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Kies voor het Zonnepanelenproject van onze gemeente
In de herfst is het vaak bewolkt. Maar wist u dat 
zonnepanelen ook werken zonder direct zonlicht? 
Met gefilterd licht wekken de panelen ook stroom 
op. Wilt u ook profiteren van gratis zonne-energie?  
Alle inwoners van de gemeente Heumen kunnen 
eenvoudig en voordelig zonnepanelen aanschaffen 
via het Zonnepanelenproject van onze gemeente.

Op dinsdag 2 november organiseerde de gemeente samen 
met partner Volta Solar een webinar waarin met een online 
presentatie nogmaals uiteen werd gezet welke voordelen 
het gemeentelijk zonnepanelenproject biedt. Met name de 
uitgebreide advisering, de alles omvattende service (ook 
alle financiële en belastingtechnische handelingen) en de 
gemeentelijke garantie, maken het deelnemen aan het 
Zonnepanelenproject een uitstekende investering. 

Kijk voor meer informatie op: www.heumen.nl/zonnepanelen

Meld Misdaad Anoniem!
Sinds enkele maanden werkt de 
gemeente samen met Meld Misdaad 
Anoniem. De gemeente ontvangt 
vanaf nu relevante signalen over 
criminaliteit en fraude in onze 
gemeente.

De samenwerking vergroot de informatieposi-
tie van de gemeente en versterkt hiermee de 
integrale aanpak van ondermijnende criminali-
teit. Burgemeester Mittendorff: “Belangrijk dat 
we deze vorm van criminaliteit opsporen en 
aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente 
niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren 
van onze inwoners hard nodig.”

Vangnet
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke 
organisatie en geen onderdeel van de politie. 

Bij Meld Misdaad Anoniem wordt gemeld over 
bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale 
prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermo-
gen. De anonimiteit van de melder staat hierbij 
altijd centraal. 

“Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de 
politie te stappen als je informatie hebt over 
criminele activiteiten, maar in de praktijk blijkt 
dat niet altijd makkelijk. Er zijn veel redenen 
voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld 
uit angst voor wraak of omdat je de dader 
kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen 
van melden niet kunnen overzien of dat ze er 
na die tijd simpelweg niets meer mee te maken 
willen hebben. Voor al die gevallen is Meld 
Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen 
ervoor dat de informatie bij de opsporing 
terechtkomt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen
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Snoeien van overhangend groen

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan recreatiecentrum Heumens Bos

Tijdens het groenonderhoud in onze 
gemeente komen we regelmatig 
situaties tegen, waarbij struiken, 
heggen en bomen bij/in tuinen zo-
danig gegroeid zijn dat een trottoir 
onbruikbaar wordt. Dit kan tot on-
veilige en hinderlijke situaties leiden, 
niet alleen voor voetgangers, maar 
ook voor andere verkeersdeelnemers. 
Wij vragen u tijdig dit zogenaamd 
‘overhangend groen’ te snoeien. 

Met name voetgangers die gebruikmaken van 
een wandelwagen, rolstoel of rollator hebben 
last van overhangend groen op het trottoir. 
Ook komt het voor dat verlichting niet meer 
te zien is, doordat deze verstopt zit achter de 
bladeren uit tuinen. Voor overhangend groen 

Vanaf 16 november 2020 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-
bied, recreatiecentrum Heumens Bos’, 
ter inzage. 

Het bestemmingplan maakt de modernisering 
van het recreatiecentrum Heumens Bos 
mogelijk. Hiervoor wordt het terrein iets 
vergroot. Het gaat daarbij om nieuwbouw van 
de centrale faciliteiten op het perceel direct 
ten westen van het bestaande recreatie-
centrum aan de Vosseneindseweg 46 in 
Heumen. Ook wordt een aantal hotelkamers 
toegevoegd en wordt de ontsluiting verbeterd.

Inzagemogelijkheden
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken kunt u op twee manieren inzien:
• Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op  

 de landelijke website:
 www.ruimtelijkeplannen.nl U kunt zoeken op 
 identificatienummer: 
 NL.IMRO.0252.BUbpHeumensbos-OW01
• Gemeentehuis: vanaf maandag 16 november  
 2020 tot en met maandag 28 december  
 2020 liggen alle stukken ook ter inzage bij  
 de receptie in het gemeentehuis (Kerkplein 6  
 in Malden). Als u de stukken wilt inzien, kunt  
 u daarvoor een afspraak maken bij het Klant  
 Contactcentrum (telefoonnummer 14 024).

Reactiemogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunt u van maandag 16 november 2020 tot en 
met maandag 28 december 2020 schriftelijk 
of mondeling zienswijzen over het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren brengen. 
Een schriftelijke zienswijze moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en 

wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 
AZ Malden. Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar de heer Verploegen, te bereiken op 
telefoonnummer 14 024. 
Indien u niet tijdig een zienswijze indient, kunt 
u in een later stadium geen beroep instellen 
tegen het definitieve besluit.

uit tuinen, zoals een brede haag, overhangen-
de beplanting of takken van bomen, geldt dat 
u als inwoner een verantwoordelijkheid hebt 
om deze terug te snoeien tot op de erfgrens 
zodat de openbare ruimte voor iedereen goed 
toegankelijk blijft. Wij controleren op overhan-
gend groen tijdens ons groenonderhoud en 
kunnen u erop aanspreken als het beter kan. 
Het kan ook zijn dat u een brief krijgt met de 
vraag om te snoeien. 

Verbeter de buurt-melding
Natuurlijk proberen wij als gemeente de 
paden/wegen ook zoveel mogelijk vrij te 
houden. Maar ziet u een gevaarlijke situatie, 
dan kunt u dit altijd melden via Verbeter de 
buurt: www.verbeterdebuurt.nl of download 
de app.

In de ‘donkere maanden’ worden de 
meeste inbraken gepleegd. Probeer 
een inbraak in uw woning te voorkomen:

• Licht aan 
 Verlichting geeft een bewoonde indruk.  
 Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de  
 buitenlamp niet. Een inbreker laat zich niet  
 graag zien. 
• Deur op slot 
 Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai 
 de sleutel om in het slot. Zorg voor goed  
 hang-en-sluitwerk. 
• Bel 112 bij verdachte situaties 
 Vertel uw buren dat ze bij een verdachte  
 situatie direct de politie via telefoonnummer  
 112 moeten bellen. Bijvoorbeeld bij glas-
 gerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er  
 niet bent of bij het zien van onbekende  
 personen in uw tuin. Snel alarm slaan  
 betekent een grotere kans om de inbrekers  
 te pakken. 

Ga zelf aan de slag met veilig wonen
Wacht niet tot het te laat is. De landelijk 
erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW)-bedrijven geven u graag deskundig 
advies over goed hang-en-sluitwerk. 
Kijk op www.politiekeurmerk.nl

Avondje weg? 
Licht aan en deur 
op slot!
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De week van 
de burgemeester

Het is een belangrijke week voor de 
gemeente, want we zijn bezig met 
de begroting. De gemeenteraad 
neemt iedere maand belangrijke 
besluiten, maar twee keer in het 
jaar nemen we echt de tijd voor 
maar één onderwerp. Dan gaat het 
om wat iedere fractie het meest 
belangrijk vindt. Het zijn de dagen 
waarvoor de fractievoorzitters een 
goed verhaal voorbereiden waarin 
ze precies aangeven hoe het verder 

moet met de gemeente. Tegen de zomer gaat het over 
de grote lijnen voor de toekomst en jaarlijks vóór 
15 november gaat het daarbij ook over het geld dat 
de raad beschikbaar wil stellen. En dat is dus nu. 

In het verleden ben ik zelf ook raadslid geweest en ik 
weet nog dat er altijd een soort van nerveuze spanning 
in de zaal heerste tijdens de begrotingsbehandeling. 
Er werd veel overlegd en vaak werden er veel moties 
en amendementen ingediend. Fracties gebruiken een 
motie om bijvoorbeeld de wethouders te vragen iets uit 
te zoeken. Een amendement is iets anders, want met 
een amendement kunnen fracties een besluit verande-
ren in de richting die ze beter vinden dan datgene wat 
het college heeft voorgesteld. Als een meerderheid van 
de raad een amendement steunt, dan is het college 
verplicht het op die manier uit te voeren.

Eigenlijk is het in deze tijd wel bijzonder om zonder 
publiek over al die zaken te besluiten. In een wereld die 
of stil lijkt te staan of een beetje op hol slaat door alle 
maatregelen. In het verleden kwam het wel eens voor 
- maar heel beperkt - dat mensen geloofden dat er 
geen Tweede Wereldoorlog was geweest. Dat het ver-
zonnen was. Tegenwoordig weten we dat er mensen 
zijn die niet geloven dat er een virus is dat gevaarlijk is.
Zien we een president die de uitslag van de verkiezin-
gen niet gelooft en komt de term ‘fake news’ regel-
matig voorbij. Wantrouwen tussen mensen, tussen 
wereldleiders, tussen groepen mensen in de samen-
leving, zien we overal om ons heen. Mensen zijn het 
niet een klein beetje met elkaar oneens, ze staan echt 
lijnrecht tegenover elkaar. 

Het stuur vasthouden om samen in de goede richting 
op te trekken, vraagt in deze wereld iets meer van 
bestuurders dan vroeger. Met minder harmonie, minder 
geld, minder verbinding en meer onzekerheden, vraagt 
het kiezen van een goede koers een goede afweging. 
We moeten zeker in deze tijden onze waarden hoog 
houden, dan leidt dat vast tot goede resultaten.

Marriët Mittendorff  

Collectes

15 t/m 21 november: Nationaal MS Fonds

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 omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 18

• Malden: Sectie A Perceel 1253 (nabij Sint Jacobsweg 13A), Groesbeekseweg 49, Vinkenlaan 27

• Overasselt: OVA sectie F perceel 812 (nabij Lagenhof en Schoonenburgseweg)
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Opening Wij-Bos: leren van de natuur
Op Groene Vrijdag 6 november is het zogenaamde ‘Wij-Bos’ ge-
opend. Dit is een initiatief van Bureau Wijland in samenwerking 
met Netwerk Kleurrijk Groen en het Voedselbos Werelds. De naam 
Wij-bos staat voor verbinding tussen mensen en natuur en mensen 
onderling. 

De familie Dirven is eigenaar van 2,8 hectare grond aan de Oprijlaan en heeft toe-
stemming van onze gemeente om daar een voedselbos aan te leggen. Een deel van 
dit gebied (5000m2) heeft de familie beschikbaar gesteld aan bureau Wijland om 
in- en uitheemse bomen te planten. Daar is op 6 november een start mee gemaakt. 
Het Wij-Bos ligt op de Oprijlaan tussen Nijmegen en Malden, in onze gemeente, en 
daarom is onze wethouder René Waas (zie foto) bij de start aanwezig geweest. 

Betekenis van de bomen
De bomen staan symbool voor de herkomst van verschillende bevolkingsgroepen 
in de samenleving. De gedachte hierachter is dat een diverse samenleving een 
voorbeeld kan nemen aan een bos, omdat een grote diversiteit aan bomen die in 
harmonie naast en met elkaar leven zich versterken tot een veerkrachtig en 
vruchtbaar geheel met een grotere oogst.

Kijk op www.voedselboswerelds.nl voor meer informatie over het Voedselbos 
in Malden.


