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Feestelijke bijeenkomst gouden bruidsparen 

8 februari 2019

Op donderdag 31 januari 
vond de eerste gemeente-

raadsvergadering van 2019 plaats. 
Aan het begin van de vergadering 
droeg burgemeester Mittendorff 
een gedicht voor in het kader van de 
Poëzieweek. Na haar voordracht 
heeft de gemeenteraad gesproken 
over onderstaande onderwerpen.

Goede begeleiding voor statushouders
Op de agenda van de gemeenteraad stond 
een voorstel om statushouders beter te 
laten integreren in Heumen en zelfredzamer 
te maken. De raad heeft hier geld voor 
beschikbaar gesteld. In het debat hebben 
raadsleden aangegeven het belangrijk te 
vinden dat statushouders goed Nederlands 

De komende weken bereiden de 
raadscommissies de raadsvergade-
ring van 28 februari voor. U bent van 
harte welkom om hierbij aanwezig 
te zijn. Hieronder ziet u wanneer en 
waarover de raadscommissies ver- 
gaderen. De vergaderingen starten 
om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

Dinsdag 12 februari Commissie Bestuur en 
Organisatie 
Tijdens deze commissie wordt het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP) Tweestromenland 
gepresenteerd. 

leren. Daarnaast geeft de gemeenteraad aan 
dat het belangrijk is dat statushouders sociale 
contacten opdoen en activiteiten ondernemen.

€ 60.000 voor verduurzaming sporthal 
Overasselt
In 2017 heeft de gemeenteraad aan het college 
gevraagd te investeren in de sporthal Overas-
selt om de energielasten van de sporthal te 
verlagen. Het college stelt nu voor om 200 
zonnepanelen te plaatsen en de huidige 
verlichting te vervangen door verlichting die 
minder energie verbruikt. 
De gemeenteraad vindt dit een goed idee. 
Er is gevraagd of er nog meer zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden en andere duur-
zaamheidsmaatregelen genomen kunnen 
worden. De wethouder heeft uitgelegd dat er 

Donderdag 14 februari Commissie Fysieke 
Leefomgeving
Op de agenda staat onder andere het ‘Ambi-
tiedocument Omgevingswet’. Met de Omge-
vingswet bundelt de overheid de regels voor 
ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker 
om ruimtelijke projecten te starten. Dit is een 
grote verandering voor de gemeente. In het 
Ambitiedocument wordt uitgelegd hoe we hier 
mee om willen gaan. Daarnaast worden de 
resultaten gepresenteerd van het onderzoek 
naar de N844 (Rijksweg). Op verzoek van de 
gemeenteraad is onderzoek gedaan naar 
onder andere de luchtkwaliteit en het geluid. 

een afweging is gemaakt tussen duurzaam-
heid en economisch belang. 
De gemeenteraad is unaniem akkoord 
gegaan met het beschikbaar stellen van 
€ 60.000 voor de sporthal in Overasselt.

Terugluisteren
Wilt u de vergadering terugluisteren? Dit 
kan via www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Klik in de kalender op 31 januari.

Volgende raadsvergadering, bent u er bij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 28 februari. De agenda 
en vergaderstukken kunt u vinden in de 
vergaderkalender. Deze is te vinden op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Uit de gemeenteraad: 31 januari

Vergaderingen raadscommissies februari 

In 2018 waren er maar liefst 77 echt-
paren 50 jaar getrouwd! Omdat het 
bereiken van een gouden huwelijk een 
bijzonder jubileum is, waren al deze 
bruidsparen uitgenodigd bij Vereni-
gingsgebouw Terp in Heumen. 

Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid 
om alle andere jubilarissen te ontmoeten die 
in 1968 in het huwelijksbootje zijn gestapt. 
Ook sprak de burgemeester over dit jaar, 
feliciteerde de bruidsparen en luisterde naar 
alle mooie verhalen. Het was een zeer ge-
slaagde en drukbezochte ochtend.

Donderdag 14 februari Commissie Sociale 
Leefomgeving
Op de agenda staat onder andere een 
presentatie over de Kindmonitor van de 
GGD en een presentatie over de uitvoering 
van de schuldhulpverlening. 

 Kijk voor de volledige agenda op:
 www.heumen.nl/vergaderkalender. 
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De week van 
de burgemeester

 
Om energie van te krijgen, zo leuk 
zijn sommige sollicitatiegesprek-
ken. We hebben een aantal 
medewerkers nodig voor nieuwe 
functies. Het gaat goed; soms zijn 
er meer dan honderd sollicitanten. 
Dat is wel even een klus voor de 
mensen die de eerste selectie 
doen, want alleen al het lezen kost 

uren. Maar dan kun je een aantal geschikte mensen 
uitnodigen en die gesprekken zijn erg leuk. 
Het enthousiasme om voor onze gemeente te komen 
werken is fi jn om te zien. Mensen merken dat er bij ons 
hard wordt gewerkt in een goede sfeer. Ik verheug me 
al op de samenwerking, ook met de nieuwe collega’s.

Met het college zitten we een dagje op de hei, zoals dat 
zo mooi heet. We zitten dus de hele dag als college bij 
elkaar en het bijzondere ervan is dat ik niet hoef voor 
te zitten. Dat doet iemand van buiten de gemeente. 
We bespreken daarbij met elkaar hoe we in de toekomst 
nog beter voor inwoners, ondernemers en vrijwilligers 
kunnen zorgen en ook hoe we dat met hen samen 
kunnen doen. Op de gezamenlijke lunch en een korte 
wandeling na zijn we er maar druk mee. Zo’n dag met 
elkaar praten en naar elkaar luisteren levert wel op dat 
we nog eensgezinder richting toekomst werken.

Met de raad- en commissieleden vindt een gesprek 
plaats over de manier van vergaderen. De griffi  emede-
werkers, die de raadsleden ondersteunen, hebben het 
mooi voorbereid, samen met een werkgroep van 
raadsleden. Het lijkt of er veel overeenkomst zit in de 
opvattingen: er moet ruimte zijn voor inbreng van 
inwoners, contact met ambtenaren in geplande 
vragenuren, in de commissies mag wat meer debat en 
in de raad kan het wat korter. De werkgroep gaat het 
verder uitwerken, dus wellicht gaan we binnenkort een 
beetje anders vergaderen. We wachten het nog even af. 
Als u dan een keertje komt kijken kunt u zien of het leuk 
is om gast van de raad te zijn. Altijd welkom.

Zes keer per jaar komen de 6 burgemeesters van 
gemeenten rond Nijmegen in Wijchen bij elkaar om 
met elkaar over veiligheid te praten. Dat is een voor-
bereiding op het veiligheidsoverleg in Gelderland Zuid. 
Bij die gesprekken zitten ook mensen van de politie 
en van justitie. Veel van die gesprekken gaan over 
ondermijning; onder andere over mensen die hun geld 
in de misdaad verdienen en zich daarmee inkopen in de 
gewone wereld door bijvoorbeeld een vereniging te 
sponsoren. Dan lijkt het een keurig persoon, maar 
ondertussen is hij of zij verantwoordelijk voor bijvoor-
beeld verslaving of prostitutie van kwetsbare mensen. 
Best een lastig probleem.

Marriët Mittendor�    
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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

• Malden: Berkenlaan 44, Hatertseweg 7A

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 30B (kavel 50), 

 Oosterkanaaldijk 5, Oude Boterdijk 

 nabij 15

• Malden: Promenade 33A 

Vaststelling bestemmingsplan 

• Buitengebied: Parksesteeg 2

Collectes

3 t/m 9 februari: Luilekkerland

Dinsdag 5 februari heeft  het college van burgemeester en wethouders gekookt 
voor de vrijwilligers van KooKpunt Overasselt. In de gloednieuwe eet- en kook-
ruimte in het Verenigingsgebouw maakte zij onder leiding van een kok een heerlijk 
diner klaar om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet bij de realisatie van de 
keuken. Het college vindt de keuken een mooi initiatief om eenzaamheid en sociaal 
isolement van ouderen in Overasselt terug te dringen en onderstreept dat met dit 
gebaar.

Ook in Overasselt zijn in het kader van het 
zonnepanelenproject de eerste panelen 
geplaatst. Dan zijn felicitaties uiteraard 
op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland 
overhandigt een bos bloemen aan 
bewoonster Carolien Kroes.

College aan de kook

Eerste zonnepanelen 
Overasselt


