en wordt het nieuwe jaar 

feestelijk ingeluid. De perfecte setting om 
onze topvrijwilligers in de schijnwerpers te 
zetten. 

Laat ons voor maandag 25 november weten 
wie u nomineert. Dat kan met het nomina-
tieformulier. Meer informatie en het nomi-
natieformulier vindt u op: vrijwilligerswerk-
gelderland.nl/heumen onder het kopje 
‘vrijwilligerwerk’. 
Of neem contact op met het Vrijwilligers-
steunpunt Heumen: vrijwilligerswerk@
heumen.nl / (024) 358 83 00.

Vrijwilliger van het jaar 2019! Wie nomineert u?

voldoet? Dan belt u het gratis Burgernettele-
foonnummer, dat direct uitkomt in de meldka-
mer van de politie. Kijk op www.burgernet.nl

 Meer tips om woninginbraak 
 te voorkomen
 Kijk op 
 www.heumen.nl/samensterktegeninbrekers  
 of 
 www.politie.nl/themas/woninginbraak.html



Market Garden
In de afgelopen maand hebben er prachtige evenementen 
plaatsgevonden ivm Operation Market Garden, allemaal ver-
zonnen en uitgevoerd door vrijwilligers van onze gemeente. 
Namens de gemeente heel veel dank daarvoor! Hierbij een 
verzameling van foto’s van de evenementen.

Er is een fototentoonstelling met lokale beelden uit WOII te zien 
in Maldensteijn in Malden. Op 28 oktober opent Café van Lin in 

Oorlogstijd in Overasselt (Hoogstraat 15). 

Het fi lmpje dat we begin dit jaar lieten 
zien bij het nieuwjaarsfeest in Neder-
asselt is door u goed ontvangen, 
we hebben er positieve reacties op 
gekregen. Daarom willen we ook in 
januari 2020 een fi lmpje laten zien 
waarin initiatieven van inwoners 
centraal staan. Bij deze doen we nu 
alvast een oproep aan u om zo’n 
fi lmpje met ons te delen! 

Want niet alleen vanuit het gemeentehuis 
worden zaken geregeld en kansen waarge-

maakt. Wij zijn juist zo blij met ideeën vanuit 
onze inwoners zelf. Zij bedenken dingen en 
voeren deze vaak ook nog uit. 

Het onderhouden van het groen in het Lierdal, 
het opzetten van een dierenweitje in de wijk, 
een kookclubje door en voor ouderen, het 
helpen van mensen zodat zij in hun eigen huis 
kunnen blijven wonen. Zomaar een paar ge-
weldige acties binnen onze gemeente. 
Bedacht én uitgevoerd door inwoners. Maar er 
zijn er veel meer. En daar zijn we naar op zoek. 
Van alle ingezonden fi lmpjes maken we een 

10 Heumenaren aan het woord over vrijheid op de avond in 
Maldensteijn op 17 september, dit gedeelte onder leiding 
van Özcan Akyol

Foto in ontvangst genomen door onze burgemeester 
tijdens de Bike Battlefi eld tour op 19 september

Doorkomst van 450 WOII voertuigen door onze 
gemeente op 22 september

Static Show in Overasselt op 18 september

compilatie die we tijdens het Nieuwjaarsfeest 
afspelen. Binnenkort meer informatie hierover 
op deze gemeentepagina.

Speelt u straks een rol in ons fi lmpje?
Kent u iemand die een goed idee uitwerkte en 
in actie kwam? Of deed u dit misschien wel 
zelf? Maak een kort fi lmpje van max. 1 minuut 
en stuur ‘m op! Filmpjes kunt u tot 1 december 
mailen naar: communicatie@heumen.nl. 

Doet u mee?

Oproep: deel uw fi lmpje met ons!
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In een feestelijke sfeer opende wet-
houder Frank Eetgerink op vrijdag 
27 september het nieuwe Taalcafé 
in Bibliotheek Malden. Muzikanten 
Mohadin Molly en Sadi Almcrue 
vrolijkten de ochtend op met Koerdi-
sche muziek. Het Taalcafé is voortaan 
wekelijks op de vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur in de bibliotheek in Malden. 
Iedereen die graag (beter) Nederlands 
willen leren is daar welkom. 

Wethouder Eetgerink is enthousiast: “Wat een 
mooie opkomst! Als je ergens nieuw bent, is het 
een hele uitdaging om ook onderdeel te worden 
van die plek. De taal biedt dan een belangrijke 
ingang, ook om actief mee te kunnen doen. 
Ik hoop dan ook van harte dat taal oefenen en 
cultuur uitwisselen bij het Taalcafé daaraan gaat 
bijdragen. Dank aan de Bibliotheek Gelderland 
Zuid en alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.”

Samen Nederlands oefenen
Onder begeleiding van vrijwilligers oefenen 
deelnemers met het spreken van de Nederland-
se taal. Zo leren ze samen veel nieuwe Neder-
landse woorden en uitdrukkingen. Het zijn ge-

zellige ontmoetingen, met elke keer een ander 
onderwerp om over te praten. Kinderen kunnen 
ook meekomen. Iedereen die de Nederlandse 
taal beter wil leren kan iedere vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur terecht in het Taalcafé in Biblio-

theek Malden. Het is geen les of cursus, ieder-
een kan gewoon binnenlopen. Aanmelden is 
niet nodig. Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig 
voor meer informatie of haal de brochure in de 
bibliotheek.

Taalcafé in Bibliotheek Malden feestelijk gestart

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 voorzie-

ningen. Spreek ons gerust aan!

Website:
www.heumen.nl/dorpsverbinders

E-mail: 
dorpsverbinders@heumen.nl



Op donderdag 26 september 
vergaderde de gemeente-

raad van Heumen. Dit was de eerste 
vergadering na de zomervakantie. 

Zoals bij elke vergadering mogen inwoners 
gebruik maken van het inspreekrecht. 
Vijf inwoners maakten hier gebruik van en 
spraken in over het algemeen belang besluit 
voor het nieuwe sportcentrum in Malden en 
het landschapsontwikkelingsplan. 

Zonnepanelen op het dak van de 
gemeentewerf
De gemeente heeft duurzaamheid hoog in 
het vaandel staan. Daarom wordt er gewerkt 
aan het ‘verduurzamen’ van het maatschap-
pelijk vastgoed. Er zijn onder andere energie-
scans gemaakt. De gemeenteraad heeft op 

waarin de samenhang met andere visies 
uitvoeriger uitgewerkt is. 

Terugluisteren 
Wilt u weten wat er gezegd is over het 
landschapsontwikkelingsplan deze vergade-
ring? Dat kan via www.heumen.nl/vergader-
kalender klik in de kalender op 26 september.

Volgende raadsvergadering, bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op dinsdag 5 november om 17.00 uur. 
De gemeenteraad behandelt dan de begro-
ting voor 2020. De agenda en vergaderstuk-
ken kunt u vinden in de vergaderkalender. 
Deze is te vinden op:
www.heumen.nl/vergaderkalender.

26 september geld beschikbaar gesteld voor het 
plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
gemeentewerf.

Landschapsontwikkelingsplan 
Het Landschapsontwikkelingsplan uit 2014 is 
herzien. In zo’n plan staat onder meer een visie 
op het Heumens landschap en een uitvoering-
programma voor landschapsprojecten. In de 
vergadering werd uitvoerig gesproken over dit 
plan. Alle partijen spraken hun waardering uit 
voor al het werk dat door vrijwilligers wordt 
gedaan in het Heumens landschap. Tegelijker-
tijd waren de raadsleden kritisch op het plan 
omdat er volgens veel fracties te weinig 
samenhang is met andere gemeentelijke visies 
zoals bijvoorbeeld de visies over wonen en 
toerisme. Uiteindelijk werd besloten om het 
college met een nieuw plan te laten komen 

Dit weekend is de opening van het 
nieuwe sportcentrum en u bent van 
harte uitgenodigd! Om 11.30 uur opent 
‘Shinshan’ (winnaar van ‘Holland’s got 
talent’) het sportcentrum op een 
spectaculaire manier! 

Daarna is er tijd om aan workshops en clinics 
mee te doen en een rondleiding door het ge-
bouw te krijgen. Ook krijgt u informatie over 
de duurzaamheid van het gebouw en kunt 
een filmpje bekijken van de opbouw van het 
sportcentrum. 

Terugkoppeling raadsvergadering 
26 september en aankondiging commissies oktober

Zondag 6 oktober
opening nieuwe sportcentrum!

De parkeergarages in Malden worden 
een aantal keer per jaar schoonge-
maakt. Daarom is de parkeergarage 
onder Maldensteijn op vrijdag 11 
oktober van 07.00 tot 15.00 uur niet 
bereikbaar.

De parkeergarage onder de Bredeschool is op 
vrijdag 18 oktober van 07.00 tot 15.00 uur niet 
bereikbaar.

Helaas hebben we besloten het oogst-
feest van zaterdag 5 oktober af te 
lasten. De appeloogst is dit jaar mini-
maal. Er zijn appels gevallen en er 
hangt nauwelijks iets meer in de boom.

We hopen volgend jaar weer een rijke oogst te 
hebben en het feest weer te kunnen houden.
Onze excuses hiervoor, wij betreuren dit zelf 
ook enorm.

Schoonmaak 
parkeergarages 
in Malden

Appeloogstfeest 
(5 oktober) 
gaat niet door



Collectes

•29 september t/m 5 oktober: Dierenbescherming

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 

• Malden: Grote Loef 1

Verkeersbesluiten

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: 

• Malden: Dahliastraat

Realisatie oplaadpalen elektrisch rijden:

• Het reserveren van parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen 

 in de volgende straten in Malden: Stalmeesterslaan, Kiezel, Berkenlaan, Groeze,  

 Sleedoorn, Dahliastraat

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Heumen: Looistraat (naast nr. 59)

• Overasselt: kadastrale sectie G perceelnummer735 (nabij Parksesteeg 12)

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).

De week van  
wethouder Maarten Schoenaker

Deze week hebben we de begroting voor 
2020 in het college behandeld. Voor de 
wethouder financiën natuurlijk een belang-
rijk dossier. Door de goede voorbereiding en 
het harde werken van onze ambtelijke 
organisatie afgelopen zomer was het laatste 
stuk niet meer moeilijk. Ik ben in ieder geval 
blij dat de begroting vooral leesbaarder is 
geworden, met infographics en grafieken. 
Ook is weer een stuk ballast verdwenen: de 

begroting is 50 pagina’s dunner. Al blijft nog een lijvig boekwerk 
van 160 pagina’s over. In de raad van 5 november gaan we de 
begroting definitief maken. We zijn er in geslaagd om de in-
woners weinig last van de ombuigingen te laten hebben, terwijl 
we daarnaast nog steeds blijven investeren in preventieve 
maatregelen om zorg betaalbaar te houden.

Met economie in mijn portefeuille zit ik in de adviesraad van 
RvN@. Dit is een samenwerkingsverband tussen ondernemin-
gen, onderwijs en overheid. Het doel is om innovatie aan te 
jagen met gebruik van de diverse krachten. Een van de mooie 
zaken die zij regelen is dat stagiaires van MBO, HBO en Univer-
siteit samen aan projecten werken om maatschappelijke 
problemen op te lossen. Deze keer spraken we over het aan-
scherpen van de doelstellingen en de richting van het samen-
werkingsverband. Innovatie is belangrijk voor het behoud van 
kennis en banen voor onze inwoners. 

Met de gemeenteraad is recentelijk gesproken over de strategi-
sche visie van de gemeente. Een document dat bedoeld is om 
verder te kijken dan de huidige raadsperiode: “Waar staat onze 
gemeente over 10 jaar is?”. We zijn bezig het proces hiervoor 
in te richten. De gemeenteraad heeft nadrukkelijk aangegeven 
dat zij hierbij betrokken wil zijn. Bij het opstellen van de visie 
maken we ook gebruik van de kennis van onze maatschappelijke 
partners. En we willen via een digitaal participatieplatform ook 
uw mening horen. Daarop komen we nog bij u terug. 

Donderdagavond heeft de gemeenteraad een ‘Algemeen Belang 
Besluit’ genomen. Een besluit genomen om de exploitatie van 
het Sportcentrum Malden juridisch goed te regelen. 
De fitness-ondernemers in de regio zijn er niet blij mee omdat 
zij concurrentie ervaren van het vernieuwde Sportcentrum. 
De aanloop naar de vergadering is daarom best wel een beetje 
spannend. 

We gaan volgende week zondag het nieuwe sportcentrum 
feestelijk openen. U bent op 6 oktober van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen in het prachtige sportcentrum en 
te proeven aan de sporten die u daar zoal kunt beoefenen.

Maarten Schoenaker
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De gemeenteraad van de gemeente Heumen heeft op 26 
september 2019 besloten dat de verhuur en exploitatie van 
sportaccommodaties in de gemeente Heumen, waaronder 
in ieder geval Sportcentrum Malden, activiteiten zijn die 
plaatsvinden in het algemeen belang in de zin van artikel 
25h, lid 6, van de Mededingingswet. De gemeente Heumen 
heeft ter voorbereiding gebruik gemaakt van de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure en de volledige tekst 
van het algemeen belangbesluit ligt gedurende beroepster-
mijn ter inzage bij de centrale receptie van de gemeente, in 
het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 (6581 AC) te Malden.

Rechtsmiddelenclausule
Als u rechtstreeks belanghebbende bent en een zienswijze hebt inge-
diend, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 
beroepschrift binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit naar de 
Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op: 
www.rechtspraak.nl.

Bekendmaking Algemeen 
Belangbesluit Sportcentrum 
Malden


