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Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020 - 2021
Door het coronavirus is de werkdruk
in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks
voor extra drukte op de Spoedeisende
Hulp, in de huisartsenposten en voor
de handhavers. Daarom heeft het
Kabinet besloten dat tijdens deze
jaarwisseling 2020 - 2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag
worden.

Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag
vanaf 12 jaar worden gebruikt.
Vuurwerk overlast
Door dit landelijke vuurwerkverbod is een
gemeentelijke regeling overbodig. Uiteraard
staat het verbod in het teken van corona en de
werkdruk op de zorg, toch heeft onze gemeenteraad onlangs nog onderstreept dat alle
overlast die door het afsteken van vuurwerk

wordt veroorzaakt onwenselijk is. Denk aan
de angst- en schrikreacties bij ouderen, kleine
kinderen en (huis)dieren als ze keiharde
knallen in hun directe omgeving horen.
Of aan de rook en kruitdampen die bij mensen
met long- of luchtwegenaandoeningen benauwdheid veroorzaken.
Dus géén vuurwerk!
Zorg voor elkaar, we doen het samen!

Waarom een tijdelijk verbod?
Tijdens de jaarwisseling 2020 - 2021 is het
verboden vuurwerk te verkopen en af te
steken. Door corona hebben ziekenhuizen
geen plek voor extra patiënten. Het kabinet
besloot 13 november tot dit tijdelijke verbod
in de ministerraad.
Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling
voor extra drukte op de Spoedeisende hulp
(SEH) en bij Huisartsenposten (HAP).
Afgelopen jaar werden hier op 31 december
2019 en 1 januari 2020 1.300 mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Maar ook hulpverleners zoals politie en BOA’s moeten tijdens
de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten.
Naast de overbelasting voor de zorg blijft in
deze corona-tijd ook de afspraak staan dat we
maar met een beperkt aantal mensen buiten
bij elkaar mogen zijn. Het afsteken van vuurwerk trekt mensen aan en groepsvorming is
dan ook onvermijdelijk. Terwijl het met het
oog op mogelijke besmettingen absoluut
onverstandig is.
Het verbod op het verkopen en afsteken van
vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk
(categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan.
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Cor Willem Visser van supermarkt PLUS in Malden in het zonnetje
van de Hoemannen van Walrick, door Hoeman
likeur en biertjes te verkopen. Tevens is hij
actief in het bevorderen van streekproducten,
zoals vlees, eieren, honing, groente en fruit die
te koop zijn in de winkel.
De Dag van de Ondernemer
De Dag van de Ondernemer is een initiatief van
MKB-Nederland. Deze dag vindt jaarlijks plaats
op de derde vrijdag van november. MKBNederland vindt dat “ondernemers respect
verdienen voor hun inzet en dat er een
moment moet zijn waarop aandacht wordt
gegeven aan het belang van ondernemers voor
Nederland. Een dag waarop ondernemers
worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. De start van een traditie om
het ondernemerschap te vieren, ondernemers
te bedanken en in het zonnetje te zetten.”
Foto: Arie Craanen

Op vrijdag 20 november, de landelijke
Dag van de Ondernemer, hebben
wethouder Maarten Schoenaker en
Taecke Halma (voorzitter ondernemersvereniging OGH) ondernemer Cor
Willem Visser van supermarkt PLUS
Visser Malden in het zonnetje gezet.
Waarom deze ondernemer?
Cor Willem Visser heeft zich onderscheiden als
nieuw gevestigde ondernemer door in 2019 te

investeren in een grote verbouwing van de
supermarkt. Ook heeft hij in de Corona tijd
personeel aangenomen dat geen werk meer
had in de plaatselijke horeca. Zij werden onder
andere ingezet voor de maaltijdbezorging.
Maar Cor Willem Visser is maatschappelijk ook
zeer actief en betrokken. Zo startte hij met de
PLUS een taartactie voor de lokale verenigingen die getroffen zijn door de beperkingen
vanwege corona. Hij ondersteunt de toeristische profilering van de gemeente met de sage

Rol van de gemeente
Wij willen een positief ondernemersklimaat
bevorderen en het vieren van de Dag van de
Ondernemer draagt hieraan bij. Wij zetten
daarom samen met de ondernemersvereniging
op deze dag een lokale ondernemer in het
zonnetje die is opgevallen vanwege het
economisch en/of maatschappelijk ondernemerschap. Het is dus geen verkiezing van het
beste bedrijf, het gaat om een bedrijf dat het
goed doet en het verdient om in het zonnetje
te worden gezet.

Beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad
2 en 3 december: Omgevingsvisie
Woensdag 2 en donderdag 3 december gaan raads- en commissieleden
digitaal in gesprek met stakeholders
over de Omgevingsvisie: de visie
voor de lange termijn voor de fysieke
leefomgeving. Deze visie gaat in op
de samenhang tussen ruimte, water,
milieu, natuur, landschap, verkeer en
vervoer, infrastructuur en cultureel
erfgoed.
De uiteindelijke visie wordt eind 2021 vastgesteld door de raad en wordt in overleg met
stakeholders en inwoners opgesteld. Informatieavonden voor en met inwoners vinden
op andere momenten plaats. Eerst wordt in
het voorjaar een zogeheten koersdocument
besproken in de raad. Doel van de bijeen-

komsten op 2 en 3 december is met elkaar in
gesprek te gaan over de belangrijkste dilemma’s en te maken keuzes voor het koersdocument Omgevingsvisie. Hierin worden ook de
uitkomsten van de enquête onder bijna 500
inwoners meegenomen.
Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad
10 december
In de oordeelsvormende vergadering van 10
december gaan raads- en commissieleden met
elkaar in debat over een aantal uiteenlopende
onderwerpen. Zo staat het voorstel voor de
jaarlijkse belastingverordening - met onder
meer de ozb en hondenbelasting - op het
programma. Ook wordt er gesproken over de
voorstellen om tot een nieuw samenwerkingsverband in de regio te komen:

Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio. Kijk voor de volledige agenda met alle
stukken op de vergaderkalender via:
www.heumen.nl/vergaderkalender
Vanwege de nog voortdurende maatregelen
omtrent het coronavirus kan het zijn dat deze
vergadering digitaal plaatsvindt. U kunt de
vergadering dan volgen via GL8. Houd de
vergaderkalender in de gaten voor de laatste
informatie:
www.heumen.nl/vergaderkalender
U kunt uw mening geven
Er is gelegenheid om in te spreken. U kunt
zich tot 10 december 16.00 aanmelden via
griffie@heumen.nl of telefonisch via
(024) 358 84 67.

27 november 2020
Het maken van Het Gemeentenieuws kost enkele dagen waardoor
de genoemde maatregelen tegen Corona soms niet meer actueel
zijn. Kijk voor de meest recente info op www.heumen.nl/Corona
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De week van
de burgemeester

Dorpsverbinders Heumen:
De ogen en oren van jouw dorp

Veelbelovend is de nominatie van
landgoed Grootstal in Malden voor
de Gelderse Duurzaamheidsprijs.
De activiteiten hebben de aandacht
getrokken van de jury. De mensen die
er werken of regelmatig de zelfoogst
moestuin of de winkel bezoeken,
weten er natuurlijk alles van.
Maar veel mensen in onze gemeente
kennen het helemaal niet. Het
landgoed is een heel mooi voorbeeld
hoe je stad en buitengebied verbindt,
waar je kinderen leert dat erwtjes niet in een potje groeien
en dat een bodem, waar zo maar van alles groeit, ook
aandacht nodig heeft.
Niet alleen landgoed Grootstal brengt de natuur dichterbij.
Er zijn meer van deze mooie initiatieven in onze gemeente.
Zoals de plek waar (groot)ouders en kinderen kalfjes,
geiten, schapen en kippen van dichtbij kunnen bewonderen. Of een volgende plek waar je ook je eigen producten
kunt verbouwen. En natuurlijk daar waar ijverige bijen heel
veel potjes honing leveren en waar kaas wordt gemaakt
van koeien die echt in de wei staan. Doordat veel mensen
tegenwoordig wandelen - onder het motto: je moet toch
wat - zien ze ook meer van deze activiteiten. Een ontdekkingstocht op zich.
Het landelijk vuurwerkverbod roept de nodige reacties op.
Heel veel mensen zijn blij. Ze hebben het vaak niet durven
zeggen, omdat het niet op prijs wordt gesteld, maar heel
veel mensen hebben er in stilte wel last van. Niet alleen op
het moment van de jaarwisseling maar heel vaak al in de
weken daarvoor. Ik hoor van mensen die niet naar de
winkel durven uit angst dat er vuurwerk in hun richting
wordt gegooid. Dat geldt zowel voor sommige ouderen als
voor mensen met kleine kinderen. En een hond uitlaten is
met vuurwerk in de buurt ook geen feest.
Toch klinken ook geluiden van mensen die het echt heel
jammer vinden. Vanzelfsprekend is het voor verkopers van
vuurwerk een kleine ramp. Maar ook voor veel liefhebbers
voelt het als een emmer koud water. Voor hen is het zo’n
traditie van samen uitbundig zijn, van iets wat echt hoort
bij de jaarwisseling. Net als voor anderen de oliebollen, de
bubbels en de sterretjes. Met zijn allen bij elkaar zijn en
ondertussen ah en oh roepen. Dat bij elkaar zijn mag
sowieso niet in deze tijd, net zo min als nu dus het vuurwerk. We zullen nieuwe manieren moeten vinden om het
met elkaar gezellig te maken.

Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. Wij brengen mensen bij
elkaar en signaleren vragen en problemen. Ook zorgen we ervoor dat
inwoners de weg vinden naar activiteiten en voorzieningen.
Spreek ons gerust aan!
Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl

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.

Maar eerst is er nog Sinterklaas en Kerst. Wat het eerste
betreft: er zijn al veel tekeningen binnen! Ik ben benieuwd
hoeveel gevulde zakken we aan de Sint kunnen geven.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Rijksweg 206A
• Malden: Kiezel 31, Kadastrale gegevens HMN01 5439 G
• Overasselt: Prinses Irenestraat 14

Marriët Mittendorff

Verleende omgevingsvergunning
• Nederasselt: Broekstraat 3

