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Zaaknummer: 130287 

Onderwerp: Raadsvragen Rijksweg 216-218 

Besluit: In te stemmen met bijgevoegde mededeling aan de raad over het project 

Rijksweg 216-218. 

  

Zaaknummer: 131657 

Onderwerp: Schriftelijke raadsvragen D66 Heumen inzake de luierinzameling 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van D66 conform 

bijgevoegde raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 130513 

Onderwerp: Maandrapportage juni 2022 

Besluit: 1.   In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage juni 2022. 

2.   De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen in te stemmen met de 

uitkomsten van de maandrapportages januari t/m juni 2022. 

3.  De raad voorstellen in te stemmen met de daarvoor voorgelegde 

begrotingswijzigingen 2022. 

 

Zaaknummer: 120781 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake afwijzing handhavingsverzoek molenbiotoopregels 

molen Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het bezwaar 

niet-ontvankelijk te verklaren. 

  

Zaaknummer: 45821 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Recreatiecentrum Heumens Bos" 

en afspraken bomenkap ten behoeve van verbetering molenbiotoop 

Besluit: 1.   De raad voor te stellen het bestemmingsplan “bestemmingsplan 

"Buitengebied, Recreatiecentrum Heumens Bos" gewijzigd vast te stellen. 

2.   De afspraken over bomenkap ten behoeve van verbetering molenbiotoop 

schriftelijk te bevestigen aan Recreatiepark Heumens Bos. 

  

Zaaknummer: 131640 

Onderwerp: Kindermonitor GGD 2021-2022: resultaten onderzoek onder Heumense ouders 

0-12 jarigen 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de samenvatting van de resultaten van de Heumense 

kindermonitor 2021-2022 (zie bijlage) . 

2.      In te stemmen met bijgevoegde mededeling om de raad te informeren 

over de belangrijkste resultaten van de Heumense kindermonitor. 
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Zaaknummer: 131893 

Onderwerp: Ontwerpwijzigingsplan Vosseneindseweg 30 Heumen 

Besluit: 1.     In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Vosseneindseweg 30 

Heumen (NL.IMRO.0252.HEwpVossneindsew30-OW01). 

2.     Het ontwerpwijzigingsplan Vosseneindseweg 30 Heumen te publiceren en 

voor een periode van 6 weken ter visie te leggen. 

3.     In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor de 

Vosseneindseweg 30 te Heumen. 

  

Zaaknummer: 122171 

Onderwerp: BIZ vastgoedeigenaren Winkelcentrum Malden 2023-2025 

Besluit: 1.     De uitvoeringsovereenkomst BIZ eigenaren Winkelcentrum Malden aan te 

gaan. 

2.     De gemeenteraad voor te stellen de Verordening 

Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Winkelcentrum Malden 

2023 - 2025 vast te stellen. 

3.     Na vaststelling van de verordening voornoemd de bijdrageplichtigen in de 

gelegenheid te stellen zich schriftelijk voor of tegen de invoering van de 

bedrijveninvesteringszone uit te spreken. 

4.     De raad voor te stellen bij gebleken voldoende steun de verordening in 

werking te laten treden volgens de hoofdregel in artikel 142 van de 

Gemeentewet. 

5.     De kosten van de belastingheffing ten behoeve van de BIZ, jaarlijks te 

ramen op € 1.600 voor de periode 2023 –2025, niet door te belasten aan 

de stichting Eigenaren BIZ Winkelcentrum Malden. 

  

Zaaknummer: 9635 

Onderwerp: Raadsmededeling Zonnepark Teersche Sluispolder 

Besluit: De raadsmededeling Proces Teersche Sluispolder vast te stellen en door te  

geleiden naar de raad. 

 

Zaaknummer: 9635 

Onderwerp: Vaststellen Projectplan Zonnepark Teersche Sluispolder 

Besluit: 1.     Het Projectplan voor het Zonnepark Teersche Sluispolder vast te stellen en 

ambtelijk te laten uitwerken tot een voorontwerpbestemmingsplan. 

2.     De anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers Groenleven & Enovos 

vast te stellen inclusief de pacht van gemeentelijke gronden voor de 

realisatie van het Zonnepark. 

3.     Kennis te nemen van de intentieovereenkomst tussen de bij besluit 2 

genoemde initiatiefnemers en de Energiecoöperatie Heumen (ECH). 

4.     Het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de 

omgevingsvergunning te publiceren en ter inzage te leggen na afronding 

van het wettelijk vooroverleg met Provincie en Waterschap en onder 

voorbehoud van overleg met de omwonenden van het Zonnepark. 

5.     Het college besluit tot het instellen gebiedsfonds. 
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Zaaknummer: 31924 

Onderwerp: Koersdocument Omgevingsvisie Heumen 

Besluit: De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen: 

1. Het bijgevoegde Koersdocument Omgevingsvisie Heumen (versie 1 juli 

2022) vast te stellen 

2. Opdracht te geven tot het opstellen van de Omgevingsvisie voor de 

gemeente Heumen 

 

Zaaknummer: 128199 

Onderwerp: Opstellen Gebiedsvisie Malden Noord 

Besluit: 1.     De raad voor te stellen opdracht te geven tot het opstellen van een 

gebiedsvisie voor Malden Noord, samen met de betrokken partijen. 

2.     De bijgevoegde startnotitie Gebiedsvisie Malden Noord (versie definitief 13 

juli 2022) vast te stellen. 

3.     De raad te vragen hiervoor een budget ter beschikking te stellen van  

        € 90.000. 

4.    Op basis van dit voorstel de mogelijkheid van (provinciale) subsidie te 

onderzoeken. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


