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Samen voor vrijheid en democratie
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De afgelopen maanden is er veel 
aandacht geweest voor vrijheid en 
democratie, in heel Nederland en ook 
in onze gemeente. Zo stonden we stil 
bij Operation Market Garden en de 
bevrijding van Heumen, Overasselt, 
Nederasselt en Malden 75 jaar gele-
den. Met dank aan de vele vrijwilli-
gers hebben we de vrijheid opnieuw 
beleefd tijdens diverse mooie activi-
teiten. Ook vond de eerste editie 
plaats van het Democratiefestival.

Tijdens de Market Garden-activiteiten kwam 
vaak ter sprake dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
democratie. Daarom kijken we met plezier en 
genoegen terug op het Democratiefestival 
eind augustus op het eiland ‘Veur Lent’. 
Tijdens dit festival stond het samen ervaren 
én vieren van democratie centraal en kon 
iedereen met elkaar in gesprek over de 
toekomst van Nederland. 

Met de bus naar het festival
Vanuit onze gemeente zijn we met een bus 
met 35 personen naar dit festival geweest. 
Inwoners, raadsleden, burgemeester en wet-
houders en medewerkers van de gemeente 
ontmoetten elkaar tijdens deze interessante 

en ongedwongen dag. Een dag waarop we 
samen met democratie bezig waren zonder 
dat verkiezingen de aanleiding vormden. 
Hopelijk wordt het Democratiefestival vol-
gend jaar opnieuw georganiseerd zodat we 
u weer kunnen uitnodigen!

Heumen praat mee!
Om de lokale democratie en het gesprek te 
versterken, starten we binnenkort met de 

pilot digitale democratie met als naam 
‘Heumen praat mee’! Hiermee hopen we meer 
inwoners te betrekken bij lokale thema’s als 
duurzaamheid, vuurwerk en activiteiten 
rondom sport. Ook denken we op deze manier 
inwoners te horen die niet zo gauw naar een 
bijeenkomst ’s avonds in het gemeentehuis 
komen. Zoals jongeren en ouders met drukke 
gezinnen. Binnenkort hoort u meer hierover 
op deze pagina.

Vergaderingen raadscommissies november
De komende weken 
bereiden de raadscom-
missies de raadsvergade-

ring van 28 november voor. U bent 
van harte welkom om bij de verga-
deringen van de commissies aanwe-
zig te zijn. Hieronder ziet u wanneer 
en waarover ze vergaderen. De ver-
gaderingen starten om 20.00 uur in 
het gemeentehuis. 

Dinsdag 12 november - Commissie Bestuur 
en Organisatie
Tijdens deze vergadering bespreekt de 
commissie het beleidsplan van de Veilig-
heidsregio Gelderland Zuid. De Veiligheids-
regio verzorgt in onze gemeente onder 
andere de brandweerzorg en de ambulance-

zorg. Naast dit plan spreekt de commissie over 
de gedragscode voor wethouders, raadsleden 
en commissieleden.

Donderdag 14 november - Commissie Fysieke 
Leefomgeving
Op verzoek van de gemeenteraad wordt ge-
sproken over de toekomst van de oud-papier 
inzameling in de gemeente Heumen. 
Daarnaast is omgevingsdienst ODRN te gast 
om samen met de commissieleden te bespre-
ken welke actuele ontwikkelingen er spelen bij 
deze organisatie. 

Donderdag 14 november - Commissie Sociale 
Leefomgeving
Tijdens deze vergadering staan er een aantal 
punten op de agenda die gaan over de MGR. 

De MGR is een regionaal samenwerkingsver-
band waar onder andere het Werkbedrijf 
onderdeel van uitmaakt. Er wordt daarnaast 
gesproken over het regionaal arbeidsmarkt-
beleid.

Kijk voor de volledige agenda 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.

Lunch met inwoners die met onze bus meegingen.



Deel uw fi lmpje voor het Nieuwjaarsfeest 2020 met ons
Het fi lmpje dat we begin dit jaar 
bij het Nieuwjaarsfeest lieten zien, 
kreeg veel positieve reacties. 
Voor het Nieuwjaarsfeest 2020 
maken we daarom weer een fi lmpje 
waarin initiatieven van inwoners 
centraal staan. Hierbij vragen wij u 
om uw fi lmpje met ons te delen.

Het onderhouden van het groen in het Lier-
dal. Het opzetten van een dierenweitje in de 
wijk. Een kookclubje door en voor ouderen. 
Het helpen van mensen zodat zij in hun 
eigen huis kunnen blijven wonen. 
Zomaar een paar geweldige acties, bedacht 
én uitgevoerd door inwoners. Maar er zijn er 
veel meer. En daar zijn we naar op zoek. 

Speel een rol in de Heumense initiatievenfi lm
Heeft  u afgelopen jaar een mooi idee uitge-
werkt? Of kent u iemand die dit deed? 
Stuur ons dan een kort fi lmpje hiervan (max. 
1 minuut). Dit fi lmpje kan zowel tijdens als 
achteraf zijn opgenomen. Het gaat erom dat 
het fi lmpje uw initiatief goed in beeld brengt. 
Heeft  u geen fi lmpje of lukt het u niet dit te 
maken? Stuurt u ons dan een paar mooie 
foto’s, deze kunnen wij ook verwerken in het 
fi lmpje.

Van de ingezonden beelden maken we een 
compilatie die we tijdens het Nieuwjaarsfeest 
afspelen. Het Nieuwjaarsfeest vieren wij samen 
met alle inwoners, dus zo kan iedereen zien 
welke mooie initiatieven er in onze gemeente 
zijn. 

Aanleveren voor 1 december
U kunt uw fi lmpje of foto’s tot 1 december 
mailen naar communicatie@heumen.nl. 
Ook voor vragen kunt u hier terecht. Tip: via 
www.wetransfer.com kunt u eenvoudig grote 
bestanden verzenden. 

Het fi lmpje van het Nieuwjaarsfeest 2019 
kunt u hier bekijken: 
youtu.be/Bpn6FATxVWw

Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen: de resultaten
‘Meer streekproducten in Berg en Dal 
en Heumen’ is een initiatief van de 
gemeenten Berg en Dal en Heumen, 
ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s 
Hoeve. Doelstelling is om de korte 
voedselketen in de gemeenten Berg 
en Dal en Heumen verder te verster-
ken en de directe afzet van lokaal 
geproduceerde producten te vergro-
ten. Dit project heeft  afgelopen jaar 
plaatsgevonden en is op 31 oktober 
afgerond. 

Samenbrengen van vraag en aanbod
Meer dan 150 jonge foodies, gedreven boeren 
en tuinders, verwerkers, horecaondernemers, 
cateraars, winkeliers, bestuurders en beleid-
smakers hebben deelgenomen aan de acti-
viteiten die georganiseerd zijn. Zo brachten 
we de makers en de markt samen tijdens een 
inspiratiesessie voor ondernemers uit de 
foodretail en foodservice. Onder leiding van 
juryleden Ysbrandt Wermenbol (restaurant 
Lime), Cor Willem Visser (PLUS Visser) en 
Mark Nijhuis (Hotel Credible) presenteerden 
10 makers hun nieuwe productconcepten aan 
70 marktpartijen. Als voorbereiding op deze 
inspiratiesessie konden de makers diverse 
workshops volgen. Parallel aan de workshops 
hebben vier studenten van de opleiding Food 
Innovation aan de HAS Hogeschool bij 7 
bedrijven een advies op maat uitgebracht 
over hun nieuwe productconcepten.

Resultaten
Samen met onze partners kijken we met veel 
voldoening terug op het project. Het extra 
aanjagen van een korte voedselketen en het 
stimuleren van de directe afzet heeft  tot 
concrete resultaten en vervolgstappen geleid:
• Kennisontwikkeling: data-inzicht over 
 lokale afzet, inzicht in trends en ontwikke-
 lingen in food; kennis over conceptontwik-
 keling, succesvol presenteren/pitchen en 
 productontwikkeling;
• Een lerend netwerk: een ‘local food com-
 munity’ van makers;
• Productontwikkeling: bijgedragen aan 
 verdere concretisering van 10 product-
 ideeën en productconcepten;
• Matchmaking en afzet: nieuwe contacten 
 tussen makers en marktpartijen als gevolg 
 van inspiratiesessies, die tot concrete pro-
 ductleveringen hebben geleid. 

We beraden ons nu met onze projectpartners 
op een vervolg en onderzoeken of het project 
ook in naburige gemeenten kan worden 
opgezet.

Dit project wordt gefi nancierd door de Provincie Gelderland en de Europese Unie 
(uit het ELFPO). ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland”.

Levering pompoenen van Chris Poelen 
aan Plus Malden]
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Onderzoek naar gebruik aardwarmte
Van half november 2019 tot half 
januari 2020 voert Seismische Cam-
pagne Aardwarmte Nederland (SCAN) 
in onze gemeente een onderzoek uit 
naar de mogelijkheden om onder-
grondse aardwarmte te gebruiken.

Diep in de ondergrond van onze aarde is het 
warm. Deze aardwarmte kunnen we benutten 
om water te verwarmen. Dat is duurzaam, het 
kan en het gebeurt al, bijvoorbeeld in de 
glastuinbouw. Overal is aardwarmte. Maar 
niet overal zijn de aardlagen geschikt om 
warmte uit de bodem te halen. Door middel 
van seismisch onderzoek kunnen we in kaart 
brengen waar de ondergrond wel geschikt is. 
De gaten voor het doen van seismisch 
onderzoek gaan tot enkele tientallen meters 
diep (maximaal 40 meter) en de hoeveelheid 
geluid die er bij vrijkomt is klein. Zo hoor je er 
aan het aardoppervlak niet meer van dan een 
doffe plof. Seismisch onderzoek wordt in 
Nederland al sinds de jaren ‘50 uitgevoerd.

Beeldvorming ondergrond
Seismisch onderzoek is vergelijkbaar met het 
maken van een echo bij een zwangere vrouw. 

In dit geval worden geluidsgolven de grond 
ingestuurd. De onderliggende structuren en 
aardlagen kaatsen de golven terug, waarna 
geofoons (grondmicrofoons) de signalen aan 
het aardoppervlak opvangen. De reistijd van 
de geluidsgolven levert een schat aan ge-
gevens op. En daarmee kunnen we - tot wel 
6 km diep - een  beeld schetsen van de 
ondergrond.

Landelijk onderzoek
Aardwarmte is van groot belang voor de 
energietransitie in Nederland. Seismische 
Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) 
onderzoekt waar de ondergrond in Nederland 
geschikt is voor de winning van aardwarmte 
die mogelijk later een deel van onze huizen, 
kantoren en bedrijven kan verwarmen. Bij het 
gebruik van aardwarmte wordt warm water 
uit de aarde gehaald en wordt het water na 
afkoeling weer in de aarde teruggepompt. 
Zo ontstaan er geen schadelijke drukverschil-
len of bevingen. Om inzicht te krijgen in de 
ondergrond financiert het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat daarom een 
landelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd 
door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). 

Vanaf september tot de zomer van 2020 ligt 
de focus op Midden-Nederland, op de as van 
Putten naar Cuijk. Onze gemeente ligt in dit 
gebied.

Waar is de ondergrond geschikt?
Het doel van de Seismische Campagne 
Aardwarmte Nederland (SCAN) is om data te 
verzamelen waarmee onder andere gemeen-
tes de komende jaren nauwkeuriger kunnen 
inschatten waar de ondergrond mogelijk 
geschikt is voor aardwarmtewinning. 
Om daarna tot een lokale ontwikkeling van 
aardwarmte te komen zal altijd aanvullend 
onderzoek nodig zijn. De voorbereidende 
werkzaamheden in onze regio zijn al gestart. 
Grondeigenaren worden tijdig om toestem-
ming gevraagd.

Monteur Michael raakt door om-
standigheden werkloos. “Het duurt 
even voor je WW krijgt, terwijl de 
rekeningen gewoon doorlopen. 
Voordat je het weet, zit je met 
schulden. Om te kunnen eten heb-
ben we wel eens geld uit de spaar-
pot van mijn zoon gepakt. Ik zat in 
die tijd helemaal niet lekker in mijn 
vel, maakte veel ruzie thuis, dronk 
te veel bier en kwam pas ‘s middags 
mijn bed uit.” 

Uiteindelijk trekt zijn vrouw aan de bel bij 
Humanitas. “We hebben vervolgens samen 
alle papieren uitgezocht. Als er nu post 

binnenkomt van een schuldeiser, openen we 
die samen met onze hulpverlener. We leren 
hoe we schulden kunnen voorkomen. Het gaat 

nu gelukkig weer een stuk beter. Ik wil graag 
tegen mensen met geldzorgen zeggen: Om 
hulp vragen is niks om je voor te schamen! 
Zo kun je er ook weer uit komen. Kijk maar 
naar ons!”

De naam en de foto van Michael zijn niet 
echt. Het verhaal wel. Zo respecteren wij de 
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van 
Michael of heb je andere geldzorgen? 
Er is hulp. Bel of whatsapp met gemeente 
Heumen (06) 50 44 23 27 of mail naar 
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

‘Met hulp kun je er weer uitkomen. Kijk maar naar ons!’



Collectes

10 t/m 16 november: NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind)

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: Haver 2

• Nederasselt: Sectie D perceel 682 (Broekstraat 1A)

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Rijksweg 215

Intrekking omgevingsvergunning op verzoek

• Nederasselt: Coehoornhof 31 t/m 45

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Sluisweg 18

Verkeersbesluit

• Malden: Groeze (opheff en parkeerplaatsen elektrisch rijden)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit in de Staats-

courant, bezwaar instellen bij het college van B&W. Belanghebbenden kunnen nadat bezwaar 

is gemaakt, desgewenst de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem om een voor-

lopige voorziening verzoeken.

Verpachting landbouwgronden

De gemeente Heumen is voornemens om per 1 januari 2020 haar landbouwgronden op basis 

van inschrijving te verpachten. De landbouwgronden worden verpacht door inschrijving tegen 

de hoogst ingeschreven prijs met een minimaal inschrijvingsbedrag (zoals omschreven in het 

document Beschikbare pachtblokken, minimum pachtprijs, bijzondere voorwaarden). Voor de 

percelen wordt een overeenkomst aangegaan in de vorm van geliberaliseerde pacht van los 

land op grond van artikel 7:397 lid 1 BW. De pachtperiode betreft  één kalenderjaar en wordt, 

waar mogelijk en behoudens onvoorziene omstandigheden, jaarlijks verlengd voor eenzelfde 

periode van maximum twee keer. De landbouwgronden kunnen dus maximaal 3 jaar aan-

eengesloten aan dezelfde pachter worden uitgegeven op basis van één inschrijfmoment.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het pachten van landbouwgronden kunt u zich van 13 t/m 

28 november inschrijven. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijff ormulier dient 

uiterlijk 28 november om 09.30 uur door notaris R. van Eldik van Van Eldik & Eldik Notarissen, 

Rijksweg 66, 6581 EP Malden te zijn ontvangen in een gesloten enveloppe.

Met het indienen van het inschrijff ormulier verplicht de deelnemer zich bij gunning tot het 

tekenen van de pachtovereenkomst. De enveloppen met de inschrijff ormulieren worden op 

28 november om 10.00 uur ineens geopend in de Burgerzaal van de gemeente Heumen door 

notaris Mr R. van Eldik. U bent van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met S. Petrovic via het algemene nummer 

14.024 of per mail spetrovic@heumen.nl. Inschrijff ormulieren, inschrijvingsvoorwaarden en 

het document Beschikbare pachtblokken, minimum pachtprijs, bijzondere voorwaarden zijn 

verkrijgbaar via www.heumen.nl/landbouwgrond.

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 huis-nummer. 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

Hebt u dat ook wel eens? Dat u 
denkt: wat is er toch aan de hand in 
de wereld? Oorlogen, natuurram-
pen en veel niet-blije mensen. 
Dat laatste ook in ons land, en ik 
kan het begrijpen. Streven naar 
een betere wereld lijkt niet maat-
gevend, maar wel alsmaar meer 
regels maken waar we haast niet 
aan kunnen voldoen. In het onder-

wijs worstelt men met een berg administratie waarach-
ter het kind verdwijnt, en in de zorg is er geen tijd voor 
de patiënt. Wat doen we onszelf toch aan.

In de gemeente hebben we er ook mee te maken. 
Jaren kunnen we nauwelijks woningen bouwen en nu 
blijkt dat er te weinig huizen zijn, moet het weer op stel 
en sprong. En als ik vraag hoe het toch is met een van 
onze inwoners die wat verward is, dan mag men dat 
bijna niet vertellen vanwege regels voor de privacy. 
Vroeger gingen mensen naar nieuwe inwoners om ze te 
verwelkomen maar dat heet nu inbreuk. Er lijkt wel een 
taboe op menselijk contact en meelevendheid.

Niet alleen in ons land protesteren ondernemers, al dan 
niet agrarisch, want in andere landen zijn ook demon-
straties en van het Brexit-verhaal heeft  iedereen 
inmiddels een baard gekregen. Het lijkt me dat we in 
een onrustige tijd leven, zo een die de overgang van de 
ene fase naar een volgende markeert. Achteraf krijgt 
het dan een naam die wij natuurlijk nooit zullen weten. 
Ik ben vooral benieuwd naar de tijd waarin we hierna 
terechtkomen. Van mij mag het met iets meer gewone 
menselijkheid.

Ondertussen doen we de gewone dingen. Met leden 
van de raad ben ik op bezoek bij de brandweer in 
Nijmegen, hetzelfde gebouw van waaruit wordt 
opgetreden bij een echt grote brand of ander ongeluk 
waar veel diensten bij betrokken zijn. We horen veel 
over die situaties en natuurlijk hoort er ook een 
wandeling door het gebouw inclusief bezichtiging 
van de brandweerauto’s bij.

Heel even ben ik binnen bij café Hennie van Lin in 
Overasselt waar het voormalige café zoals dat in 
oorlogstijd was, is nagemaakt in het daar thans ge-
vestigde rouwcentrum. Je kunt je meteen voorstellen 
hoe het was om aan een tafeltje een oudere heer te 
zien die de krant zit te lezen. Er is echt werk van ge-
maakt om de sfeer van toen terug te halen en de 
herinnering aan Josephine Baker nog eens op te 
schudden. In oorlogstijd gebeurden bijzondere 
dingen en dit initiatief haalt deze herinneringen 
op een mooie manier op.

Marriët Mittendorff   
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