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Aankondiging seismisch onderzoek Aardwarmte
Vanaf 15 december tot 26 januari
2021 vindt in de omgeving van onze
gemeente (in de buurt van het dorp
Heumen) onderzoek in de ondergrond
plaats voor aardwarmte. Dit is een
seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN programma. Het betreft nog een klein
stukje van de lijn die vorig jaar is
gedaan. SCAN verzamelt in opdracht
van de rijksoverheid informatie over
de ondergrond om nauwkeuriger in te
kunnen schatten waar de winning van
aardwarmte mogelijk is. Bewoners en
bedrijven in de directe omgeving van
de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De planning
van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.
Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven
de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en
ligging van de onderliggende aardlagen in

beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven
de grond in worden gebracht, kan in de directe
omgeving een doﬀe plof te horen zijn. Van
dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen
worden ervaren. De bewoners en bedrijven in

de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden
geïnformeerd.
Kijk voor meer informatie op:
www.scanaardwarmte.nl

Heumen bedankt - De kracht van vrijwilligers
Nu we het jaar afsluiten is het tijd om
terug te kijken. Terug te kijken op een
moeilijk jaar. Een jaar met uitdagingen
en teleurstellingen. Maar ook een jaar
waarin de kracht van vrijwilligers is
gebleken. Jullie veerkracht en positiviteit is indrukwekkend. Dankzij jullie
inzet zien we ook hele mooie dingen
die het afgelopen jaar zijn ontstaan.
Organisaties die zich hebben ingezet
om mensen door moeilijke momenten
te helpen. Initiatieven die zijn ontstaan om elkaar op te vrolijken of
samen actief te blijven.
Uniek bedankje voor alle vrijwilligers
Iedereen die zich vrijwillig inzet voor iemand
anders willen we hier graag voor bedanken. Dit
doen we met een attentie, speciaal ontworpen
voor de Heumense vrijwilligers. Een mooi en
uniek bedankje om te laten merken dat alle
vrijwillige inzet ertoe doet. Denk aan vrijwilli-

Kent u iemand die een bedankje verdient?
Omdat we postadressen nodig hebben willen
we graag dat mensen zichzelf opgeven.
Kent u iemand die u graag wil bedanken voor
zijn of haar vrijwillige inzet? Zeg dat u het zo
waardeert wat de ander doet en vraag hen om
het bedankje zelf aan te vragen. Het bedankje
is er ook voor vrijwilligers die zich altijd
hebben ingezet en dit het afgelopen jaar
vanwege corona niet konden doen.

gers die actief zijn bij een vereniging, stichting
of organisatie. Maar ook mensen die een
maatje zijn van iemand. Of iemand die mensen
in de buurt helpt bij kleine of grote hulpvragen.
Dus: zet u zich op de een of andere manier
vrijwillig in? Vraag het bedankje dan ook aan!

Aanvragen
Vraag het bedankje vóór 24 december 2020
aan, dan ontvangt u het in januari per brievenbuspost. U vind het aanvraagformulier op
www.heumen.nl/vrijwilligerssteunpunt
Lukt het niet om het online in te vullen? Neem
dan contact op met het vrijwilligerssteunpunt
via e-mail vrijwilligerswerk@heumen.nl of
neem contact op met de Vrijwilligerscoördinator via (024) 358 83 00. De vrijwilligerscoördinator helpt u hier graag bij.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 17 december
Op donderdag 17 december vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur. Er wordt
een besluit genomen over het
voorstel voor de jaarlijkse belastingverordening, met onder meer de ozb
en hondenbelasting. Ook wordt er
besloten over de voorstellen om tot
een nieuw samenwerkingsverband in
de regio te komen: Regio ArnhemNijmegen Groene Metropoolregio.

Het is de laatste vergadering van de gemeenteraad in 2020: een bijzonder jaar waarin
noodgedwongen veel digitaal vergaderd is.
Hopelijk kan de raad in 2021 weer vaker fysiek
bij elkaar komen en u als inwoner daar bij
uitnodigen.
Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen rondom covid-19
is het nog niet bekend of deze vergadering
fysiek in het gemeentehuis plaats zal vinden
of digitaal. Via de vergaderkalender:
www.heumen.nl/vergaderkalender kunt u op
de hoogte blijven. Via de lokale omroep GL8

en/of de vergaderkalender (afhankelijk van
een fysieke of digitale vergadering) kunt u
de vergadering volgen.
Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op
www.heumen.nl/vergaderkalender
U kunt uw mening geven
Als u (digitaal) wilt inspreken, kunt u zich
tot 16.00 op de dag van de vergadering
aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail:
griffie@heumen.nl of telefonisch:
(024) 358 84 67.

Aanleg familiepad in Vennengebied
Woensdag 2 december is de aanleg gestart van
een zogenaamd ‘familiepad’ in de Overasseltse
en Hatertse Vennen. Een samenwerking tussen
onze gemeente en Staatsbosbeheer. Het pad is
straks voor rolstoelers maar ook voor kinderwagens geschikt. Begin volgend jaar is de
opening.
Ook in de recreatie- en toerismebranche willen we graag
dat iedereen mee kan doen. Het aanleggen van dit
familiepad bevordert dit. Het pad dat er nu ligt is moeilijk
toegankelijk voor rolstoelers en ouders met kinderwagens
vanwege de hoeveelheid zand. Straks komt er een pad,
bestaande uit een hard steenmengsel, wat het een stuk
makkelijker wandelen maakt. Er kunnen dan nog meer
inwoners genieten van dit mooie stukje groen van onze
gemeente. Ook worden recreatieve ondernemers
gestimuleerd hun faciliteiten toegankelijk te maken voor
mensen met een beperking.
Zorgeloos op vakantie
Juist in deze tijden is het extra belangrijk dat iedereen
er op uit kan in de natuur, ook inwoners met een fysieke
beperking. Dit pad voorziet daarin. Zodat u (samen met
uw partner, kinderen, familie of vrienden) er even zorgeloos tussenuit kan, daarom valt dit project onder de
noemer ‘zorgeloos op vakantie’. Voor meer informatie
kijk op: www.visitnijmegen.com/zorgeloos-op-vakantie.
Daar vindt u natuurlijk dit nieuwe pad maar ook de
andere familiepaden.
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De week van
de burgemeester
Rijp op daken en weilanden; de winter piept
op een ochtend even om de hoek, om al
snel weer ruimte te maken voor een
zonnetje. Dan realiseer je je dat Kerstmis
niet meer ver weg is. De lichtjes bij de
huizen en versieringen op straat versterken
dat gevoel. Door Overasselt rijden is leuk
omdat aan beide kanten van de straat
verlichte kerstbomen staan. Ook de
gedachte aan vakantie hoor ik af en toe
genoemd worden.
Een andere vakantie dan voorgaande jaren voor veel mensen.
Zelf ben ik meestal gewoon thuis, maar het is bekend dat de reis
naar de wintersport bij velen op het verlanglijstje staat. Dit jaar
blijft het op dat lijstje, net als gezellig gaan eten in een ﬁjn
restaurant of ontspannen naar het theater. Het kan allemaal niet.
Het is ook de tijd van het jaar dat mensen terug denken aan wat
er allemaal is gebeurd in het afgelopen jaar. Is alles gehaald wat
in de planning stond. Voor velen zal dat niet zo zijn. Ook ik denk
terug. Natuurlijk heb ik weer ontelbare handtekeningen gezet.
Zakelijk gaan ze nog wel eens digitaal, maar als het maar een
beetje persoonlijk is, teken ik altijd zelf. Vergaderingen en
overleggen waren er ook genoeg. Maar als ik denk aan al die
mensen die ik graag had willen spreken en aan wie ik graag een
bezoekje had willen brengen, dan komt dit jaar er maar bekaaid
van af. Armoedig zelfs. Net zoals dat bij veel mensen nu het
geval is als het om contacten gaat.
Vergaderen doen we nog genoeg. De voorbije week drie
avonden en de komende week weer twee. Die vergaderingen
zijn voor driekwart digitaal, en een avondje scherm kijken is heel
anders dan elkaar in de ogen kunnen kijken. Maar als we door op
deze manier te werken, kunnen voorkomen dat mensen naar het
ziekenhuis moeten, of thuis een heel beroerde tijd hebben, dan
is het dat waard. Daarmee zijn we ook solidair met de mensen in
de zorg die erg hard werken en soms zelf heel ziek worden. Dus
we gaan er ijverig mee door.
De ontwikkeling van het vaccin, dat nu al in Engeland wordt
gebruikt en dat binnenkort ook in ons land ter beschikking wordt
gesteld, zal mensen hoop geven dat er een eind komt aan de
contactarmoede waar velen last van hebben. Niet iedereen staat
te springen om zich in te laten enten, maar mensen die nu
niemand zien omdat ze angstig zijn voor besmetting vanwege
hun broze gezondheid, die krijgen mogelijk hoop op een
gezelliger leven. Naarmate minder mensen ziek zijn, is de kans
op besmetting natuurlijk ook veel minder groot. Hopelijk helpt
dat om een eind te maken aan deze voor sommige mensen zo
eenzame tijd. En ondertussen houden we waardering voor
mensen die juist in deze tijd aan anderen blijven denken, met
een telefoontje, een briefje, een gesprek, kortom, met aandacht.
Zo houden we de moed erin.
Marriët Mittendorff

Collectes
Deze week is er geen collecte.
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/bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Malden: Sectie G Perceel 4730 (nabij Hatertseweg 9 en 11)
Omgevingsvergunning intrekking op verzoek
• Malden: Hatertseweg 29
Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig
• Malden: De Enk 52

