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Fietsen voor het goede doel: Buurtkoffie Malden
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Op 27 maart reikte wethouder Frank 
Eetgerink een cheque uit aan het 
lokale initiatief Buurtkoffie uit Mal-
den. De initiatiefnemers van dit goede 
doel organiseren gezellige koffie-
bijeenkomsten voor een grote groep 
senioren in Malden. Inwoners uit onze 
gemeente hebben € 500 bij elkaar 
gefietst om dit goede doel mogelijk te 
maken!

De cheque van € 500 is door Frank Eetgerink 
overhandigd aan Ton Hoogstraaten, één van 
de initiatiefnemers van Buurtkoffie Malden. 
“Het idee is ontstaan tijdens de redactiebij- 
eenkomsten van ‘Leven is Lef, een rubriek van 
zorgcentrum Malderburch in het Gemeente-
nieuws.” Samen met Gerie van der Land-Zij-
derveld en Monique Cotteleer bedacht Ton het 
idee voor een wekelijkse, gezellige Buurtkoffie 
voor senioren. “We zijn in april vorig jaar 
gestart. Er hebben zich ongeveer 80 personen 
aangemeld en we hebben een opkomst van 
ongeveer 20 ouderen per week.” 

Euro’s voor kilometers
Om het initiatief financieel mogelijk te maken, 
hebben inwoners van de gemeente Heumen 
meegedaan aan Ring-Ring® een fietsplan dat 
vorig jaar september in het kader van de 
European Mobility Week werd opgestart: geld 
sparen voor een goed doel door de fiets te 
nemen in plaats van de auto. “Er is € 500 bij 
elkaar gespaard voor een goed doel. En dat 
is geworden Buurtkoffie voor senioren in 
Malden,” aldus Frank Eetgerink. “Alle fietskilo-

meters van, naar en in de wijken in de ge-
meente Heumen dragen automatisch bij. 
Zo snijdt het mes aan twee kanten, inwoners 
worden gestimuleerd om vaker met de fiets te 
gaan in plaats van met de auto en tegelijkertijd 
wordt er geld verdiend voor een goed doel 
door te fietsen met de app Ring-Ring®. 
Door met de app te fietsen, worden de 
afgelegde kilometers automatisch omgezet 
naar het bedrag dat we nu voor het goede 
doel mogen inzetten.”

Op donderdag 28 maart 
vergaderde de gemeente-

raad van Heumen. Aan het begin 
van de vergadering heeft een aantal 
inwoners gebruikgemaakt van het 
inspreekrecht. Dit had betrekking op 
het voorstel aan de raad over 
Garstkampsestraat 2A in Overasselt.

Ook heeft een raadslid ingesproken over de 
situatie rondom de N844 in Malden. Naar 
aanleiding hiervan gaat de gemeenteraad 
een brief over deze weg sturen aan de nieuw 
gekozen Provinciale Staten.

Meer onderzoek naar mogelijkheden Schuur 
Garstkampsestraat 2A
Het college van B&W stelde aan de gemeen-
teraad voor de schuur aan de Garstkampse-
straat 2A te verkopen. Zij willen de koper 
de mogelijkheid bieden het gebouw te ver-
bouwen en te gebruiken als woning en/of 
kleinschalig bedrijf. In september 2018 heeft 
de gemeenteraad een motie (verzoek aan 

het college) aangenomen waarin hij het 
college vraagt de mogelijkheden van deze 
locatie in beeld te brengen. Veel fracties in de 
gemeenteraad vinden dat de motie nog niet 
voldoende is uitgevoerd door het college. 
Zij vinden uitgebreider onderzoek nodig naar 
de mogelijkheden op deze plek. De gemeente-
raad heeft daarom tegen het voorstel van het 
college gestemd. Het college gaat aan de slag 
met een nieuw voorstel over dit onderwerp. 

Veiligheid in Heumen
De gemeenteraad besprak twee plannen op 
het gebied van veiligheid. Het ene plan betreft 
de Veiligheidsstrategie van de politie Oost-
Nederland. Er wordt extra ingezet op onder-
mijnende criminaliteit en op aandacht voor 
kwetsbare personen. Het andere plan is het 
Integraal Veiligheidsplan van het basisteam 
Tweestromenland van de politie, waar Heumen 
toe behoort. Specifieke prioriteiten voor 
Heumen zijn autokraken, mobiel banditisme 
en jeugdoverlast. De gemeenteraad heeft de 
beide plannen unaniem aangenomen.

Overige onderwerpen
De gemeenteraad heeft verder gesproken 
over het instellen van een auditcommissie 
(een commissie uit de raad die zich bezig-
houdt met financiële onderwerpen) en een 
wijziging van de juridische regeling op basis 
waarvan de gemeente Heumen deelneemt 
aan de Omgevingsdienst. De Omgevings-
dienst Regio Nijmegen (ODRN) voert voor 
de gemeente taken uit op het gebied van 
Vergunningverlening, Toezicht en Hand-
having (VTH).

Terugluisteren
Wilt u het debat over de Garstkampsestraat 
of andere onderwerpen terugluisteren? Dat 
kan via www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Klik in de kalender op 28 maart.

Volgende raadsvergadering; bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 18 april. De agenda en 
vergaderstukken kunt u vinden op:
www.heumen.nl/vergaderkalender.

Uit de gemeenteraad: 28 maart



De komende weken berei-
den de raadscommissies de 

raadsvergadering van 18 april voor. 
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Hieronder ziet u 
wanneer en waarover de raadscom-
missies vergaderen. De vergaderin-
gen starten om 20.00 uur in het 
gemeentehuis.

Dinsdag 9 april Commissie Bestuur en 
Organisatie
De rekenkamercommissie is te gast om hun 
jaarverslag en jaarplan en het uitgevoerde 
onderzoek naar keukentafelgesprekken te 
bespreken. Daarnaast wordt een memo van 
alle fractievoorzitters besproken over het 
winterfestijn. 

Als huiseigenaar wilt u graag prettig 
en energiezuinig wonen. Bijvoorbeeld 
door uw huis goed te isoleren. Of door 
zonnepanelen of een warmtepomp te 
plaatsen. Dat is goed voor het milieu 
én voor de portemonnee. De gemeen-
te Heumen wil woningeigenaren 
helpen om hun huis energiezuiniger te 
maken en om zelf duurzame energie 
op te wekken.

Daarom organiseert de gemeente in 2019 in 
elke wijk en in elk dorp een info-avond over 
‘Energie in de wijk’. Op dinsdagavond 9 april 
komen wij naar Hoogenhof. De avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met Wijkplat-
form Hoogenhof en begint om 20.00 uur, 
aansluitend op de ALV van Wijkplatform 
Hoogenhof van 19.15 uur tot 20.00 uur op 
Basisschool De Tovercirkel, Zwerfk ei 59 in 
Malden.

Programma
Op de bijeenkomst staan energiebesparende 
maatregelen, duurzame energie en de fi nan-
ciering centraal én wordt een energiescan van 
een woning uit uw wijk besproken. 
Op deze bijeenkomst is een gespecialiseerde 
energieadviseur aanwezig. 
Onder de deelnemers aan de info-avond wordt 
een gratis energiescan t.w.v. € 165 verloot!

Donderdag 11 april Commissie Fysieke 
Leefomgeving
Op de agenda staat de 2e Tranche Stimule-
ringslening duurzame maatregelen voor 
woningen, bedrijven en maatschappelijke 
gebouwen. Deze regeling stimuleert inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties 
om maatregelen op het gebied van energie-
besparing en kleinschalige duurzame energie-
opwekking te treff en en daarmee bij te dragen 
aan de ambitie van de Routekaart klimaat-
neutraal Heumen om in 2050 een klimaatneu-
trale gemeente te zijn. Daarnaast komen aan 
de orde het bestemmingsplan Worsumseweg 
16 en de welstandsnota.

Donderdag 11 april Commissie Sociale 
Leefomgeving
Tijdens deze vergadering wordt de commissie 
gevraagd wat zij vinden van de voorstellen 
op het gebied van doelgroepenvervoer en 
regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Donderdag 11 april politieke markt 
Voorafgaand aan de vergaderingen is er tussen 
19.30 en 20.00 uur een politieke markt in de 
hal van het gemeentehuis. U heeft  dan de 
gelegenheid om vragen te stellen aan mede-
werkers van de gemeente over bovenstaande 
agendapunten.

Kijk voor de volledige agenda op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

Vergaderingen raadscommissies april 

Informatiebijeenkomst ENERGIE IN DE WIJK Hoogenhof
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De week van 
de burgemeester

In het Paleis van Justitie in 
Arnhem volgen we als burge-
meesters van Tweestromenland 
(zes gemeenten rond Nijmegen) 
een aantal zittingen van de 
politierechter bij. Er komt onder 
meer een zaak voorbij waarin 
door een verdachte een paar keer 
een middelvinger tegen een 

agent is opgestoken. Deze actie levert de jongeman 
een boete van 600 euro op én een strafb lad. Een voor 
hem onverwacht groot gevolg voor de korte kick. 

Ik kan niet laten aan de rechter te vragen wat zij vindt 
van de trend dat burgemeesters ook steeds vaker een 
soort rechter zijn. Dat geldt bijvoorbeeld bij straatver-
boden, ingrijpen bij huiselijk geweld, het sluiten van 
woningen en zo meer. Het was haar nog niet zo 
opgevallen, maar ze vindt het wel goed omdat het de 
rechters ontlast. Onder burgemeesters wordt deze 
trend minder gewaardeerd. Gemeentelijke regelge-
ving, opsporing en oordelen komen steeds meer bij 
dezelfde persoon te liggen. 

Wellicht juist vanwege die oordelende rol horen we 
steeds vaker geluiden over het bedreigen van burge-
meesters. Dat vindt plaats op social media, maar in 
sommige gevallen ook fysiek. Overigens geldt dat ook 
voor wethouders en soms zelfs raadsleden of ambte-
naren. Het is zelfs zo ver gekomen dat onze woningen 
geïnspecteerd worden om te zien of ze goed beveiligd 
zijn tegen inbraak en bedreiging. Al die maatregelen 
leveren niet meteen een gevoel van veiligheid op en 
kosten bovendien geld en tijd. Wat zonde toch allemaal.

We spreken ook over ondermijning. In de zes gemeen-
ten is in beeld gebracht welke zaken we verder gaan 
onderzoeken. Het betekent dat belastingdienst, politie, 
openbaar ministerie, gemeente en nog een aantal 
partijen de informatie met elkaar gaan delen. 
Het kan leiden tot een strafzaak, maar ook tot een 
forse belastingenaanslag. De een is gevoelig voor 
rechtsvervolging, de ander heeft  meer last van een 
aanslag op de portemonnee.

Feestelijk, maar met een gevoel dat we haar vreselijke 
gaan missen, nemen we in de gemeente afscheid van 
één van onze kanjers, die met pensioen gaat. 
Geweldig hoe de collega’s met fi lm, praatjes en liedjes 
het tot een geweldige belevenis weten te maken. 
Ze hebben zo hun best gedaan om hun nu oud-collega 
een prachtige middag te bezorgen. Echt prachtig. 
En nu moeten we maar zorgen dat we al die wijsheid 
en daadkracht die met haar afscheid wegvalt met 
elkaar weer positief gaan invullen.

Marriët Mittendor�    

Komende weken 
andere ophaaldagen 
oud papier

Sluiting 
parkeergarages 
Malden

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: Rijksweg 26

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Kopacker 2, Rijksweg 125

Omgevingsvergunningen niet vergunningplichtig 

• Malden: Dille 16, De Bats 4

Vaststelling bestemmingsplan 

• “Buitengebied, Valkstraat 19 en 19A”

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

31 maart t/m 6 april: Fonds Gehandicaptensport 

7 t/m 13 april: Hartstichting

Haalt Dar altijd op zaterdag bij u oud papier 
op? Kijk dan op de digitale afvalwijzer: 
www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app wanneer 
Dar de komende weken uw oud papier ophaalt. 
Door Koningsdag kan uw ophaaldag voor oud 
papier deze maand anders zijn dan u gewend 
bent. 

In verband met de grote schoon-
maak van de parkeergarages in 
het centrum van Malden zijn deze 
op de volgende dagen en tijdstip-
pen gesloten:
De parkeergarage onder Malden-
steijn is op vrijdag 26 april 
gesloten van 07.00 tot 15.00 uur 
en de parkeergarage onder de 
Bredeschool is op vrijdag 3 mei 
gesloten van 07.00 tot 15.00 uur.

Onze gemeente, de Afval-
energiecentrale (ARN) en 
Dar bedanken u ook dit jaar 
voor het scheiden van uw 
groente-, fruit- en tuinafval 
(gft -afval). Als dank hier-
voor kunt u vanaf zaterdag 
13 april van 10.00 tot 15.00 
uur bij milieustraat in 
Malden gratis compostzak-
ken krijgen (maximaal 2 
compostzakken per voer-
tuig en op= op).

Bij de milieustraten in de regio 
kunt al sinds afgelopen maandag 
de zakken krijgen. Dit kan bij de 
Dar-milieustraten in Berg en Dal, 
Nijmegen en Wijchen als u daar 
uw afval brengt. Bij de milieustraat 
in Druten kan dit vanaf zaterdag 6 
april.

Meer informatie over milieu-
straten en compost 
Kijk op www.dar.nl/compost voor 
adressen en openingstijden van de 
milieustraten en meer informatie 
over compost en gft -afval. 

Vragen?
Voor vragen nemen inwoners 
contact op met het klantencon-
tactcentrum van Dar. Bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur via (024) 
371 60 00 of info@dar.nl. 

Bedankje voor 
scheiden 
groente-, fruit- 
en tuinafval


