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Op donderdag 28 februari 
vergaderde de gemeente-
raad van Heumen. Een 

aantal inwoners maakte gebruik van 
het inspreekrecht. Zij spraken over 
een mindervalidentoilet in het 
winkelcentrum, de N844 en de 
nieuwbouw van het sportcentrum.

Voorbereiding op de Omgevingswet
In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. 
Deze wet heeft betrekking op de hele fysieke 
omgeving en bundelt de regelgeving voor 
onderwerpen zoals bodem, geluid, lucht, 

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

Dinsdag 12 maart Commissie Bestuur en 
Organisatie 
Deze vergadering staat in het teken van 

milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Om de 
invoering en implementatie van de Omge-
vingswet in Heumen goed te laten verlopen, 
is door het college een plan opgesteld. 
Tijdens het debat over dit plan in de gemeen-
teraad bleek dat de fracties van mening ver- 
schillen over de te hanteren sturingsfilosofie 
van de raad en of deze goed verwerkt is in het 
plan. De raadsleden zijn wel eensgezind in hun 
wens om nauw betrokken te blijven bij de 
invoering van de Omgevingswet en om actief 
na te blijven denken over hun rol in relatie tot 
de Omgevingswet. Na het debat is het plan 
met een wijziging in de sturingsfilosofie van 
de raad vastgesteld.

veiligheid. De evaluatie van de jaarwisseling 
wordt gepresenteerd en het integraal veilig-
heidsplan (IVP) en de veiligheidsstrategie 
inclusief het meerjarenbeleidsplan van de 
politie worden besproken.

Donderdag 14 maart Commissie Fysieke 
Leefomgeving
Op de agenda staat het bestemmingsplan 
Garstkampsestraat 2A (Overasselt). Het college 
van b&w stelt aan de gemeenteraad voor de 
bestemming van dit perceel te wijzigen van 
‘maatschappelijk’ naar ‘gemengd’. Dit maakt 

Terugluisteren
Wilt u de bijdragen van de insprekers 
terugluisteren, dan kan dat via:
www.heumen.nl/vergaderkalender klik in 
de kalender op 28 februari.

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

woningbouw mogelijk of een kleinschalig 
bedrijf. Een deel van het perceel Garstkamp-
sestraat 2B wordt gewijzigd van ‘maat-
schappelijk’ naar ‘tuin’. Daarnaast is op 
verzoek van een raadsfractie het onderwerp 
duurzaamheid nieuwe Sportcentrum Malden 
geagendeerd. 

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

Uit de gemeenteraad van 28 februari 

Vergaderingen raadscommissies maart

Met de traditionele sleuteloverdracht van de burgemeester 
aan de prinsen, jeugdprinsen en prinses werd afgelopen 
zaterdag het carnavalsfeest 2019 feestelijk ingeluid! 



De week van 
de burgemeester 

De voorbereidingen voor de verkie-
zingen zijn al weer in volle gang. 
Van alle politieke activiteiten krijg ik 
niet zoveel mee, maar wel van alle 
zaken die vooraf geregeld moeten 
worden om deze verkiezingen goed 
te laten verlopen. Ik wil graag van 
de gelegenheid gebruikmaken om 
iedereen op te roepen te gaan 

stemmen. Niet omdat het moet, maar omdat wij de vrijheid 
hebben om het te kunnen doen. Dat besef vind ik minstens 
zo belangrijk.

Elke week vinden er op dinsdag overal in het land college-
vergaderingen plaats, behalve natuurlijk tijdens de 
vakanties. Er wordt heel wat zuurstof verbruikt tijdens 
die vergaderingen. We hebben nu iets nieuws in onze 
vergaderkamer; een CO2 meter. Zolang het lampje groen 
is, kunnen we nog met een helder hoofd vergaderen. 
Maar zodra de oranje kleur tevoorschijn komt, wordt het 
tijd voor een pauze. Misschien helpt het ons nog betere 
besluiten te nemen.

In Nijmegen ben ik bij de opening van het Infocentrum 
WO2. Het is gevestigd in het gebouw van de Lindenberg, 
een theater met ook ruimte voor cursussen en een café. 
Maar nu dus ook met een prachtige tentoonstelling die in 
samenspraak met het Nationaal Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek is opgezet. Erg mooi gedaan waarbij goed 
gebruik is gemaakt van de vele digitale mogelijkheden. 
Zo kun je met een paar tikken op een wand tal van beelden 
voorbij zien komen en denk je natte voeten te krijgen 
tijdens het kijken in de fi lmzaal. Schijnbaar eenvoudig 
komen zo de verschrikkingen van de oorlog heel dichtbij.

In Lochem ontmoet ik tal van collega’s tijdens de burge-
meestersconferentie die hier jaarlijks wordt gehouden. 
Het is altijd bijzonder om een paar dagen met elkaar door 
te brengen. Dit jaar is het thema digitalisering en voor 
onze doelgroep gaat het dan natuurlijk vooral over veilige 
digitalisering. Er zijn enkele sprekers over deze onderwer-
pen en we wisselen ook onderling veel informatie uit. 
Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde, in de 
trant van: ik loop hier tegen aan, hoe doe jij dat?

Vanaf het moment dat ik burgemeester ben, schrijf ik korte 
stukjes om aan iedereen die het lezen wil te vertellen wat 
ik zoal doe op een dag. En hoe ik dat beleef. Ik ben eigenlijk 
wel benieuwd of mensen naar aanleiding van die stukjes 
wel eens bij zichzelf denken: hoe zou ze dat doen of heeft  
ze wel eens te maken met… Nou, mocht dat zo zijn, laat 
het mij weten. Dan kan ik ook daarover schrijven. 
Mailen kan naar communicatie@heumen.nl of schrijven 
naar Gemeente Heumen (week van), Postbus 200, 6580 AZ 
Malden.

Marriët Mittendor�    

Stem op 20 maart!

Op woensdag 20 maart 2019 
zijn er twee verkiezingen. 
U kunt dan kiezen wie in de 
Provinciale Staten komt én wie 
in het bestuur van uw water-
schap komt. U mag dus twee 
keer stemmen. Uw stem telt! 
In dit bericht kunt u nalopen of 
u klaar bent om te stemmen. 

Waar kan ik stemmen? 
U kunt uw stem uitbrengen in één van 
de acht stembureaus in de gemeente. 
Op de stempassen staat welk stem-
bureau het dichtst bij uw huis is. 
De stembureaus zijn open van 07.30 uur 
tot 21.00 uur. Een overzicht van alle 
stembureaus vindt u op: 
www.heumen.nl/verkiezingen. 

Ik ben mijn stempas kwijt?
U kunt een nieuwe stempas aanvragen 
bij de afdeling burgerzaken. Dit kunt u 
op de volgende manieren doen: 
• Kom langs bij de balie Burgerzaken. 
 Dit moet vóór dinsdag 19 maart 12.00 
 uur. Maak een afspraak via:
 www.heumen.nl/afspraakmaken.   
 Neem een geldig legitimatiebewijs 
 mee.

• Stuur een brief of e-mail naar 
 burgerzaken@heumen.nl. 
 Voeg een foto of scan van uw 
 legitimatiebewijs bij. 

Klaar om te stemmen?
• U weet op welke partij u gaat   
 stemmen
• U weet op welke persoon u gaat   
 stemmen
• U weet waar het stembureau is
• U heeft  twee stempassen bij u
• U heeft  een paspoort, rijbewijs of 
 identiteitskaart bij u

Waar vind ik de uitslag?
Na 21.00 uur worden alle stemmen 
geteld. De uitslag wordt daarna bekend 
gemaakt. U vindt de uitslagen voor 
Heumen op woensdag rond midder-
nacht op www.heumen.nl/verkiezingen.

Meer informatie
Kijk voor alle praktische informatie over 
het stemmen op www.heumen.nl/
verkiezingen. Kijk voor meer informatie 
over de twee verkiezingen op:
www.kiesraad.nl. 



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

• Heumen: Rijksweg 266

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Schoolstraat 8 en 10

Vaststelling beleidsregels 

De burgemeester en het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Heumen, ieder voor 

zover bevoegd, maken bekend dat zij nieuwe 

beleidsregels hebben vastgesteld:

- Beleidsregel Tegemoetkoming kosten op basis van 

 Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019

- Beleidsregels Sociale activering en participatie 

 gemeente Heumen 2019 (per 27 februari ?)

- Wet bibob gemeente Heumen 2019

De beleidsregel Wet bibob gemeente Heumen 2019 

gaat over de toepassing van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

(Wet Bibob).

In 2003 trad de Wet bibob in werking. In 2012 zijn 

voor het laatst voor de toepassing van de wet 

beleidsregels vastgesteld. Per 1 juli 2013 is de Wet 

bibob gewijzigd. Het toepassingsbereik is uitgebreid 

en de toepassing is vereenvoudigd. In de nieuwe 

beleidsregels Wet bibob gemeente Heumen 2019 

wordt ingespeeld op de ruimere mogelijkheden van 

de Wet bibob, zodat de gemeente beter toegerust is 

om de wet toe te passen op beschikkingen, subsidies, 

vastgoedtransacties en aanbestedingen. 

De Beleidsregels Wet bibob gemeente Heumen 2019, 

treden in werking op 4 maart 2019 en vervangen 

daarmee de beleidsregels Wet Bibob 2012.

De beleidsregels zijn te raadplegen via:

www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving).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 8.00 uur - 17.00 uur).

Collectes

10 t/m 16 maart: Amnesty International
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Abonneer u op onze 
digitale nieuwsbrief
U krijgt alle gemeentelijke nieuws-
berichten elke week in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via:
www.heumen.nl/gemeentenieuws.

Volg Heumen op 

Social Media

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen


