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Planvorming woningbouw Zilverbergweg Overasselt van start! 
De gemeente Heumen is gestart met 
de planvorming voor het gebied 
tussen de Zilverbergweg en de Kruis-
bergsestraat in Overasselt. Het gebied 
wordt ontwikkeld voor de bouw van 
70-100 woningen. Inwoners uit 
Overasselt kunnen meedenken met 
het plan.

Start 
We staan helemaal aan het begin van de 
planvormingsfase. Dat betekent dat er op dit 
moment nog niet bekend is hoe het gebied 
ingericht wordt of welke type woningen er 
komen, voor wie of in welke prijsklasse. 
Wij gaan de komende maanden met bureau 
LOS Stad om Land verkennen hoe het gebied 
ingericht kan worden. Daarbij proberen we zo 
goed mogelijk rekening te houden met de 
lokale woningbehoefte, het klimaatbestendig 
inrichten van de openbare ruimte, duurzaam-
heid en de nu aanwezige voorzieningen. Wij 
laten de komende tijd meerdere onderzoeken 
en metingen uitvoeren in het gebied. 
Het is de bedoeling om halverwege 2021 een 
stedenbouwkundige visie door de gemeente-

Speciaal voor mantelzorgers die voor iemand met psychische 
problemen zorgen, organiseert Indigo in december vier live-
streams. Tijdens deze livestreams kunt u - gratis en anoniem 
- genieten van het prachtige theaterstuk ‘Hou me los’, over 
het effect van een psychische stoornis binnen de familie.

Gevoed door haar ervaring als ‘zus van’ zingt en vertelt zangeres en 
theatermaker Nynka Delcour op persoonlijke, ontroerende en grappige 
wijze over haar complexe relatie met haar psychisch zieke broer. 
Pianist en accordeonist Rob Stoop verzorgt de muziek. Troost, aanvaarding, 
machteloosheid, rouw, liefde, onbegrip en schuldgevoel. Het komt allemaal 
aan bod in een mooie mix van theater, zang en muziek. Na afloop gaan wij 
met elkaar in gesprek over het thema mantelzorg en is er de mogelijkheid 
om anoniem vragen te stellen en ervaringen te delen.

Meekijken?
Deze voorstelling is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar die te maken heeft 
met psychische problematiek in de omgeving. Wilt u meekijken? Dat kan! 
De voorstelling is te zien op dinsdag 8, vrijdag 11, dinsdag 15 en woensdag 
16 december 2020 van 19.30 tot 21.30 uur. Meld u aan via:
info@indigogelderland.nl of (026) 312 44 83. Vergeet niet bij aanmelding 
uw postcode te vermelden. Dan ontvangt u een link waarmee u toegang 
krijgt tot deze exclusieve voorstelling.

raad te laten vaststellen. Daarna stopt deze 
fase van het project en volgen de ruimtelijke 
procedures die nodig zijn voordat met de 
daadwerkelijke bouw gestart kan worden.

Uw inbreng is nodig! 
Wij vinden het belangrijk om u te informeren 
en u in de gelegenheid te stellen ideeën in te 
brengen of mee te denken. U kunt op twee 
manieren meedoen:

1. www.heumenpraatmee.nl
Omdat het momenteel niet mogelijk is om  
informatiebijeenkomsten op locatie te  
organiseren, zal veel digitaal uitgewisseld 
worden. Wij gebruiken daarvoor de website  
www.heumenpraatmee.nl 
Onder het project ‘Woningbouw Zilverbergweg 
Overasselt’ kunt u informatie over het project  
vinden. Als wij uw inbreng nodig hebben, 
zetten wij dat daar ook op. Als u zich op deze 
site registreert, krijgt u automatisch een 
melding als we informatie toevoegen of  
uw inbreng willen weten.
2. Meedenkgroep 
Wilt u meer betrokken zijn, dan kunt u zich  

aanmelden voor de meedenkgroep. Deze 
groep bestaat uit maximaal 15 inwoners en 
denkt mee met de stedenbouwkundige opzet, 
het woningbouwprogramma en de inrichting 
van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we 
de situering van de woningen, de woontypen, 
de vormgeving, wegenstructuur van de nieuwe 
wijk, inrichting van de groenstructuur en de 
beoordeling van de ontwerpen. U vindt meer 
informatie over de meedenkgroep op: 
www.heumen.nl/zilverbergweg

Meld u aan
Wilt u deelnemen aan de meedenkgroep? 
Aanmelden kan door uiterlijk 11 december 
2020 een mail te sturen naar: 
woningbouw@heumen.nl, voorzien van naam 
(voor- en achternaam), adres, telefoonnum-
mer, leeftijd, samenstelling huishouden en een 
korte motivatie waarom u wilt meedoen en 
wat voor u belangrijk is. Na aanmelding ont-
vangt u uiterlijk 18 december een reactie van 
ons. De eerste bijeenkomst van de meedenk-
groep staat gepland op donderdag 7 januari 
2021, van 20.00-21.30 uur in MSTeams. 

Gratis online muziektheater voor mantelzorgers: Hou me los



Wij zijn trots op onze landelijke omge-
ving en daarom zijn we ook blij dat 
we met het project ‘Landschaps- en 
biodiversiteitsimpuls Heumen’ de 
biodiversiteit en het landschap 
versterken. Provincie Gelderland 
stimuleert dit in de vorm van co-
financiering. In samenwerking met 
de Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG) kregen deelnemers 
op vrijdag 27 november hun plantsoen 
geleverd om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan. Wethouder René Waas 
heeft in Heumen ook een boom 
mogen planten. 

Oorspronkelijk was er een feestelijke uitdeel-
dag gepland, waar alle deelnemers gezamen-
lijk hun bomen en struiken konden ophalen. 
Vanwege de coronamaatregelen werd het 
plantmateriaal nu thuis bezorgd. De deel-
nemers zetten ruim 4100 struiken en bijna 
70 (fruit)-bomen op hun eigen terrein. 
Ook zaaien ze 360m2 aan kruidenmengsel 
voor vlinders en bijen. Daarnaast hangen ze 
nestkasten op voor vogels en vlinders. 

Eén van de enthousiaste deelnemers is 
oud-imker en natuurgids Huijbert Vroege 
(62 jaar) uit Heumen. Hij gaat zijn nieuwbouw-

woning direct aankleden met streekeigen 
beplanting, zoals leilindes voor het huis, 
struweelhagen met wilde peer, wilde rozen en 
mispel langs de randen. Huijbert plaatst 1600 
struiken en bomen, die goed zijn voor meer 
biodiversiteit: “Ik heb affiniteit met bijen, 

bomen en water, daarom heb ik bewust 
gekozen voor inheemse beplanting met veel 
bloeiende struiken. Het is een beetje rommelig 
maar daarom zitten hier mussen, een gekraag-
de roodstaart en een steenuil. Ik heb daarom 
ook nestkasten besteld. Ik ben hartstikke 
tevreden met het plan van de adviseur. Het is 
een mooi initiatief van de gemeente en SLG.”

Advies voor meer biodiversiteit
Als u inwoner bent in het buitengebied van 
onze gemeente krijgt u door SLG advies over 
de beplanting op uw erf/perceel, van bijvoor-
beeld laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, 
struweelhagen en hoogstamfruitbomen. Ook 
krijgt u advies over meer biodiversiteit door 
het creëren van voedsel- en nestgelegenheid 
voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. 
Op het aanmeldformulier op de website van 
SLG kunt u uw interesses aangeven.

Meedoen?
U kunt als inwoner kiezen uit een telefonisch 
advies, een digitaal spreekuur of een veld-
bezoek van een adviseur van SLG. Samen 
bekijken en bespreken zij de wensen voor het 
erf, de grond en de aanwezige beplanting. 
Vrijblijvend inschrijven (vóór 15 januari 2021) 
kan via www.landschapsbeheergelderland.nl  
Kijk bij het kopje Activiteiten > Beplantingsacties.  

Maak onze gemeente nog groener!

Proef: eerder sluiten 
parkeergarage Maldensteijn

Als proef sluiten we de komende 4 maanden (vanaf 1 december jl.) 
de parkeergarage onder Maldensteijn vanaf 19.00 uur (voorheen 
sloot de garage om 02.00 uur) tenzij er activiteiten in Maldensteijn 
of het gemeentehuis zijn. Dit doen we omdat de garage na 19.00 uur 
bijna niet gebruikt wordt. Na deze periode evalueren we deze 
maatregel ook met betrekking tot de parkeerdrukte op het Kerk-
plein, en besluiten we of we dit altijd zo blijven doen. 
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De week van 
de burgemeester

Erg leuk, een bingo voor een paar honderd 
mensen, maar wel Corona-proof. Het vergt 
enige organisatie, maar dan heb je ook wat. 
Vanuit café Kanaalzicht in Heumen werd 
het zaterdagavond georganiseerd, met veel 
vrijwilligers, sponsoren, GL8 en natuurlijk 
met de bedenkers. Mijn petje af. De prijzen 
werden meteen rondgebracht en we kregen 
daar op scherm nog wat van te zien. 
Al met al hebben heel veel mensen een 
leuke avond gehad, en zijn een stel anderen 
doodmoe in bed getuimeld. Het zal niet veel 

aan inkomsten hebben opgeleverd, maar wel aan voldoening 
iets gezelligs voor anderen te hebben gedaan. Met respect!

Je zou willen dat meer mensen met ideeën proberen zoiets van 
de grond te krijgen. Dat kan in de eigen huiselijke kring, en daar 
zie je het al want er worden veel meer spelletjes verkocht en ik 
neem toch aan dat die gebruikt worden. Maar in een buurt kan 
het natuurlijk ook. Wie bakt de mooiste taart – bakken en koken 
is immers ‘hot’ de laatste jaren. Wie speelt mee in het-orkest-
van-de-straat, allemaal vanuit de eigen tuin, of van vóór de 
voordeur. Welke zinnen stuur je met lichtsignalen rond door de 
buurt en welke antwoorden krijg je terug. Er kan voldoende 
bedacht worden wat redelijk onschuldig is en dus mogelijk niet 
zo spannend maar waardoor menigeen toch leuke dagen beleeft 
in eigen huis.

Ook vind ik het mooi hoe sommige ouders verantwoordelijkheid 
nemen voor gezelligheid in huis, met gezamenlijke activiteiten, 
al gauw bijgestaan door hun kinderen die dat soms vanaf 
jongs-af-aan al leren. Het thuis gezellig maken in gezinsver-
band, bij de een is dat een sjoelcompetitie, bij een ander wordt 
gekaart of eindeloos een grote puzzel in elkaar gezet. Samen 
hapjes maken en bijzondere drankjes mixen hoort ook bij de 
pret. En de digitale mogelijkheden bieden ook steeds vaker 
perspectief op gezellig samen iets doen. Dan hoeven jongeren 
niet tot vervelends toe op straat te hangen. Dat laatste is vooral 
ontstaan in de afgelopen pakweg twintig jaar. Misschien past 
het wel niet meer bij het nieuwe normaal. 

Dus nu hoop ik maar dat de komende tijd in ieder social media 
verband, volop ideeën komen om het gezellig te hebben met 
elkaar. En met elkaar is ook met de oom of tante, opa of oma, 
de buurvrouw of vroegere buurman of een verre kennis die op 
afstand woont, waar ook iets gezelligs voor bedacht wordt. 
Ik ben reuze benieuwd welke ideeën mij allemaal ter ore komen.

En ondertussen komen nog steeds tekeningen voor sinterklaas 
binnen, zien we overal kerstbomen en andere versieringen en 
stralen in deze donkere dagen ook al veel huizen gezelligheid 
uit. December, laten we er voor iedereen een gezonde en fijne 
maand van maken door de regels in acht te nemen en leuke 
dingen te bedenken.

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 > Bestuur > Regelgeving 

en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: De Enk 52, Hatertseweg 29, Sectie H Perceel 1335 bouwnr 13 t/m 28 

 (nabij Huikeling)

• Overasselt: De Laan 26, Hoogstraat 40

Verleende omgevingsvergunning

• Overasselt: Schoonenburgseweg 28
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Terugkoppeling 
gemeenteraad 26 november

Op donderdag 26 november heeft de gemeente-
raad van Heumen vergaderd. Er waren een aantal stukken 
waarover een besluit werd genomen: een technische wijzi-
ging van de gemeenschappelijke regeling Gelderland Zuid en 
de aanschaf van een integraal beheersysteem openbare 
ruimte. 

Omdat dit zogenaamde hamerstukken waren, werd er niet meer over ge-
sproken. De vergadering duurde daarmee ook niet lang. Binnen 20 minuten 
was de vergadering voorbij. Wel was er nog een bijzonder moment met de 
benoeming van een nieuw commissielid, Brigitte Ebben namens DGH. 

Terugkijken? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan kunt u de vergadering 
terugkijken via het YouTube kanaal van gemeente Heumen.

Let op bij het maken van 
een afspraak!
De gemeente waarschuwt inwoners om geen gebruik 
te maken van de websites www.afspraakloket.nl en 
www.mijnonlineloket.nl bij het maken van afspraken voor 
het verlengen van rijbewijs of paspoort. De gemeente 
werkt niet samen met deze websites.

Inwoners van meerdere gemeenten zijn door deze websites opgelicht. 
Voor het maken van een afspraak door deze websites wordt € 19,95 in 
rekening gebracht. Deze afspraken worden echter niet doorgegeven aan 
de gemeente. Het maken van een afspraak bij de gemeente is altijd gratis 
en loopt via www.heumen.nl Inwoners die slachtoffer van de website zijn 
geworden wordt gevraagd om aangifte te doen bij de politie.


