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Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

Online festival ‘We doen het samen!’
voor actieve inwoners

actief te zijn in hun gemeenschap. Ook laten
ze graag de vele vindingrijke en succesvolle
lokale initiatieven in héél Nederland zien.
Het is voor initiatiefnemers een mooie manier
om andere actieve mensen online te ontmoeten en veel inspiratie op te doen.

Bent u betrokken bij één van de
inwonersinitiatieven binnen onze
gemeente? Of bent u als vrijwilliger
actief in de wijk? Misschien heeft u
wel een nieuw idee in gedachten om
uw wijk of buurt nog prettiger te
maken? De dorpsverbinders beantwoorden regelmatig vragen over wat
daar bij komt kijken. Benieuwd naar
kennis en praktische tips van initiatiefnemers en andere experts uit het
hele land? Doe dan mee aan het gratis
online festival ‘We doen het samen!’
op zaterdag 5 september. Of aan de
workshops, van 8 t/m 10 september.
Deelnemen kan vanaf de bank of in de tuin!
Het is een initiatief van KNHM Foundation en
VSBfonds. Zo willen zij mensen stimuleren om

Alles wordt voor u geregeld: van advies,
ﬁnanciering tot installatie. Uw zonnepanelen
worden daarna 15 jaar onderhouden, zodat
u er geen omkijken naar heeft.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.heumen.nl/zonnepanelenproject-vande-gemeente

Controle
hondenbelasting

Programma
Op 5 september start het festival om 10.00 uur
met sprekers zoals Peter Heerschop, Rocky
Hehakaija en Joris Luyendijk. Daarna kunt u
zelf kiezen wat u wilt volgen. Bijvoorbeeld
‘Crowdfunding voor je buurtinitiatief’, ‘Storytelling: meer support voor jouw initiatief’,
‘Verbeter uw plan met het ACTIEmodel’ of ‘
Van eenzaamheid naar betrokken buurten’.
Inschrijven
De 40 gratis sessies en workshops staan op
www.wedoenhetsamen.nu
Daar staat ook informatie over hoe u deel kunt
nemen. Een verzoek van de dorpsverbinders
Catelijne en Zaphira: “We horen graag via:
dorpsverbinders@heumen.nl of u meedoet
aan het festival. We helpen namelijk mee om
nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.”
Initiatieven in Heumen
Wij stimuleren graag inwoners met een
goed idee voor hun buurt of wijk in de vorm
van steun of geld. Meer informatie over de
spelregels en voorwaarden vindt u op
www.heumen.nl/goedidee

Proﬁteer van zonne-energie!
De eerste helft van 2020 was uitzonderlijk zonnig: zonnepanelen hebben
een recordopbrengst opgeleverd!
Wilt u ook proﬁteren van gratis zonneenergie? Kies voor het Zonnepanelenproject van de gemeente Heumen.

Openingstijden gemeentehuis en balies:
kijk op www.heumen.nl of
bel 14 024 (keuzemenu: 1)
e-mail: heumen@heumen.nl
website: www.heumen.nl
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

Als u één of meer honden heeft,
moet u jaarlijks hondenbelasting
betalen. Bij aanschaf van een hond
moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vaak wordt vergeten
deze aangifte te doen. Vanaf 1
september 2020 controleert de
gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.
Het is mogelijk dat een controleur van
Munitax in die periode bij u aanbelt.
Vanzelfsprekend kunnen de controleurs
zich legitimeren met een legitimatiebewijs
dat door Munitax is verstrekt.
Bent u niet thuis en vermoedt de controleur
dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit
formulier in te vullen en retour te zenden.
Ook als u geen hond heeft.
Hond aangeven
Uw hond aangeven kan via de website:
www.munitax.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD
nodig. Telefonisch kunt u ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer:
(024) 678 09 62.
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Beeldvormende en Oordeelsvormende
vergaderingen in september
De komende weken bereiden de raads- en commissieleden de
raadsvergadering van 24 september
voor. Dit doen zij door middel van
een oordeelsvormende vergadering
op 10 september. Ze bespreken dan
de raadsvoorstellen voor 24 september. In de beeldvormende vergadering van 3 september laten de raadsen commissieleden zich informeren
over onderwerpen die later terug
zullen komen in de raad. Vanwege de
Coronamaatregelen is de publieke
tribune gesloten.

Beeldvormende vergadering:
3 september 20.00 uur
Tijdens deze bijeenkomst presenteert het
college het conceptbod voor de Regionale
Energie Strategie (RES) aan de raads- en
commissieleden. In de RES wordt met verschillende partijen onderzocht hoe de energietransitie naar meer duurzame energie vorm
gegeven kan worden.
Oordeelsvormende vergadering:
10 september 20.00 uur
De raads- en commissieleden bespreken
tijdens deze vergadering verschillende
raadsvoorstellen:
- het strategisch privacy- en informatiebeveiligingsbeleid;

- de bestemmingsplannen Overasselt en
Buitengebied N324;
- het koersdocument Ruimtelijke visie
Duurzame Energie.
Over deze raadsvoorstellen wordt in de
raadsvergadering van 24 september een
besluit genomen.
Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u
op www.heumen.nl/vergaderkalender
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden
bij de raadsgriﬃe via e-mail:
griﬃe@heumen.nl of telefonisch:
(024) 358 84 67.

Herhaald bericht
Oosters bewegen krijgt vervolg
In mei heeft er een workshop ‘Oosters
bewegen’ plaatsgevonden in appartementencomplex de Heumense Hof in
Heumen en in de Hubertushof in
Malden. Dit was zo’n groot succes dat
dit een vervolg krijgt! Meerdere
partijen hebben dit project samen
opgepakt en binnenkort kunt u als
inwoner op verschillende plekken in
de gemeente meedoen. Hieronder
leest u meer.
Oosters bewegen is een buitenactiviteit, waar
vormen als Tai Chi, Qi Gong en Yoga in voor
komen. Door het doen van soepele en langzame bewegingen krijgt u meer lichaamsbewustzijn. De oefeningen zijn makkelijk en gericht op
de ademhaling, de bloedsomloop en de balans
van lichaam en geest. Deelnemers ervaren
ontspanning en rust. Bovendien kan iedereen
meedoen met of zonder een beperking.
Doet u ook mee?
Vanaf dinsdag 1 september kunt u meedoen
met de workshops. In bijna elk dorp van onze
gemeente heeft u de mogelijkheid om aan te
sluiten. De kosten zijn € 5,- per les maar de
eerste 5 lessen binnen 2 maanden zijn gratis.
Na deze 5x kunt u de eerste keer een 5 rittenkaart en de daarop volgende keren een 10rittenkaarten aanschaffen of lid worden bij
MMFysio of Fit & Fun.

De tijden, dagen en locaties zien er als volgt uit:
Dorp

Locatie

1e Les

Dag

Tijd

Frequentie

Malden

Manege VCM
Lierseweg 4

7 september

maandag

11.00-12.00

1x per maand

Overasselt Mijlpaal 65

1 september

dinsdag

10.30-11.30

1x per week

Malden

Malderburch
Broekkant 16

23 september

woensdag

10.30-11.30

1x per week

Heumen

Dorpshuis ‘Terp’
Dorpstraat 21

16 september

woensdag

13.30-14.30

1x per maand

Malden

Speeltuin ‘De Veldlijster’
(achter de Vuurvogel en
Regenboog)

4 september

vrijdag

10.00-11.00 1x per week

Meer informatie en aanmelden
Op www.heumen.nl/heumenbeweegt vindt u
meer informatie maar u kunt natuurlijk altijd
contact opnemen met onze beweegcoach
Dorien Vrolijks ((06) 52 68 31 16) of stuur haar
een e-mail: dvrolijks@heumen.nl.
Samenwerkingspartners
Aan dit project hebben een aantal partners
samengewerkt: oa de ouderenadviseur van
Malderburch, gezondheidscentrum de
Kroonsteen (vertegenwoordigd door MMFysio), senioren sportvereniging Fit&Fun,

Buurtkoﬃe Malden en de beweegcoach van
onze gemeente. Verder is het een initiatief van
onze inwoner Ton Hoogstraten en wordt het
mede mogelijk gemaakt door ZonMw.
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Herhaald bericht
Komt u de Burger Advies Raad (BAR) van Heumen versterken?
De BAR is een door het college ingesteld onafhankelijk adviesorgaan.
Zij adviseert het college gevraagd,
maar ook ongevraagd over maatschappelijke vraagstukken op het
gebied van wonen, zorg, welzijn, werk
en inkomen. Naast de adviezen die we
uitbrengen zijn de leden van de BAR
ook betrokken bij de verschillende
platforms in Heumen, zoals de platforms armoede, eenzaamheid en
dementievriendelijkheid.
De BAR telt acht leden. Door het vertrek van
twee van onze leden zijn we nu op zoek naar
nieuwe leden om ons te komen versterken.
Bent u iemand die zich goed kan inleven in de
consequenties die maatschappelijke issues
voor mensen kunnen hebben en voelt u zich
betrokken bij vraagstukken rondom de WMO,
Participatiewet ouderen, jeugd, en nieuwe
Nederlanders? Dan is de BAR op zoek naar u!

Persoonlijke inzet
De BAR vergadert éénmaal per maand, met
uitzondering van het gemeentelijk zomerreces.
De vergaderingen vinden plaats in de avond.
Het werken voor de BAR kost u gemiddeld
3 tot 4 uur per week. Het BAR-lidmaatschap
is onbezoldigd maar kent wel een presentievergoeding.
Competenties
Belangrijk vinden we dat u kritisch analytisch
bent ingesteld en dat u een visie heeft of kunt
vormen over (gemeentelijke) beleidsvoornemens op genoemde vraagstukken.
Ook verwachten we dat u de vertaalslag kunt
maken van (beleids)voornemens naar uitvoering en de effecten voor inwoners kunt
inschatten. Indien u daarnaast vanuit uw
achtergrond of als ervaringsdeskundige een
inbreng kunt leveren, zien we dat als een pré.
Reageren?
Herkent u zich in het bovenstaande, bent u

Prettig wonen: Heumen op plek 14 van
355 gemeenten in Nederland
In de jaarlijkse lijstjes die Bureau
Louter in opdracht van het weekblad
Elsevier maakt, komt onze gemeente
wat betreft prettig wonen weer
uitstekend uit de bus. Wij staan op
plek 14 van de in totaal 355 Nederlandse gemeenten die zijn doorgelicht. In Heumen is Malden-oost
dé plek om te wonen.
Heumen laat de andere gemeenten in het
Rijk van Nijmegen ver achter zich. Mook en
Middelaar komt op plek 53 nog een beetje in
de buurt, Berg en Dal volgt op plek 133 en
Nijmegen komt niet verder dan de 206e
plaats. In het woononderzoek dat door
Bureau Louter is verricht, worden gemeenten
op zo’n honderd verschillende punten met
elkaar vergeleken. Daarbij moet onder meer
worden gedacht aan het winkelbestand, de
aanwezigheid van een bioscoop en zorgvoor-

zieningen. Maar ook: is er een strand in de
buurt of een bos om van de natuur te genieten.
Het is een onderzoek dat mensen die op zoek
zijn naar een huis moet ondersteunen bij hun
keuze.
Beste van twee werelden
Het beste van twee werelden geldt voor
Heumen, met name voor Malden-oost, blijkt
uit het onderzoek. De rust van Malden, met
toch tal van voorzieningen, en voor wie de
drukte op wil zoeken is Nijmegen vlakbij.
Landelijke rust en stedelijke reuring kunnen
worden gecombineerd.

inwoner van de gemeente Heumen en wilt u
graag meedoen als lid van de BAR?
Reageer dan vóór 2 september op deze oproep
en schrijf een brief met uw motivatie aan
BurgerAdviesRaad gemeente Heumen, t.a.v.
Secretaris BAR, postbus 200, 6581 AZ Malden.
Per e-mail kan ook: bar@heumen.nl
Op woensdag 9 en vrijdag 11 september vinden
de eerste kennismakingsgesprekken plaats.

Collectes
30 augustus t/m 5 september:
- KWF Kankerbestrijding
- Gezamenlijke goede doelen Heumen, 		
Overasselt, Nederasselt

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
• Heumen: Dorpstraat 56
• Malden: Vinkenlaan 48
• Nederasselt: Broekstraat 2A
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen
• Malden: Hatertseweg 5
• Overasselt: De Laan 7 - 19 - 21 - 23

Dit jaar helaas géén kermis!

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Merellaan 16

Dit jaar worden helaas geen kermissen gehouden in Malden en Heumen. De reden is dat door de
te nemen noodzakelijke maatregelen zoals voldoende afstand houden de beschikbare locaties in
Malden en Heumen niet geschikt zijn voor dergelijke evenementen.

Ambtshalve intrekking omgevingsvergunning
• Malden: Proefsteen 28

