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Dorpsdichter Marjolein Pieks wint landelijke poëzie prijs
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Marjolein Pieks, dorpsdichter van onze gemeente, heeft de Grote 
Prijs van Gouda gewonnen. Dit is een landelijke poëzie-onderschei-
ding die elk jaar wordt uitgereikt tijdens het Groot Gouds Stads-
dichtersgala. Deelnemers zijn dichters die in hun stad of dorp zijn 
benoemd tot stads- of dorpsdichter. Wij, en velen met ons, zijn 
enorm trots op Marjolein! Onder het genot van een taartje ontving 
wethouder Frank Eetgerink onze dorpsdichter om haar te felicite-
ren met deze geweldige prestatie.

In een touringcar met 20 trouwe supporters vertrok Marjolein op 15 november 
naar het Stadsdichtersgala. Al zingend en gekleed in de kleuren van de gemeente 
kwamen zij aan in Gouda. De toon was dus meteen gezet: men kon niet meer om 
Heumen heen. Tot het laatste ogenblik bleef het spannend, maar aan het einde van 
de avond werd Marjolein uitgeroepen tot winnaar!

Uit de gemeenteraad van 28 november 2019

Vergaderingen raadscommissies december

Op donderdag 28 novem-
ber vergaderde de ge-
meenteraad van Heumen. 

Zoals bij elke vergadering mogen 
inwoners gebruikmaken van het 
inspreekrecht. Een inwoner sprak 
over zonneparken in onze gemeente. 

De gemeenteraad vindt integriteit belangrijk
De gemeenteraad vindt integriteit een be-
langrijk onderwerp voor zichzelf en voor het 
college van B&W. Daarom heeft de gemeente- 
raad unaniem het verzoek aan de burge-
meester gedaan om de gedragscode voor 
politieke ambtsdragers die tijdens de raads-

De komende weken bereiden de 
raadscommissies de raadsvergade-
ring van 19 december 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 10 december, 20.00 uur, Raadzaal, 
Commissie Bestuur en Organisatie
Traditiegetrouw worden aan het einde van 
het jaar de belastingverordeningen voor het 

vergadering is vastgesteld verder uit te werken. 
De burgemeester is het met de gemeenteraad 
eens en gaat een voorstel aan de gemeente-
raad doen. 

Een plaats op de arbeidsmarkt voor iedereen
Tijdens de raadsvergadering is gesproken over 
het regionaal arbeidsmarktbeleid voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
In het debat tussen de raadsleden is gesproken 
wat prioriteiten zijn in het beleid en over de 
vraag op welke manier de gemeente Heumen 
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
het beste kan helpen, in lokaal of regionaal 
verband. 

komende jaar behandeld. Daarnaast behandelt 
de commissie de herziening van de grond-
exploitaties en wordt in vorm van een presen-
tatie informatie gegeven over informatie-
veiligheid. 

Donderdag 12 december, 20.00 uur, 
Raadzaal Commissie Fysieke Leefomgeving
In september van dit jaar heeft de gemeente-
raad het Landschapsontwikkelingsplan 
besproken en aangegeven dat dit gewijzigd 
moet worden. Daarom biedt het college nu een 
nieuw voorstel aan de raad aan. Op 12 decem-
ber wordt dit plan besproken in de commissie 

Terugluisteren 
Wilt u weten wat er gezegd is over het 
arbeidsmarktbeleid in onze regio? Dat kan 
via www.heumen.nl/vergaderkalender klik 
in de kalender op 28 november.

Volgende raadsvergadering, bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 19 december. 
De agenda en vergaderstukken kunt u 
vinden in de vergaderkalender. 
Deze is te vinden op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender.

en op 19 december in de gemeenteraad. 
Daarnaast vraagt het college krediet aan 
de gemeenteraad voor de inrichting van 
het Kroonwijkpark. 

Donderdag 12 december, 20.00 uur, Burger-
zaal, Commissie Sociale Leefomgeving
Tijdens deze vergadering komt de zend-
machtiging voor de lokale omroep aan 
de orde. Daarnaast wordt de commissie 
geïnformeerd over de Wet Verplichte GGZ 
die op 1 januari 2020 ingaat.

Foto: Jacqueline van den Boom



Start verkenning Wijk van de Toekomst

Warmtescan woningen

Hoe ziet een echt duurzame en leef-
bare wijk eruit? Die vraag is actueel 
in alle gemeenten in Nederland, zo 
ook in Heumen. Hoe maken we onze 
huizen en huishoudens onafhankelijk 
van fossiele grondstoffen? 
Hoe besparen we het slimst energie 
en hoe wekken we zelf energie op? 
Hoe houden we ook rekening met 
de klimaatverandering, met meer 
regenval en meer hittestress? En hoe 
zorgen we voor natuur en biodiversi-
teit, ook in het hart van onze wijken? 

Alle gemeenten hebben bovendien de ver-
plichting om uiterlijk in 2021 een warmtevisie 
gereed te hebben hoe zij denken vanaf uiterlijk 
2030 alle wijken onafhankelijk van aardgas te 
maken. Heumen wil haar wijken toekomst-
bestendig maken en dat vraagt samen stil-
staan bij de verschillende opgaven en zoeken 
naar slimme oplossingen.

In gesprek met elkaar
De gemeente wil hierover met haar inwoners 
in gesprek. Ze wil horen hoe burgers tegen 
deze opgaven aankijken en wat wensen, 
zorgen en ideeën zijn. Daarom start in 2020 
een pilotproject ‘Wijk van de Toekomst’ 

Op 13 november bracht een onafhan-
kelijke energieadviseur (Laurette 
Bulkens) een bezoek aan de Eiken-
dreef in Malden. Op verzoek van 
een groep bewoners uit deze straat 
maakte zij met haar warmtebeeld-
camera foto’s van de binnen- en 
buitenkant van twee woningen. 
Bij deze huizen voerde Laurette 
ook een woningscan uit. 
 
De warmtebeelden maken onder meer duide-
lijk waar warmte door de gevel heen ‘lekt’. 
Zo is bijvoorbeeld te zien op welke plekken 
de isolatie kan worden verbeterd. De huidige 
situatie én mogelijke verbeteringen worden 
vastgelegd in een kort rapport. Daarna volgde 
een adviesgesprek met alle bewoners geza-
menlijk over energiemaatregelen aan hun 
woningen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
duurzaam@heumen.nl. 

ondersteund door het bureau Spectrum Elan. 
Het verkennende project loopt tot halverwege 
2021.
Het project richt zich op Malden Noordoost 
met de wijken Molenwijk, Kroonwijk en 
Randwijk. Doel is om samen met de inwoners 
een duurzaamheidsvisie voor hun wijk te 
ontwikkelen. Onderdeel daarvan is om samen 
een warmte-transitieplan te maken. Dat plan 
geeft aan hoe deze wijken in of na 2030 
onafhankelijk kunnen worden van aardgas. 
Afhankelijk van het draagvlak kan vervolgens 
een eerste proefproject worden gekozen om 
na 2021 mee aan de slag te gaan.

Denk en doe mee!
Belangrijk is dat er al positieve geluiden van 
inwoners zijn om over deze onderwerpen mee 
te willen denken uit onder meer Molenwijk. 
In deze wijken ligt bovendien een oud gasnet. 
Ook de aanwezigheid van de op duurzaamheid 
gerichte woningcorporatie Oosterpoort speelt 
een rol bij de keuze voor deze wijken. Kroon-
wijk kent veel huurwoningen. In de loop van 
januari ontvangen inwoners een brief met 
uitleg en de uitnodiging om mee te denken.
Nu al geïnteresseerd om mee te denken en 
mee te praten? Stuur dan een mail naar: 
duurzaam@heumen.nl

Strooien bij 
gladheid 

Als het glad is, strooit de gemeen-
te op de hoofdwegen, fietspaden, 
schoolroutes en ontsluitingswe-
gen. Ook worden openbare ge-
bouwen zoals het gemeentehuis 
bereikbaar gehouden. 

De gemeente strooit niet in woonstraten, 
op wegen en paden van bedrijven of 
particulieren en op parkeerterreinen. 
Wij vragen u daarom om in elk geval de 
stoep voor uw woning of bedrijf sneeuw-
vrij te houden en uw buren daarbij zo 
nodig een handje te helpen. 
De gemeente zorgt per wijk/dorp voor 
sneeuwschuivers, een zoutstrooier en 
zout in zakken van 25 kg. Deze kunnen
in overleg met het wijk- of dorpsplatform 
ingezet worden.

Strooiroutes
Op onze website vindt u de precieze 
strooiroutes. Ga hiervoor naar: 
www.heumen.nl/strooien.



Collectes

 • Geen collectes

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: Kiezel 33

Verleende omgevingsvergunning

• Heumen: Looistraat (naast nr 59)

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Malden: Plantsoenstraat 1, Plantsoenstraat 3

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 
de burgemeester

In Breda vergaderen we met de 
politiechefs, offi  cier van justitie en 
burgemeesters uit de 14 gemeenten 
van Gelderland-Zuid. We vergaderen 
een hele dag in goede sfeer, en ik mag 
inhoudelijk niets over dat soort 
vergaderingen zeggen, maar toch hou 
ik er wel een moe gevoel aan over. 
Dat heeft  helemaal niets te maken 
met de groep aan tafel, maar vooral 

met alle regels die weer op ons af komen. Regels die tot 
veel werk leiden en die de situatie niet altijd verbeteren. 
Integendeel. Zo is volgens een Europese wet bepaald dat 
- globaal geschetst - vrijwilligerswerk niet mag als ook 
beroepskrachten dat soort activiteiten kunnen doen. 
Dat betekent onder andere voor de brandweer nogal wat. 
In onze gemeente zijn dat zeer gewaardeerde vrijwilligers 
die van betekenis zijn voor tal van activiteiten. Niet alleen 
het blussen van branden, maar ook het bevrijden van 
personen uit auto’s na een ongeluk, en nog heel veel meer. 
Af en toe riskant werk, waarvoor de vrijwilligers vele uren 
oefenen nadat ze al twee jaar een opleiding hebben 
gevolgd. Dat willen we graag zo houden. Het is een heel 
gepuzzel om de wet op een goede manier in te voeren.

Een ander voorbeeld is de regelgeving rond de gedwongen 
opnames. Als burgemeester heb ik de mogelijkheid om 
iemand die gevaar oplevert voor zichzelf of voor anderen 
in een instelling op te laten nemen. De persoon zelf ziet 
daar gewoonlijk de noodzaak niet van in, dus het gebeurt 
onder dwang. Nu komen er soortgelijke maatregelen bij. 
Veel mensen zijn bezig zodat we dat straks goed in de 
vingers hebben. Dagen, weken, maanden werk kost het, 
door mensen die allemaal niet bezig zijn met het welzijn 
van anderen. En het resultaat is dat er nog meer adminis-
tratief werk bij komt, in de vorm van extra verslagen en 
overleggen. Ik noem nog een voorbeeld dat overigens 
niet besproken werd in dat overleg, en dat gaat over de 
ambtenarenstatus. In iedere gemeente wordt momenteel 
gewerkt aan de omzetting van de ambtenarenstatus. 
Ook een verandering in regels die veel tijd kost en veel 
werk oplevert, en ook dat moet gewoon gebeuren. 

De bedoeling van al die veranderingen is positief: we 
willen vrijwilligers niet uitbuiten, we willen dat degene die 
wordt opgenomen ook zelf gehoord wordt, we willen een 
meer gelijkwaardige positie voor medewerkers bij de 
overheid. Prima ideeën. Waarom word ik dan toch een 
beetje moedeloos van zo’n vergadering? Omdat ik elke 
keer merk dat we gedwongen worden in een keurslijf van 
weer meer administratie, meer controle, minder direct 
contact met mensen, minder ruimte voor initiatief van 
mensen, meer regels en minder menselijkheid. 
Tja, daar word ik soms een beetje moe van.

Marriët Mittendor�   

Agenda

Vergadering BurgerAdviesRaad (BAR)

Dinsdag 10 december, 19.15 uur, gemeentehuis. 

Kijk voor de agenda op www.heumen.nl/BAR.
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Inzamelingsactie Voedselbank 
Wekelijks verstrekt de Voedsel-
bank voedselpakketten aan zo’n 
120 huishoudens in de gemeenten 
Berg en Dal, Heumen en een 
gedeelte van Mook/Middelaar, 
vanuit onze uitgift epunten in 
Millingen a/d Rijn, Ooij, 
Groesbeek en Malden.

Om de voedselpakketten steeds te kunnen 
aanvullen, houden we jaarlijks een inzamelings-
actie onder het winkelpubliek bij verschillende 
supermarkten in ons werkgebied. 
Dit doen we het liefst met (lang) houdbare huismerkproducten waar grote 
behoeft e aan is. Het helpt ons om gezonde voedselpakketten samen te stellen.

Wanneer en waar?
Op zaterdag 7 december zamelen we van 9.00 - 17.00 uur in bij de Plus en 
Albert Heijn in Winkelcentrum Malden.

Hoe werkt het? 
In de supermarkt zijn de door de Voedselbank uitgekozen artikelen bij elkaar 
uitgestald. Na het afrekenen kan het winkelpubliek de producten inleveren bij 
de vrijwilligers van de Voedselbank. Het mooie van deze winkelacties is, dat u 
als donateur zeker weet, dat wat u geeft  ook terechtkomt bij mensen die het 
goed kunnen gebruiken.


