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Waardering voor mantelzorgers
Mantelzorgers hebben een belangrij-
ke rol in onze samenleving. Ieder jaar 
in november besteedt de gemeente 
dan ook extra aandacht aan iedereen, 
die liefdevol en intensief zorgt voor 
iemand die woont in gemeente Heu-
men. De gemeente doet dit in de vorm 
van een cadeaubon; de mantelzorg-
waardering.

Mantelzorgers zijn belangrijk in onze samenle-
ving. Zij nemen zorg uit handen en dankzij hen 
kan degene die zij verzorgen zoveel mogelijk 
meedoen in de samenleving. Mantelzorg 
bieden is niet altijd vanzelfsprekend en zeker 
niet altijd gemakkelijk.

Mantelzorgwaardering gemeente
Met de mantelzorgwaardering toont het 
college van de gemeente Heumen haar 
dankbaarheid. Veel mensen zien zichzelf niet 
als ‘mantelzorger’. Daarom kunnen inwoners 
die zorg ontvangen, mantelzorgers elk jaar 
aanmelden voor de mantelzorgwaardering. 
Rond 10 november, de landelijke Dag van de 
Mantelzorg, ontvingen bijna 250 mantelzor-
gers uit onze gemeente de mantelzorgwaar-
dering met een persoonlijke kaart in hun 
brievenbus. Eerder ontvingen 12 jongere 
mantelzorgers een voor hen toepasselijke 
waardering.

High Tea Mantelzorg Heumen
Mantelzorg Heumen organiseert jaarlijks in 
het kader van de dag van de mantelzorg, een 
bijeenkomst voor mantelzorgers. Dit doet zij 
al een aantal jaren in samenwerking met 
Conferentieoord De Poort. Hier kunnen 
mantelzorgers elkaar ontmoeten en smakelijk 
genieten van een high tea of warm buffet. 
Gezien de COVID-maatregelen is voor dit jaar 
een andere invulling van deze dag gezocht en 
kreeg de mantelzorger - na aanmelding - een 
heerlijke high tea thuisbezorgd. Enkele zeer 
betrokken inwoners uit onze gemeente, 

vrijwilligers van Buurtvervoer Heumen en 
medewerkers van Malderburch gingen 
dinsdagmiddag 10 november op pad om de 
high teas te bezorgen.
Wethouder Frank Eetgerink was daarbij 
aanwezig: “Normaal gesproken bedanken wij 
enkele mantelzorgers ook met een persoonlijk 
bezoek. Helaas kon dat dit jaar geen doorgang 
vinden. Juist in deze tijd, waarin aandacht en 
steun van mantelzorgers van onschatbare 
waarde is en er een extra beroep op ze wordt 
gedaan, vind ik het fijn dat we mantelzorgers 
op deze manier toch in het zonnetje kunnen 
zetten en hen kunnen bedanken voor hun 
inzet!”

Ook Mantelzorg Heumen vindt het erg 
belangrijk de mantelzorgers juist op deze dag 
van dit bijzondere jaar extra aandacht te 
geven. Omdat zij door alle maatregelen 
gedurende dit jaar mogelijk extra belast zijn 
geweest met zorgtaken. De hartverwarmende 
reacties van mantelzorgers laten zien dat deze 
actie door veel mantelzorgers erg is gewaar-
deerd: “Wat een leuk idee om de mantelzorger 

een high tea te laten bezorgen. Maakt toch 
wat goed voor het missen van de gezellige 
dag”, “Voelt goed dat mensen aan je denken 
in deze onzekere tijd” en “Jammer, dat de dag 
van de mantelzorg niet door kan gaan zoals 
andere jaren, maar ik vind het wel bijzonder en 
hartverwarmend dat jullie weer erg jullie best 
hebben gedaan om er toch iets speciaals van 
te maken. Zo voelen wij ons erg gezien in het 
mantelzorg zijn”, aldus enkele mantelzorgers.

Mantelzorger in Heumen
Bent u mantelzorger en woonachtig in de 
gemeente Heumen? Bij ‘Mantelzorg Heumen’ 
weten ze hoe bijzonder het is om er voor een 
ander te zijn. U kunt er terecht voor informa-
tie, advies en ondersteuning. U kunt zich ook 
laten registreren als mantelzorger, zodat u 
gebruik kunt maken van de diensten van 
Mantelzorg Heumen. U staat er niet alleen 
voor. Zij helpen u graag. 
Bel voor meer informatie naar: 
(024) 357 05 70. 
U kunt ook mailen naar: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl 

Foto: Wethouder Frank Eetgerink, Vrijwilligers van de Poort en Buurtvervoer Heumen, klaar om de 
High Tea te gaan bezorgen.
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Omgevingsvisie Heumen leeft!

Geheimhouding aanvragen van 
uw persoonsgegevens

Bijna 500 inwoners deelden met ons hun kijk op de toekomst van de gemeente 
Heumen. Zij vulden de online enquête in voor de Omgevingsvisie.

Een grote betrokkenheid vanuit de samenleving is onmisbaar voor de totstandkoming van een 
breed gedragen visie op onze fysieke leefomgeving. Het is duidelijk geworden dat de visie ook bij 
ú leeft. Dat is ook niet vreemd, want de thema’s hebben betrekking op uw directe leefomgeving. 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Door uw inbreng weten we wat u belangrijk vindt voor de 
toekomst van onze gemeente.

Gemeenteraad bespreekt dilemma’s en schuurpunten
Op 2 en 3 december gaat de gemeenteraad in gesprek met de stakeholders over de belangrijkste 
dilemma’s waarover de raad een keuze moet maken voor het opstellen van de Omgevingsvisie. 
In dit gesprek brengen we ook naar voren wat u belangrijk vindt. 

Hoe nu verder?
De komende periode werken we toe naar een Koersdocument, waarin de hoofdlijnen van het be-
leid worden vastgelegd. Dit Koersdocument wordt in het eerste kwartaal van 2021 voor besluit-
vorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Na de besluitvorming wordt het Koersdocument 
verder uitgewerkt tot een ontwerp Omgevingsvisie Heumen. Voor meer informatie over het 
proces van de Omgevingsvisie kunt u terecht op: www.heumen.nl/omgevingsvisie.

In de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) zijn de persoonsgegevens opge-
nomen van iedereen die in de gemeente woont of heeft gewoond. De overheid 
mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinancie-
ring en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. 
Wilt u dit niet, dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens voor anderen 
geheim te houden. Dit doet u door geheimhouding aan te vragen via: 
www.heumen.nl/geheimhouden-persoonsgegevens. 

U kunt geheimhouding aanvragen voor gegevensverstrekking aan instanties zoals advocaten en 
niet-commerciële instellingen, zoals een sportvereniging. U kunt geen geheimhouding aanvragen 
voor gegevensverstrekking aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, de politie, UWV, 
Zorgverzekeraars of pensioenfondsen. De gemeente is verplicht om aan deze organisaties 
gegevens te verstrekken. 

Geheimhouding eenvoudig online aanvragen
Dit kan eenvoudig online met uw DigiD. Ga hiervoor naar: www.heumen.nl/geheimhouden-persoonsgegevens
Heeft u geen DigiD dan kunt u het aanvraagformulier ook downloaden en naar ons opsturen of 
mailen. U kunt ook langskomen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Maak hiervoor eenvou-
dig een afspraak via: www.heumen.nl/afspraakmaken

Uw gegevens zijn niet openbaar toegankelijk
Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar toegankelijk. De gemeente bewaakt uw privacy zorg-
vuldig en gebruikt uw gegevens alleen om haar eigen taken goed uit te voeren en die van de 
overige overheidsinstanties. De gemeente geeft uw gegevens nooit aan commerciële organisaties 
en particulieren.

Basisschool de Komeet in Malden is 
een school met veel leerlingen. 
In verband met de Corona-maat-
regelen mogen ouders het schoolplein 
niet op, waardoor het wegbrengen en 
ophalen van de leerlingen aan het 
Kerkplein gebeurt. Dit leidde tot 
onveilige verkeerssituaties omdat de 
kinderen het Kerkplein oprennen/
lopen en er ook auto’s voorbij rijden. 
Ook kwamen er klachten over stoppen 
net voor de school en voor woningen 
en ook dat leidde tot gevaarlijke 
situaties en veel irritaties. Na overleg 
met de school, ouders en de gemeente, 
is daarom een zebrapad aangelegd. 

De veiligheid zal - door de aanleg van het 
zebrapad in combinatie met de doorgetrokken 
gele streep (stopverbod) - moeten verbeteren. 
Deze maatregelen geven namelijk meer duide-
lijkheid voor de plek van oversteken voor de 
kinderen. Bovendien is het ook duidelijker voor 
de ouders dat het afzetten van de kinderen 
op de Kiss & Ride aan de Broeksingel moet 
gebeuren en niet langs de school (waar nu dus 
de gele strepen zitten). Er zijn ook haaientan-
den geplaatst bij de uitgang van de parkeer-
kelder. Hierdoor moeten de auto’s voorrang 
verlenen aan het verkeer op het Kerkplein. 

Aanleg zebrapad 
en stopverbod 
bij basisschool 
de Komeet
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Overhandiging boek Kroonwerk Coehoorn

Woensdag 4 november heeft burge-
meester Mittendorff uit handen van 
de voorzitter van het Erfgoedplatform 
Gemeente Heumen, Annette Mengde, 
het eerste exemplaar van het boek 
‘Kroonwerk Coehoorn’ ontvangen. 
Tegelijkertijd gebeurde dit ook in 
Grave. Daar ontving burgemeester 
Roolvink het boek. Onderling stonden 
zij digitaal in contact via Teams. 

Op de Gelderse Maasoever in Nederasselt, 
met de Brabantse vestingstad Grave aan de 
overkant, stond ooit een vestingwerk om 
Grave te beschermen tegen vijandige legers. 
Het machtige kroonwerk werd rond 1700 
gebouwd door vestingbouwer Menno van 
Coehoorn. Helaas is van het vestingwerk maar 
weinig overgebleven. Magazijnen, kruithuizen 
en kwartieren zijn met de grond gelijkgemaakt, 

maar onder de grond zijn de muurwerken nog 
in goede staat. De contouren van het kroon-
werk zijn gemarkeerd met meidoornheggen. 
In het slothoofdstuk wordt ingegaan op 
ideeën en plannen om het vestingwerk 
weer tot leven te wekken.

Wilt u dit boek ook?
Het boek ‘Kroonwerk Coehoorn’ met als 
ondertitel ‘een verdedigingswerk van de 
Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse 
Nederasselt’ is het 5e deel uit de erfgoedreeks 
en sinds vorige week te koop in de Readshop in 
Malden en bij Lucy van Langen in Overasselt. 
U kunt het ook bestellen via: 
www.erfgoedheumen.nl

Het boek is tot stand gekomen met financië-
le steun van de Stichting Menno van Coehoorn 
en de Alliantie Zuiderwaterlinie.

Uit de gemeenteraad van 9 november 2020
Op maandag 9 november 
heeft de gemeenteraad 
van Heumen de begroting 

voor 2021 vastgesteld. Een vergade-
ring die begon op donderdag 5 novem-
ber en op de 9e werd voortgezet. 

Door het vaststellen van de begroting, geeft 
de gemeenteraad het college van burge-
meester en wethouders de mogelijkheid om 
de vastgestelde bedragen uit te geven aan de 
- in de begroting opgenomen - onderwerpen 
en activiteiten. 

Bezuinigingen
Bij behandeling van de begroting krijgen alle 
fracties de gelegenheid om in het algemeen 
een reactie te geven op de plannen die het 
college heeft voorbereid voor 2021, de 
zogenaamde beschouwingen. 

Vanwege de tekorten in de begroting moet er 
bezuinigd worden om een evenwichtige 
(meerjaren)begroting te kunnen presenteren. 
Het college had een aantal voorstellen gedaan 
waarover driftig door de raad werd gediscus- 
sieerd. Met name over de bibliotheek werd 
uitgebreid gesproken. Met een aantal bezuini-
gingsvoorstellen kon de raad niet leven en 

zodoende werden er een aantal wijzigingen, 
zogenaamde amendementen, ingediend. 
Onder meer werd besloten de milieustraat 
overeind te houden en de bezuiniging op 
natuur- en milieueducatie op basisscholen te 
schrappen. Ter compensatie hiervoor wordt 
gekort op het evenementenbudget en het 
subsidiebudget voor initiatieven.

Terugluisteren? 
Bent u benieuwd naar de beschouwingen 
van de fracties, dan kunt u de vergadering 
terugluisteren via:
www.heumen.nl/vergaderkalender 
Klik in de kalender op 5 en/of 9 november. 

Openstelling 
Kerkplein voor 
parkeren
Het najaar is traditioneel de periode waarin 
het winkelcentrum van Malden veel bezoekers 
trekt met hoge bezettingsgraden op de 
parkeerterreinen als gevolg. Om de parkeer-
situatie rondom het Winkelcentrum optimaal 
te houden en de drukte beter te verdelen 
wordt een gedeelte van het Kerkplein openge-
steld vanaf vrijdag 13 november tot en met 
1 januari. De openstelling geldt niet op 
marktdagen (donderdagochtend tot 14.00 
uur), op beide kerstdagen en bij begrafenissen.

V.l.n.r. Annette Mengde, Frans Wildenborg (secretaris) en Marriët Mittendorff



Praat mee over de toekomst van onze gemeente
De wereld om ons heen verandert en 
dat brengt nieuwe kansen en uitda-
gingen met zich mee. Daarom is het 
nodig om de visie “Samenleving 
aanzet 2020” die er nu is aan te 
passen aan deze tijd. De nieuwe visie 
is een koersdocument van de ge-
meenteraad. De raad bepaalt de rode 
draad in de visie en geeft daarmee 
richting aan de toekomst van Heu-
men. Wij vragen u mee te denken en 
te praten over dit document. 
 
Eerder kon u via www.heumenpraatmee.nl 
meedoen aan een enquête over dit onderwerp. 
De reacties hierop hebben we meegenomen in 

het proces. De nieuwe stap staat nu klaar. 
Hierbij vragen wij u twee vragen te beant-
woorden en aan ons toe te zenden. 

Meedoen!
Wij zijn benieuwd naar uw mening! Stuur uw 
antwoorden naar ons op. Dat kan op de 
volgende manieren:
- Door de onderstaande afbeelding uit te  
 knippen en in een envelop te doen en gratis  
 te verzenden naar: Gemeente Heumen,  
 Antwoordnummer 6024, 6580 ZX Malden. 
 LET OP: doe de kaart vóór donderdag 26  
 november op de post.
- U mag de antwoorden ook via een e-mail  
 versturen naar: toekomst@heumen.nl

- U kunt naar de website: 
 www.heumen.nl/toekomst gaan en de  
 vragen online invullen.
- Ga naar: www.heumenpraatmee.nl en vul de  
 vragen daar in.
- Er ligt een formulier klaar bij de balie van het  
 gemeentehuis, mocht u dat liever doen dan  
 kunt u daar het formulier invullen of mee- 
 nemen naar huis en vanuit daar versturen.

Alvast onze hartelijke dank voor uw deelname! 
Uw antwoorden neemt onze gemeenteraad 
weer mee in het proces om de bouwstenen te 
bepalen voor het document.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 26 november
Op donderdag 26 novem-
ber vergadert de gemeen-
teraad om 20.00 uur. 

Vanwege de maatregelen rondom 
covid-19 is het nog niet bekend of 
deze vergadering digitaal of fysiek in 
het gemeentehuis zal plaatsvinden. 
Via de vergaderkalender: 
www.heumen.nl/vergaderkalender 
kunt u op de hoogte blijven. 

Er staan er twee voorstellen op de agenda: een 
wijziging in de gemeenschappelijke regeling 
VRGZ. Dit is de Veiligheidsregio Gelderland 
Zuid waar Heumen deel van uitmaakt. 
Ook wordt er besloten over de aanschaf van 
een nieuw integraal beheersysteem openbare 
ruimte (IBOR). Hiermee kan informatie over 
de openbare ruimte efficiënter bijgehouden 
worden. 

Volgen van de vergadering
U kunt de vergadering volgen via lokale 
omroep GL8 en/of de vergaderkalender 

(afhankelijk van een fysieke of digitale 
vergadering).

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. 



De week van 
de burgemeester

Gelukkig gaan de aantallen Corona-zieken 
in onze omgeving omlaag. Toch zullen we 
voorzichtig moeten blijven. Dat heeft 
natuurlijk veel invloed op ons sociale 
leven. Collega’s hoor ik hun zorg uitspre-
ken over ontwikkelingen die ze zien in hun 
gemeenten. Te merken is dat mensen 
weinig mogelijkheden hebben om de 
energiebalans op orde te houden. 
De contacten tussen mensen blijven 
minimaal omdat er minder activiteiten 
zijn. Dat geeft een bepaalde onrust en 

zelfs irritatie. Men maakt zich zorgen over het gegeven dat er 
vooral voor de jeugd te weinig te doen is. Daar wordt ook 
niemand blij van. Veel mensen vragen naar een luisterend oor, 
en als dat niet voorhanden is, wordt het soms meer dan alleen 
vragen. Als ik al die geluiden zo hoor over dingen die ik ook 
ervaar, dan denk ik dat dit wel eens een breed verspreid gevoel 
in de samenleving kan zijn. En ook dat we, ondanks dat we al 
ruim een half jaar in deze situatie zitten, er nog steeds geen 
goede oplossing voor gevonden hebben.

Zelf denk ik er over om een telefonisch spreekuur in te voeren, 
zodat mensen me kunnen bellen met hun vragen. Dat kan 
betekenen dat het zo’n leuk gesprek wordt, dat ik een uur 
met dezelfde persoon aan de lijn blijf, waarschijnlijk weer tot 
ongenoegen van anderen. Of dat ik vooral mensen aan de lijn 
krijg die hun ei kwijt moeten, zoals dat ook in hun brieven 
gebeurt. Het kan ook zijn dat het gewoon lukt om pakweg tien 
minuten echt even contact te hebben waardoor dingen beter 
worden. Dus het lijkt me de moeite waard om het te proberen. 
Wat denkt u ervan?

Tijdens de telefoontjes die toch al regelmatig plaatsvinden, 
hoor ik een mevrouw vertellen dat ze nu al twee keer op een 
plek was waar brandjes werden gesticht. Door takken en 
bladeren op een hoop te gooien, hadden mensen een vuurtje 
gestookt. Samen met een vriendin kon ze het blussen. 
Dapper van haar. Toen ze me de plekken noemde, nabij land-
goed De Lage Lier, schrok ik erg. Daar staan huizen in de buurt 
langs het snelfietspad. Het is gelukkig een vochtig jaargetijde, 
maar als ik voor me zie welke ongelukken van zo’n bosbrand 
kunnen komen, dan huiver ik. Ik hoop toch dat mensen het niet 
meer in hun hoofd halen om dit soort dingen te doen.

Ongelukken voorkomen, dat wil de politie ook met de actie: 
Zet je licht aan! Je krijgt gratis fietslampjes als je zonder licht 
fietst, maar ook een boete van 45 euro. Dure lampjes zijn dat, 
dus ik waarschuw maar even.

En gelukkig ook nog wat leuks tot slot: de Sint is in het land. 
Jammer dat hij zelf niet bij de kinderen kan zijn. We hebben 
daarom afgesproken dat ik alle tekeningen van de kinderen 
voor hem verzamel. Spannend hoeveel tekeningen worden 
gemaakt. Die kunnen naar mij worden gestuurd.

Marriët Mittendorff  

Collectes

22 t/m 28 november: Leger des Heils

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 > Bestuur > 

Regelgeving en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Eikendreef 30, Hatertseweg 29A, Rijksweg 63, Kadastrale gegevens  

 HMN01 5439 G

• Overasselt: Prinses Irenestraat 14, Schoonenburgseweg 37

Verleende omgevingsvergunning

• Overasselt: Sectie G Perceel 903 (nabij Sleeburgsestraat 1 en 3)

Vaststelling bestemmingsplan 

• “Buitengebied, N324”

Aanwijsbesluit

• Bijzondere begraafplaats Landgoed Het Hoog te Malden
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