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De impact van het Covid-19 (corona)
virus heeft grote indruk op onze 
gemeenteraad gemaakt. Ook de raad 
ziet op hoeveel manieren het virus 
ons (samen)leven heeft ontwricht en 
welke, soms dramatische, gevolgen 
deze crisis met zich meebrengt. De 
gemeenteraad wil dan ook haar steun 
betuigen aan al onze inwoners die in 
moeilijkheden of onzekerheid verke-
ren als gevolg van het Covid-19 virus.

Dit weekend valt het regiomagazine 
Topic in uw brievenbus. In het ge-
meentelijk katern met als titel ‘Anders 
dan anders: zomer 2020’ leest u hoe 
veel inwoners ondanks een 1,5 meter 
samenleving toch veel initiatieven en 
ideeën voor een mooie zomer hebben 
ontwikkeld. 

Door het coronavirus was en is plots alles 
anders. We moeten afstand houden, goed op 
onze gezondheid letten en vaak, heel vaak 
onze handen wassen. Grote evenementen en 
veel vakanties gaan niet door. Maar er kan nog 

Daarnaast constateert de gemeenteraad dat u, 
de inwoners van onze gemeente, de aanwijzin-
gen in het kader van ‘social distancing’ goed 
opvolgen, hoe moeilijk dat vaak ook is. Zij is u 
daar zeer erkentelijk voor, want alleen samen 
krijgen wij corona onder controle.

Ook spreekt de gemeenteraad haar waardering 
uit voor alle spontane initiatieven van onze 
inwoners, ondernemers en lokale organisaties 
die zich inzetten voor de medemens in hun 
straat, buurt, hun dorp of wijk. 

steeds heel veel wél. Door beperkingen worden 
mensen creatief, verzinnen we ook nieuwe 
dingen waar we ons mee bezig kunnen houden 
of die we heel leuk vinden. Over deze ideeën 
en initiatieven gaat deze Topic.

Nee/nee sticker
U ontvangt de Topic niet als u een nee/nee 
sticker op uw brievenbus heeft. U kunt de Topic 
onder andere na 8 juni afhalen bij de balie in 
het gemeentehuis. U kunt het katern vanaf 
5 juni ook digitaal bekijken via:
www.heumen.nl/nieuws

Tenslotte wil de gemeenteraad een compli-
ment geven aan al die professionals die zich in 
de zorg en in de gemeentelijke crisisorganisa-
tie de afgelopen weken keihard hebben 
ingezet om het Covid-19 in te dammen en om 
de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te 
beperken. 

Dankwoord en steunbetuiging gemeenteraad

Topic in uw brievenbus

Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen in juni
De komende weken berei-
den de raads- en commis-

sieleden de raadsvergadering van 
25 juni voor. Dit doen zij door middel 
van een beeldvormende en een 
oordeelsvormende vergadering.

Beeldvormende vergadering: 
11 juni, 20.00 uur
Tijdens deze vergadering komen er drie 
onderwerpen aan bod: Herontwikkeling 
locatie Steenhuys, ontwikkeling locatie 
Boterdijk en jaarverslag 2019. 

Oordeelsvormende vergadering: 
18 juni, 20.00 uur
Tijdens deze vergadering bespreken de 
raads- en commissieleden een raadsvoorstel 

over de starterslening. Daarnaast staat een 
aanvulling van de gedragscode voor politieke 
ambtsdragers op de agenda. Tot slot wordt 
de jaarrekening over 2019 besproken. Over 
deze raadsvoorstellen neemt de raad op 25 
juni een besluit. 

Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen als gevolg van het 
Coronavirus is dit een vergadering in digitale 
vorm. U kunt de vergaderingen live volgen, 
op verschillende manieren:
- Via GL8 op hun Youtubekanaal (GL8Media)
- Via GL8 op televisie

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. 



Onze gemeente en Dar steunen ook 
dit jaar Stichting Taxus Taxi. Deze 
stichting zamelt vanaf 1 juni weer 
taxussnoeisel in. Dit taxussnoeisel 
wordt gebruikt voor de productie van 
medicijnen tegen kanker. Een prachtig 
voorbeeld van afval als waardevolle 
grondstof!

Vanaf 1 juni haalt Stichting Taxus Taxi taxus-
snoeisel bij u thuis op. Deze service is gratis als 
u minimaal 15 kilo taxussnoeisel heeft. 

Heeft u minder dan 15 kilo? Dit is ook van 
harte welkom en kunt u zelf naar verschillende 
inzamelpunten brengen. Kijk hiervoor op: 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten 

Kwaliteit taxussnoeisel
Let goed op de kwaliteit van het taxussnoeisel. 
Houd het snoeisel bijvoorbeeld zo veel moge-
lijk uit de zon en denk aan een kuil in het 
midden van het snoeisel. Leg er bijvoorbeeld 
een voetbal op. Meer informatie: 
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden 

Tas en/of zeil nodig? 
Dit krijgt u als donateur van taxussnoeisel 
gratis en kunt u ophalen bij de verschillende 
uitgiftepunten. Deze vindt u op: 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten 

Afspraak maken voor ophalen taxussnoeisel?
Een afspraak maken voor het ophalen van 
taxussnoeisel kan via: 
www.taxustaxi.nl/afspraak

Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel van 
taxus aan huis op

Subsidie voor 
innovatieve 
waterbesparende 
maatregelen door 
agrariërs
De afgelopen droge jaren zitten nog 
vers in ons geheugen. 2018 was 
extreem droog en 2019 was droger 
dan gemiddeld. Dit jaar zijn we al 
gestart met hele droge maanden in 
april en mei. Hoe zorgen we ervoor 
dat we voorbereid zijn op weer een 
droog jaar? 

In het rivierengebied kunnen boeren en 
tuinders financiële ondersteuning krijgen bij 
het nemen van innovatieve waterbesparen-
de maatregelen. Deze stimuleringsregeling 
geldt voor landbouwbedrijven en bestaat uit 
25 of 40 procent van de investeringskosten, 
afhankelijk van het waterbesparend effect. 

Meer informatie
De regeling is opgezet door Waterschap 
Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds. 
De uitvoering is in handen van Waterschap 
Rivierenland. Mogelijke waterbesparende 
maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van 
vochtsensoren (met een weerstation), drup-
pelirrigatie of systemen voor plaats speci-
fieke beregening. Deze voorzieningen 
maken het bedrijf minder afhankelijk van 
waterinname. Meer informatie over de 
subsidieregeling is te vinden op:
www.wsrl.nl/waterbesparen

Altijd al eens binnen willen kijken in 
een duurzaam huis? Het kan nog in 
juni door online deel te nemen aan 
een van de thematours georganiseerd 
door de Nationale Duurzame Huizen 
Route. Huiseigenaren geven uitleg 
over een specifieke maatregel die ze 
hebben toegepast zoals het isoleren 
van een jaren ’60 woning, verwarmen 
met een warmtepomp of zelf energie 
opwekken. Zij willen hun ervaringen 
graag delen met anderen.

Via een videoverbinding geven de huiseigena-
ren een presentatie over de duurzame maat-
regelen die ze hebben toegepast. Daarna is er 
de ruimte voor de deelnemers om in gesprek 
te gaan met de huiseigenaar. Er zijn per 
thematour 8 plaatsen beschikbaar.

Inschrijven
Om deel te nemen aan een thematour moet u 
zich vooraf inschrijven via de website. 
De eerste thematours zitten al vol, dus wees 
er snel bij! 

Het overzicht van alle beschikbare thematours 
is te vinden via:
www.duurzamehuizenroute.nl/thematours
Na inschrijving ontvangt u een e-mail met 
verdere uitleg over de deelname.

Digitaal een kijkje nemen in een duurzame woning
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Kleine of kortdurende uitvallen van 
gas, water of elektriciteit worden 
door nutsbedrijven relatief makkelijk 
opgelost. Denk aan Liander voor gas 
en elektriciteit en Vitens voor (drink)
water. Beide nutsbedrijven beschikken 
over noodplannen voor het geval zich 
een storing voordoet. Op die manier 
kunnen zij de problemen zo snel 
mogelijk oplossen.

De hulpdiensten komen in beeld bij een 
grootschalige of langdurige uitval van één 
of meerdere nutsvoorzieningen. Samen met 
andere gemeenten en de genoemde nuts-
bedrijven bereiden we ons voor op dit risico. 
Uitgangspunt daarbij is dat we tijdens een 
mogelijke uitval de gevolgen voor inwoners 
zoveel mogelijk proberen te beperken.

Wat als de vitale voorzieningen langer 
uitvallen?
In het geval van langdurige stroomuitval 
bepalen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
de getroff en gemeente(n) en het nutsbedrijf 
samen welke organisaties en instellingen 

voorrang hebben op noodstroom. Denk bij-
voorbeeld aan ziekenhuizen en zorginstellin-
gen. Ook bij langdurige uitval van drinkwater 
worden noodvoorzieningen getroff en. 
Zo kunnen in gemeenten tijdelijke distributie-
punten voor drinkwater worden opgezet.

Informatie
De overheid wil tijdens een crisis iedereen snel 
en zo goed mogelijk informeren. Dat gebeurt 
onder andere via Twitter, Facebook of NL-
Alert. Raadpleeg bij kortstondige storingen de 
website van uw nutsbedrijf. Daarnaast kunt u 
zich ook voorbereiden. Download een handige 
meterkastkaart van de Veiligheidsregio op: 
www.vrgz.nl/wat-te-doen 

Met hierop belangrijke telefoonnummers, 
instructies over wat u zelf kunt doen tijdens 
een storing en een overzicht van kanalen waar 
u informatie kunt vinden tijdens een storing. 
Ook vindt u hierop de ‘ingrediënten’ van een 
noodpakket. Print de meterkastkaart uit en 
hang deze op in uw meterkast. Zo heeft  u de 
belangrijkste informatie en instructies altijd bij 
de hand. 

Wat te doen bij uitval gas, water of elektriciteit?

Bianca vond dat mensen niet mak-
kelijk over geld praten, en dat ze 
daardoor niet kon inschatten wat 
‘normaal’ is. “Eigenlijk had ik ge-
woon geen idee waarom het ons 
niet lukte om geld over te houden. 
We deden toch niks geks? Toch 
hadden we elke maand te weinig 
geld, stonden we altijd rood en 
stapelden de schulden zich op.”

“Achteraf kun je zeggen dat we te luxe 
leefden. Al een jaar of vijf dichtten we het 
ene gat met het andere. We hielden de 
schijn op en ik wilde ook niet dat onze 
dochter Michelle iets te kort kwam. Tot op 

een gegeven moment de problemen uit de 
hand liepen. De eerste keer om tafel met de 
schuldhulpverlener vond ik heel heft ig. 
Confronterend om te ontdekken dat je gewoon 
teveel geld uitgeeft  aan dingen die niet be-
langrijk zijn. Gewoon omdat je geen overzicht 

hebt over je geld. Onze administratie was 
totaal niet op orde. En dat geeft  zoveel 
zorgen. Ik heb ervaren dat als je één ding 
aanpakt, je ook de grip op je leven weer 
terugkrijgt.”

De naam Bianca is niet echt (uit respect voor 
haar privacy), haar verhaal wél! Herken je 
jezelf in het verhaal van Bianca of heb je 
andere geldzorgen? Er is hulp. 
Bel met de gemeente:
14 024 of mail naar: 
schuldhulpverlening@heumen.nl 

www.achterdevoordeur.net

‘Achteraf kun je zeggen dat we te luxe leefden’

Meterkastkaart 



In verband met het coronavirus, heeft  
Avan enkele maatregelen ingesteld 
om het vervoer zo veilig mogelijk te 
houden. Avan volgt hierin de adviezen 
van het RIVM. Afgelopen maanden 
zijn er relatief weinig Wmo- en OV-
ritten geboekt bij Avan. Nu in heel 
Nederland de maatregelen weer wat 
versoepelen, is er ook een stijging in 
het vervoer te zien. Daarom de huidi-
ge maatregelen voor u op een rijtje. 

Het advies is alleen te reizen indien dit nood-
zakelijk is en wanneer u in goede gezondheid 
bent. Dit is voor de veiligheid van uw gezond-
heid en die van anderen. Momenteel zijn de 
reistijden van Avan: 
• Wmo-vervoer 
 maandag t/m zondag 08.00 - 00.00 uur 
• OV vervoer 
 maandag t/m vrijdag 06.00 - 00.00 uur 
• OV vervoer 
 zaterdag t/m zondag 08.00 - 00.00 uur 

In het Wmo-vervoer worden op werkdagen 
van 08.00 - 10.00 uur alleen ritten gereden in 
verband met ziekenhuisafspraken. Voor over-
ige reizen met een Wmo-pas, kunt u pas vanaf 
10.00 uur gebruik maken van Avan. 

Maatregelen met betrekking tot reserveringen 
• Momenteel kunt u alleen telefonisch uw rit 
 reserveren. Dit is om te garanderen dat het
  callcenter van Avan u de laatste informatie 
 kan geven bij een ritboeking. U reserveert 
 een rit door te bellen naar 0900 - 734 46 82 
 (2,8 cent per minuut + 9,5 cent starttarief + 
 gebruikelijke belkosten);
• U kunt ritten tot 7 dagen vooruit boeken. 
 Op dit moment is het niet mogelijk verder 
 vooruit te boeken, omdat de maatregelen 
 kunnen veranderen en Avan wil garanderen 
 dat u veilig wordt vervoerd;
• Een rit dient u uiterlijk twee uur van tevoren 
 te boeken. Wilt u om 13.00 uur een rit reser-
 veren? Zorgt dan dat u voor 11.00 uur belt 
 met de reserveringslijn. Zo kan het callcenter 
 u direct informeren of er nog voldoende 
 ruimte is voor u om de rit te boeken;
• Door de huidige richtlijnen zijn er minder 
 voertuigen en chauff eurs beschikbaar dan 
 voorheen. Door bovenstaande maatregelen 
 kunnen wij u beter informeren over de 
 huidige situatie en mogelijkheden als u een 
 rit wilt reserveren. 

Maatregelen met betrekking tot de rit 
• Tijdens de rit wordt er ten minste 1,5 meter 
 afstand gehouden. Om ook de minimale af-
 stand in het voertuig te kunnen respecteren, 
 vervalt de mogelijkheid voor reizigers om 
 voorin te zitten of met een personenauto te 
 reizen. Deze ritten kunnen niet worden ge-
 boekt;
• Vanwege de extra risico’s op besmetting 
 voor u als reiziger, voor chauff eurs en 
 daarmee voor andere reizigers, wordt er op 
 dit moment geen kamer tot kamer vervoer 
 uitgevoerd. De chauff eur haalt u op en 
 brengt u tot aan de voordeur/ centrale 
 ingang. U wordt verzocht er zelf voor te 
 zorgen dat u klaar staat en dat, indien nodig, 
 iemand klaar staat om u naar uw kamer/
 woning te brengen; De 1,5 meter afstand 
 betekent ook dat de chauff eur u niet meer 
 kan helpen met het in- en uitstappen,   
 ondersteunen tijdens het lopen en het in- 
 en uitladen van bijvoorbeeld een rollator, 
 boodschappen of andere bagage;
• Contante betalingen zijn niet meer mogelijk. 
 Wij adviseren u om te betalen via automati-
 sche incasso. Bij deze manier van betalen is 
 er geen contact met de chauff eur nodig. 
 U kunt hiervoor bellen met de klantenservice 
 via 0900 - 463 65 26 (2,8 cent per minuut + 
 9,5 cent starttarief + gebruikelijke belkosten). 
 Er zijn vanaf heden geen extra kosten ver-
 bonden aan betalen via automatische 
 incasso. PIN betalingen in het voertuig zijn 
 nog wel mogelijk. De chauff eur desinfecteert 
 de PIN terminal na iedere betaling. 

Raadpleeg de website vóór elke boeking 
Avan houdt de vervoersprotocollen en de 
regels van de overheid en de RIVM nauwlet-
tend in de gaten. Op basis daarvan worden ook 
de maatregelen van Avan aangepast om 
zoveel mogelijk vervoer op een veilige manier 
te kunnen aanbieden. Deze maatregelen 
worden weergegeven op de website:
www.avan-vervoer.nl
Wij adviseren u voor elke ritboeking de web-
site te raadplegen voor de juiste informatie. 

Maatregelen voor Wmo- en OV-reizigers 
van Avan 

Deze week start uitgever Akse 
Media met het actualiseren van 
de adressen voor de aankomende 
gemeentegids Heumen.

Vermeldingen met een e-mailadres krijgen 
van Akse Media een e-mail ter controle van 
de gegevens. Deze mail is voorzien van een 
unieke persoonlijke code, zodat u de ge-
gevens naar wens kunt controleren en 
vervolgens aanpassen. Vermeldingen 
zonder e-mailadres worden de komende 
weken telefonisch door Akse Media 
benaderd. Wilt u uw organisatie of vereni-
ging ook laten plaatsen in het adressenge-
deelte? Dan kunt u dit aangeven bij Akse 
Media.

Wijziging doorgeven?
Doe dit uiterlijk 10 juli 2020 aan de redactie:
• Per e-mail: redactie@aksemedia.nl 
 (o.v.v. Gemeentegids Heumen)
• Telefonisch: (0223) 67 30 10 
 (redactie Akse Media)
• Schrift elijk: Akse Media 
 (t.a.v. Gemeentegids Heumen) 
 Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Controle van 
adressen in 
gemeentegids

Wist u dat wij ook een digitale nieuwsbrief 
versturen? U bent dan altijd als eerste op 

de hoogte van het laatste nieuws. 
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere 

woensdag in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief. 

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!



De week van 
de burgemeester

Er was een tijd dat ik bij het woord boa 
dacht aan een sjaal van veren of bont 
die ik mensen met carnaval zag dragen. 
Maar inmiddels is het woord goed 
ingeburgerd en weet het gros van de 
mensen wel dat BOA’s gemeentelijke 
handhavers zijn die we op allerlei 
plekken in blauw uniform kunnen 
tegenkomen. Ze staan volop in de 
belangstelling nadat een aantal BOA’s 

mishandeld werd, omdat ze mensen hebben aangesproken 
op hun gedrag. Dat laatste hoort gewoon bij het werk van 
BOA’s. Menigeen vindt dat daarom de BOA’s bewapend 
moeten worden. Zij zouden geweldsmiddelen moeten 
krijgen zoals pepperspray en wapenstok, net als de politie.
Onze eigen gemeentelijke BOA’s zien hun taak vooral als 
het in goede banen leiden van gewenst gedrag. Dat kan met 
een vriendelijke tik op de vingers, soms met een compli-
ment en als iemand echt niet wil luisteren met een boete. 
Bij het controleren van de openbare ruimte geven ze 
aanwijzingen voor het afstand houden binnen en buiten. 
Onlangs zijn ze uitgerust met een camera op hun jas, de 
zogenaamde body-cam, en ze hebben een direct lijntje naar 
de politie. Zowel takenpakket als bevoegdheden van een 
BOA zijn anders dan van een politieman of -vrouw. Zo mag 
een BOA binnentreden als ik daarvoor een handtekening 
heb gezet. De politie heeft  daar een gerechtelijk bevel voor 
nodig, al gaan ze natuurlijk ook naar binnen bij noodsitua-
ties. Samen kunnen ze zo heel goed optreden als het nodig 
is. En daarom vinden onze BOA’s die bewapening niet zo 
nodig. 

Tijdens het boodschappen doen word ik aangesproken door 
een mevrouw die enthousiast vertelt over het beweegclubje 
waar ze tegenwoordig aan mee doet. Het wordt telkens 
aangekondigd en ook wat je mee moet nemen, bijvoorbeeld 
een lang stuk elastiek. De mensen in de straat komen op 
een afgesproken tijd naar buiten. Er is muziek en onder 
leiding van iemand die de oefeningen voordoet gaan ze aan 
de gang, keurig op afstand van elkaar. Na afl oop wordt voor 
een drankje gezorgd en kunnen de deelnemers – al weer op 
gepaste afstand – nog even napraten. Het leuke ervan, vindt 
mijn gesprekspartner, naast dat ze gezond beweegt, ook dat 
ze mensen ziet die ze wel vaker heeft  ontmoet, maar 
waarvan ze helemaal niet wist dat die bij haar in de straat 
wonen. Wat ik zelf zo leuk aan het gesprek vind, is dat ze zo 
levendig vertelt en blijkbaar helemaal geen last heeft  van 
alle beperkingen van deze tijd. Dat is toch mooi. 

Maar niet iedereen heeft  het gemakkelijk, want ik word ook 
aangesproken door mensen die het moeilijk hebben, waar 
het virus wel degelijk toeslaat. Dan heb ik last van die 
afstand die ik moet houden. Niet kunnen aanraken om iets 
troostends te kunnen zeggen voelt zo koud. 

Marriët Mittendor�   

Collectes

In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen hun huis-aan-

huis collectes tot 20 juni opgeschort.

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 omgevingsvergunningen

• Heumen: De Hosterd 53

• Malden: Schoolstraat 13 

• Overasselt: Hamelbergstraat 4

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Dorpstraat 38

• Malden: Groesbeekseweg 50

• Overasselt: Oude Kleefsebaan 74

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Malden: nabij Rijksweg 148

Op 26 mei is de eerste editie van de nieuwsbrief over (duurzaam)
ondernemen in de gemeente Heumen verzonden. Het is de 
bedoeling om elke drie tot vier maanden een volgende editie 
te sturen. De nieuwsbrief bericht over allerlei onderwerpen 
die ondernemers in de gemeente aan gaan. 

Abonneren
Wilt u de volgende edities van deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een 
berichtje naar bedrijvig@heumen.nl

Nieuwe nieuwsbrief over onder-
nemen in de gemeente Heumen
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