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Energieplan Regio Arnhem Nijmegen aangenomen
Unaniem scharen de colleges van de
16 gemeenten zich achter de Regionale Energiestrategie, het energieplan
van Regio Arnhem Nijmegen. Dit plan
laat zien hoe we in deze regio overstappen op schone energie, om de
klimaatverandering tegen te gaan.
Het concept-plan ligt er al sinds 1
juni, maar afgelopen week gingen de
besturen - de colleges, de dagelijkse
besturen van de waterschappen en
Gedeputeerde Staten van provincie
Gelderland - akkoord. In de tussentijd
konden de gemeenten zich er nogmaals over uitspreken en de meesten
consulteerden hun gemeenteraden.
In navolging van het Klimaatakkoord komen de
30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een
eigen voorstel aan de landelijke overheid: een
plan met hun aandeel in de landelijk afgesproken hoeveelheid schone energie die geleverd
kan worden in 2030. Deze aanpak noemen we
de Regionale Energiestrategie (RES).
De gemeenten letten op de financiën. Ze willen
kijken wat ze kunnen doen aan de scheve
verhouding tussen de opgewekte elektriciteit
uit zon ten opzichte van wind. Die is in het
huidige plan 97% uit zon en 3% uit wind.
Een verhouding van 50% - 50% is financieel
veel aantrekkelijker, omdat de netbeheerder
dan de minste investeringen in het netwerk
hoeft te doen. Aangezien de inwoners deze
investeringen uiteindelijk betalen, is dit ook
voor hen het meest gunstig.
Inwoners moeten ook kunnen profiteren
De gemeenten vinden het ook belangrijk dat
zo veel mogelijk inwoners bij de uitwerking van

de energieplannen worden betrokken, in het
bijzonder de jongeren. Draagvlak zoeken
betekent niet alleen dat inwoners kunnen
meepraten over waar zonneweides wel of niet
kunnen komen. Inwoners moeten ook kunnen
meepraten als er bij hen in de buurt daadwerkelijk een windmolen of zonnepark wordt
aangelegd en het gaat ook om meedelen in
de winst. Dat laatste kan onder andere door
inwoners de kans te geven aandelen te kopen
en/of doordat ze profiteren via een omgevingsfonds.
Op de goede weg
Niet alleen Regio Arnhem Nijmegen maakt
een RES. Dit gebeurt in alle 30 energieregio’s
waarin Nederland is opgedeeld. Het Nationaal
Programma RES heeft alle plannen naast
elkaar gelegd en sprak zich in augustus positief
uit over Regio Arnhem Nijmegen. De regio is al

vergevorderd: de zoekgebieden voor wind- en
zonne-energie zijn benoemd, de uitwerking
volgt in de aankomende periode. Ook waren er
complimenten over de omvang van de groep
maatschappelijke organisaties en bedrijven die
meedacht over onder meer de locaties van de
zoekgebieden, en de mate waarin deze groep
input kon leveren.
Nieuwe versie gereed in juni 2021
De aandachtspunten van de gemeenten en
andere betrokkenen worden de aankomende
maanden bekeken en wanneer gewenst
verwerkt. Begin 2021 komt er een volgende
versie van het energieplan ‘RES’ gereed, de
RES 1.0. Hierover nemen de volksvertegenwoordigers van de gemeenten, waterschappen
en provincie in mei/juni 2021 een besluit. Het
complete plan is te vinden via www.regioan.nl/
res-regionale-energiestrategie/conceptbod

Dit jaar géén carnaval in Heumen
De carnavalsverenigingen van Heumen hebben in overleg met burgemeester
Marriët MIttendorff besloten dat er in 2020/2021 géén carnavalsoptocht en
géén bijeenkomsten voor volwassenen plaatsvinden. Zij zien onder de huidige
omstandigheden geen mogelijkheid hiertoe. Wel houden ze de mogelijkheid
open om een viering voor kinderen of een online evenement te houden.
Burgemeester Marriët Mittendorff nodigde
de carnavalsverenigingen uit om het gesprek
over de carnavalsviering aan te gaan.
“Erg jammer dat het komende carnaval niet

kan doorgaan. Gelukkig zitten we met elkaar
op één lijn. Iedereen begrijpt dat door het
coronavirus alle voorbereidingen en de
organisatie erg moeilijk worden.

Carnaval vieren op anderhalve meter is geen
carnaval. Het is moeilijk handhaafbaar en de
lol gaat er dan echt wel af. Ik betreur dat we
dit besluit moeten nemen, maar het is beter
zo. Er kan natuurlijk nog verandering in de
situatie rondom het coronavirus komen.
Dat bekijken we met elkaar tegen het eind
van het jaar. Helaas is die kans erg klein, dus
vestigen we met elkaar maar alle hoop op
een fantastisch carnaval 2022!”

Terugkoppeling Raadsvergadering 24 september
Op donderdag 24 september vergaderde de
gemeenteraad van
Heumen. Vanwege de situatie als
gevolg van het coronavirus was de
publieke tribune gesloten tijdens
de vergadering. Aan het begin is
gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Vijf inwoners hebben hiervan
gebruik gemaakt en op deze
manier de gemeenteraad toegesproken. Ook gebruikte één raadslid zijn recht om in te spreken. Door
de vele onderwerpen en de vele
insprekers kon de agenda niet op
donderdag 24 september voltooid
worden en werd er maandag
28 september verder vergaderd.
Benoeming raads- en commissielid
Aan het begin van de vergadering werd
afscheid genomen van raadslid de heer

Katteler, die tien jaar namens de Democraten
Gemeente Heumen in de gemeenteraad
heeft gezeten. Zijn plaats werd ingenomen
door de heer Hunse. Ook was de benoeming
van een raadscommissielid.
Koersdocument Ruimtelijke visie Duurzame
Energie en moties vreemd aan de orde van de dag
Er werd uitgebreid gesproken over het
koersdocument: hoe gaan we duurzame
energie opwekken in Heumen. Welke rol
spelen wind-, water- en zonne-energie
hierbij? Komen er windmolens en hoe hoog
mogen deze zijn?

Terugkijken?
Wilt u weten wat er over het koersdocument
gezegd is, dat kan via www.heumen.nl/
vergaderkalender. Klik in de kalender op
24 september of 28 september voor de
laatste 3 agendapunten.
Volgende raadsvergadering
De eerstvolgende raadsvergadering vindt
plaats op donderdag 29 oktober.
De agenda en vergaderstukken kunt u vinden
in de vergaderkalender. Deze is te vinden op
www.heumen.nl/vergaderkalender

Ook werden er 4 moties vreemd aan de orde
van de dag ingediend. Dat zijn verzoeken aan
het college over onderwerpen die niet op de
agenda van de raadsvergadering staan. Zo
werd er onder meer een motie aangenomen
om het zware vuurwerk te verbieden met de
jaarwisselingen.

Een nieuwe Buurtbus in de gemeente?
Doe mee met de enquête!
Buurtbus in te zetten, om in ieder geval van
Malden (centrum), via station Mook-Molenhoek, tot aan Middelaar te kunnen reizen.
Vul de enquête in
Als gemeente zijn we erg blij met deze kans.
Het enige waar de provincie zich nog van wil
overtuigen, is of voldoende mensen gebruik
gaan maken van deze buurtbus. Daarom
nodigen wij alle inwoners uit een paar vragen
te beantwoorden.

Foto: Theo Peeters

Voor een betere bereikbaarheid is onze
gemeente de optie voor een extra
OV-verbinding tussen Middelaar en
Malden (centrum) aan het verkennen.
De vraag is wie er gebruik gaat maken
van een buurtbus die tegen OV-tarief
op vaste tijden volgens een vaste route
rijdt. En: hoe zou die route (van maximaal één uur) eruit moeten zien?

De afgelopen maanden hebben wij in gesprek
met de provincie Gelderland en het busbedrijf
Connexxion/Breng onderzocht of het mogelijk
is een uitbreiding te krijgen op het bestaande
openbaar vervoer. We werken hierin samen
met de gemeente Mook en Middelaar en de
Algemene Hulpdienst Mook, Molenhoek en
Middelaar. Resultaat: het aanbod van de
provincie Gelderland om mogelijk een extra

Deelname is heel eenvoudig. U gaat naar:
www.heumen.nl. U scrolt dan naar beneden
naar ‘Nieuwsberichten’ en kiest daar het
berichtje over de Buurtbus. In dat berichtje
staat de link naar de enquête.
De vragenlijst kunt nog tot donderdag 15
oktober invullen. Gebruik deze kans om
Malden te verbinden met het station
Mook-Molenhoek!
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de
vragenlijst, vraag dit dan aan iemand in uw
omgeving of neem contact op met ons
KlantContactCentrum (KCC) op telefoonnummer 14 024. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking!
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Buurtvervoer in onze gemeente
“Iedere keer als ik in de bus stap zeg ik tegen de chauffeur: ik ben fan van het Buurtvervoer!”
Bent u inwoner van onze gemeente en
wilt u een rit maken binnen de grenzen van de gemeente Heumen of naar
één van de ziekenhuizen in Nijmegen?
Dan kunt u gebruik maken van Buurtvervoer, op maandag tot en met
vrijdag tussen 8.30 en 18.00 uur.
De chauffeur haalt u op en brengt u
naar uw bestemming. Om iedereen
verantwoord en veilig te vervoeren,
gelden voor zowel chauffeur als
reiziger extra corona-richtlijnen.
Deze kunt u nalezen op de website:
www.buurtvervoerheumen.nl of
vraag het na bij één van de planners.

Heeft u géén internet, bel dan één van de
planners. Zij helpen u graag verder!
Bets: “Leo Jansen, werkzaam in de gemeenteraad en zeer betrokken bij het Buurtvervoer
heeft mij op de mogelijkheid van dit vervoer
gewezen en ook het pasje voor mij geregeld.
Omdat ik niet kan betalen via Ideal heeft Leo
er ook voor gezorgd dat ik geld kan storten op
de rekening van de gemeente. De gemeente

zet vervolgens het bedrag op het pasje
waardoor de chauffeur in het busje €1,50 per
rit kan afhouden. Nu ik 88 (bijna 89) jaar ben
stap ik niet meer op de fiets en met zware
boodschappentassen lopen is moeilijker omdat
ik te ver van de winkels af woon. Het Buurtvervoer brengt me binnen de gemeente overal
waar ik heen wil. Ook naar het ziekenhuis in
Nijmegen bijvoorbeeld, dan betaal ik €2,50
enkele reis.

Mevrouw van den Berg (ze wil liever dat we
Bets zeggen) van 88 jaar maakt vaak gebruik
van het buurtvervoer in onze gemeente. Bets:
“In het voorjaar heb ik mijn boodschappen
vaak door buurtgenoten laten doen omdat ik
toen niet naar het winkelcentrum durfde
vanwege Corona. Maar ondanks dat ik mijn
buren daar enorm dankbaar voor ben, raakte ik
daarmee toch een beetje zelfstandigheid kwijt
en dat wil ik niet. Ik vind zelf boodschappen
doen heel erg belangrijk en dankzij het
Buurtvervoer kan ik dat weer doen.”
Hoe werkt het?
Buurtvervoer Heumen is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur. U belt maximaal twee weken en
minimaal één dag van tevoren de planner om
een rit te reserveren op telefoonnummer:
(06) 38 27 82 31. U heeft voor dit vervoer géén
vervoersindicatie nodig, maar wel een vervoerspas. Deze kunt u gratis aanvragen en registreren
op de website: www.buurtvervoerheumen.nl.

“Iedere keer als ik in het busje stap, zeg ik tegen de chauffeur: ik ben fan van het buurtvervoer!
En dat komt omdat de chauffeurs allemaal heel vriendelijk zijn, ze me voor de deur ophalen en
er altijd voor zorgen dat ik thuis kom. Ik ben zelfs een keertje met een eigen auto van een
chauffeur thuisgebracht, toen kwam de bus niet meer omdat ie kapotgegaan was. Ook bepaal
ik zelf de tijden van ophalen en thuisbrengen. Ik neem altijd ruimschoots de tijd voor het doen
van de boodschappen want als ik in het winkelcentrum iemand tegenkom moet ik wel de tijd
hebben om even een kopje koffie of thee te kunnen drinken bij Petit Malden. Als ik weer thuis
kom helpen ze me ook nog met het dragen van de tassen naar de garage.”

Oordeelsvormende vergadering: 15 oktober
In de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober gaat de raad
met elkaar in debat over de raadsvoorstellen. Vanwege de nog
voortdurende maatregelen omtrent het coronavirus is het op dit moment nog
onduidelijk of de vergadering digitaal of fysiek plaats zal vinden. In het geval
van een fysieke vergadering is de publieke tribune gesloten. Wij adviseren u
de website in de gaten te houden voor de laatste informatie.
De vergadering levert een advies aan de
gemeenteraad die uiteindelijk in de daaropvolgende raadsvergadering over het raads-

voorstel besluit. 15 oktober staat er slechts
één raadsvoorstel op het programma: de
verkoop van een perceel aan de Boterdijk.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.heumen.nl/vergaderkalender. Hier kunt
u de vergadering ook volgen.
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden
tot 15 oktober 16.00 bij de raadsgriffie via
e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch:
(024) 358 84 67.

www.heumen.nl
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Vaststelling bestemmingsplan
“Overasselt, Werklandschap 2e fase”

‘Gelukkig hadden ze
begrip voor mijn situatie’

Burgemeester en wethouders van
Heumen maken - op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht - bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2020
het bestemmingsplan “Overasselt,
Werklandschap 2e fase” heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het
zuidelijk deel van het - aan de Schoonenburgseweg en de Kasteelsestraat in Overasselt
gelegen - woon-werkgebied. Het plan vormt
een herziening van het in 2009 vastgestelde
bestemmingsplan “Werklandschap - Overasselt”. Deze herziening is nodig in verband met
een wijziging van de verkaveling, van de
ontsluitingsstructuur en deels van de functies.
Het nieuwe bestemmingsplan voorziet onder
andere in de vestiging van een supermarkt
aan de Schoonenburgseweg en de realisering
van een woningbouwplan met maximaal
12 woningen.
De door de raad vastgestelde wijziging is niet
inhoudelijk, maar heeft betrekking op de
naamgeving van het bestemmingsplan.
Toepasselijkheid Crisis- en Herstelwet
Op het bestemmingsplan “Overasselt, Werklandschap 2e fase” is de Crisis- en Herstelwet
van toepassing. Dit heeft consequenties voor
een eventuele beroepsprocedure bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, waaronder een versnelling van deze
procedure.
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.OVbpWerklandII-VA01
• Gemeentehuis: vanaf maandag 12 oktober
2020 tot en met maandag 23 november
2020 ligt alles ook ter inzage bij de receptie
in het gemeentehuis (Kerkplein 6 in Malden).
Als u de stukken in wilt zien kunt u daarvoor
een afspraak maken bij het Klant Contactcentrum (telefoonnummer 14 024).
Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling kan van
maandag 12 oktober 2020 tot en met maandag
23 november 2020 beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
door:
• Een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het
ontwerpbestemmingsplan;
• Een belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
• Een belanghebbende die geen zienswijze
heeft ingediend, maar bezwaar heeft tegen
de - bij de vaststelling aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerp.
Als een belanghebbende beroep heeft ingesteld kan deze verzoeken om een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking op
24 november 2020, tenzij voor deze datum een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Ingrid raakt financieel in een lastig
parket na haar echtscheiding. “Ik
had alles voor elkaar. Een man, twee
dochters, leuk koophuis, parttime
baan. Maar dingen kunnen veranderen. Het ging al een tijd niet lekker
en we besloten te scheiden. Dan
beland je dus in een roller coaster.”
Gelukkig vond Ingrid een woning in de buurt
van de school van de kinderen. “Maar ik
moest opeens met de helft zien rond te
komen. Er speelde zoveel tegelijk. Ik raakte
het overzicht helemaal kwijt. Op een gegeven moment lukte het ook niet meer om
de huur te betalen, daarna kwamen de aanmaningen. Ik heb er nachten huilend van
wakker gelegen. Ik schaamde me rot.
Toch nam ik contact op met mijn woningcoöperatie want er moest een oplossing
komen. Gelukkig hadden ze begrip voor
mijn situatie en dachten ze mee over een
oplossing. Dat geeft rust. En ook al ben ik er
financieel op achteruit gegaan, ik kom nu
rond.”
De naam en de foto van Ingrid zijn niet echt.
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van
Ingrid of heb je andere geldzorgen?
Er is hulp. Bel of whatsapp met onze
gemeente op: (06) 50 44 23 27 of mail naar
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

www.heumen.nl
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De week van
de burgemeester
De regels buitelen over ons heen en de ene
noodverordening wordt even later gevolgd door
een volgende. Zo hard zijn mensen aan het werk
om heel precies aan te geven wat wel en niet past
in deze tijd van een explosief groeiend aantal
besmettingen. Nu maar hopen dat de mensen
zich zo goed mogelijk aan de regels houden.
Misschien dat we dan veel ziektegevallen kunnen
voorkomen.
Overleg met collega’s in de regio is heel zinvol.
Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld momenteel
wekelijks in het Corona-overleg. Daar zitten onder meer vertegenwoordigers van GGD, politie, brandweer en justitie bij en mensen die
verantwoordelijk zijn voor verslaglegging, communicatie en zo meer.
Best een grote groep. We hebben ook het gewone veiligheidsoverleg,
waar het over bijvoorbeeld de brandweer gaat. Dat is eenmaal per zes
weken. Daarnaast hebben we eens in de zes weken een burgemeesterskring in een wat kleiner gezelschap. Daar zit verder niemand bij, er
is geen agenda en we praten met elkaar over dingen die ons bezighouden. Het toeval wil dat alle drie overleggen vorige week plaatsvonden. Voorlopig kunnen we er weer even tegen.
De gemeenteraad van Heumen heeft in de afgelopen maanden vijf
nieuwe leden kunnen verwelkomen. Fijn dat deze mensen ook mee
willen doen om onze gemeente te besturen. Ik vind het leuk om met
ieder van hen een welkomstgesprek te voeren om elkaar over en weer
een beetje te leren kennen. Natuurlijk wordt het met zoveel nieuwe
gezichten ook tijd voor een nieuwe foto van de raad. Daar had ik
nog wel een hard hoofd in, want hoe doe je dat met een raad van
17 mensen, een griffier en een burgemeester. Dat zijn toch 19 mensen
bij elkaar, en dat in Coronatijd, dus op anderhalve meter. Maar ik moet
zeggen, het ging eigenlijk heel goed. We werden neergezet, niet meer
bewegen behalve de mensen die nog een tikje naar links of rechts
moesten, lachen en klaar. Nu maar hopen dat op de foto te zien is dat
we echt anderhalve meter van elkaar staan.
Voor de verenigingen die in andere jaren druk in de weer zijn met
carnaval en sinterklaas is het een rare tijd. Waarschijnlijk is een zomer
lang nagedacht wat er allemaal zou kunnen en mogen, en nu de tijd
daar is blijkt van dat kunnen en mogen weinig over te blijven. Wat een
teleurstelling. Mensen die zich verheugd hadden op vrolijke kindergezichtjes, mooie optochten en veel gezelligheid, zitten nu met de
vraag: wat kan dan nog wel? Eigenlijk bar weinig. Met beide groepen
heb ik overleg en bij beide valt me de veerkracht op van de mensen
aan tafel. De teleurstelling is er, maar vooral het zoeken naar mogelijkheden en de wil om er van te maken wat mogelijk is. Als ik dat
vergelijk met al die mensen die de media halen omdat ze niks willen,
dan ben ik blij dat ik in onze gemeente woon.

Marriët Mittendorff

Rookmelders redden levens

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Deze rook heeft veel giftige gassen.
Hierdoor raak je in een diepe bewusteloosheid, vaak al
binnen een paar minuten! En wist je dat als je slaapt, je
niets ruikt? Je neus werkt dan niet, maar je oren werken
nog wel!
Stel de wasdroger maakt kortsluiting. Er ontstaat brand. Van de
rooklucht word je niet wakker, maar het geluid van je rookmelder
wel! Rookmelders zijn daarom van levensbelang, en niet alleen als je
slaapt. Hoe sneller je een brand ontdekt,
des te meer tijd en kans je hebt om je huis
veilig te verlaten
Kijk voor meer informatie:
rookmelders.nl

Collectes
11 t/m 17 oktober: inhaalweek Hartstichting, Reuma Nederland,
			
Longfonds, Rode Kruis
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.
Verleende omgevingsvergunning
• Malden: Hatertseweg 26
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Hofstraat 2
Mandaatbesluit
• Noodverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Aanwijsbesluit
• Verlenging cameratoezicht centrum Malden 2020

