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Collegebezoek aan Nederasselt
In Nederasselt bruist het van de 
activiteiten en dat is grotendeels te 
danken aan de inzet van vele enthou-
siaste vrijwilligers. Daarom gingen 
burgemeester en wethouders op 
21 september naar Nederasselt om te 
zien wat deze vrijwilligers allemaal 
doen. Na een goed lunchgesprek 
met vijf actieve vrijwilligers trok het 
college het dorp in om in het Dorps-
huis af te sluiten met heerlijk gebak. 

Het college maakte een mooie herfstwande-
ling over de Maasdijk naar Natuur Stichting 
Kadans en genoot daarbij van de prachtige 
ligging van Nederasselt. Onderweg liepen 
wethouders en burgemeester ook door de 
relatief nieuwe wijk Coehoornhof waar veel 
jonge gezinnen wonen. Een wijk waar veel 
nieuwe ideeën en initiatieven opborrelen die 
bijdragen aan de saamhorigheid in het dorp. 
De wandeling eindigde in Ons Huis, het 
Dorpshuis, waar zich intussen een groep 
vrijwilligers had verzameld om samen met 
het college te genieten van koffie met gebak. 
Burgemeester Marriët Mittendorff roemde in 
haar korte toespraak de mooie natuur van 
Nederasselt (‘een echte parel in onze gemeente’), 
maar vooral de geweldige inzet van de vele 
vrijwilligers die Nederasselt rijk is en die 
onmisbaar is voor alle activiteiten die voor alle 
jonge én oude inwoners worden ontplooid.

Samen sterk
Vervolgens maakte ze een rondje langs de 

Het Alzheimer Café is een ontmoe-
tingsmogelijkheid voor iedereen die 
met dementie te maken heeft. Naast 
ruimte voor onderling contact is er 
altijd een gastspreker. Onze gemeente 
subsidieert het café en we zijn dan 
ook zeer verheugd dat het Alzheimer 
Café Heumen - Mook en Middelaar 
weer live georganiseerd kan worden. 
Op 7 oktober is de eerste bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er uitleg 
gegeven over dementie. Steeds vaker wordt 

de diagnose dementie gesteld. Daarom wordt 
er opnieuw aandacht geschonken aan de 
vragen: Wat zijn de signalen? Hoe wordt de 
diagnose gesteld? Welke verschillende vormen 
van dementie zijn er? De gast is Sacha van 
der Poll. Zij is klinisch geriater, een arts die 
gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling 
van oudere mensen.
 
Wanneer, hoe laat en waar?
Donderdag 7 oktober 2021 (elke 1e donderdag 
van de maand). Vanaf 19.00 uur inloop. 
Programma van 19.30 - 21.00 uur

Multifunctioneel Centrum Maldensteijn 
(Kerkplein 8, 6581 AC Malden)
De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan 
te melden. Bij binnenkomst wordt gevraagd u 
te registreren in verband met de coronamaat-
regelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en 
Zorg via telefoonnummer: (024) 357 05 70.

verschillende tafels om te horen hoe de 
vrijwilligers de afgelopen periode hebben 
beleefd en hoe ze tegen hun werk aankijken. 
Daarbij werd door verschillende aanwezigen 
de bezorgdheid uitgesproken hoe men te werk 
moet gaan om de deelname aan allerlei 
activiteiten weer op het niveau te krijgen zoals 
dat was voor corona. “Soms is het best moeilijk 
als er maar weinig mensen komen. 
Samen sterk, samen de schouders eronder. 
Door blijven zetten om activiteiten levend te 
houden, ook al valt opkomst soms tegen. 
Aan de andere kant is er niks mooier dan 
vrijwilligerswerk, het geeft heel veel voldoe-
ning.” Een ander merkte op dat “het mooi is 
dat het leven weer draait, ik geniet er van dat 
de mensen er weer zijn.”

Taart voor de vrijwilligers
Het Dorpshuis is afhankelijk van de vrijwilligers 
en wil nog meer dan voorheen het bruisende 
hart van veel activiteiten worden. “Zeker in 
deze tijd moeten we initiatieven ontwikkelen 
om mensen uit het isolement te halen dat door 
Corona is ontstaan. Denk aan samen eten of 
fietsen of wandelen. ”Daar kunnen de mooie 
(nieuwe) wandelpaden een belangrijke rol in 
spelen. Die trekken meer toeristen en dat zorgt 
voor meer levendigheid rondom een sterk 
dorpshuis. Tenslotte werd nog opgemerkt dat 
Nederasselt een mooi dorp is dat laat zien dat 
nieuwkomers en ‘oudere’ dorpsgenoten elkaar 
goed weten te vinden en te versterken. Om de 
Nederasseltse vrijwilligers te bedanken voor al 
hun inzet werden zij door het college op gebak 
getrakteerd. 

Start Alzheimer Café in Maldensteijn
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Voor speciale en uitzonderlijke pres-
taties belonen wij onze inwoners met 
een Heumense (sport) pluim. Dit is 
een oorkonde waarop de prestatie 
staat aangegeven. Bovendien krijgt de 
betreffende inwoner een cadeautje. 
Afgelopen week (tijdens de Nationale 
Sportweek) gaven wij sportpluimen 
aan twee jonge inwoners van onze 
gemeente.

Gezonde en energieke inwoners, dat willen we 
graag in onze gemeente. En dat willen onze 
inwoners ook want zij hebben behoefte aan 
sport en bewegen, dat heeft de corona crisis 
ons wel geleerd. Daarom stimuleren we goede 
prestaties tijdens het sporten en geven we hier 
ook aandacht aan. 

Pien Reurich
Zoals Pien Reurich. Zij is onlangs Nederlands 
kampioene geworden tijdens de NK Fietscross 
in Nijkerk. Een geweldige prestatie voor een 
meisje dat vorige maand pas acht jaar is 
geworden. Ze traint twee keer per week heel 
fanatiek maar vindt afspreken met vriendinnen 
ook heel belangrijk. Dus er is meer dan fiets-
crossen alleen. En één keer per week doet ze 

Vanaf 25 september 2021 heeft 
iedereen van 13 jaar en ouder op 
sommige plekken een coronatoe-
gangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in 
de horeca, bij een evenement, sport-
wedstrijd of culturele voorstelling. 
Maar niet in winkels of tijdens het 
sporten.

Op de overzichtspagina in dit Gemeentenieuws 
kunt zien voor welke gelegenheden u een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt. Wat als 
toegangsbewijs gebruikt mag worden en hoe 
u daar aan komt (ook als u geen DiGiD of 
smartphone hebt), kunt u allemaal vinden 
op de website van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-
coronabewijs 

ook nog aan freerunnen. Weliswaar zijn de 
clubs waar ze de sporten uitoefent niet in onze 
gemeente maar Pien woont hier wel en daar-
om mocht ze thuis de sportpluim uit handen 
van Wethouder Maarten Schoenaker in 
ontvangst nemen.

Ben de Cort
De naam Ben de Cort is al vaker genoemd in 
het Gemeentenieuws. Hij heeft in 2018 
namelijk ook een mooie sportprijs gewonnen. 
Nu is hij Nederlands kampioen geworden 
tijdens het NK Judo onder de 18 jaar in de 
gewichtsklasse tot 55 kg. Meedoen met een 
NK gaat niet zomaar, je moet je eerst kwalifi-

ceren tijdens een districtskampioenschap. 
Dat lukte door in het district Limburg kam-
pioen te worden. Daarmee mocht hij dus 
door naar het NK. Ben woont bij zijn ouders 
in Overasselt. Hij is 16 jaar en doet 5 VWO. 
Hij mist lessen want hij traint (buiten de 
avonden) ook nog 2x per week overdag. 
Omdat hij judo zo leuk vindt, is hij in staat om 
een goede planning te maken voor school, 
judo en zijn bijbaantje. Hij is heel trots op 
deze prestatie! En dat zijn wij ook. 
Wethouder Maarten Schoenmaker mocht 
tijdens een training in de SportQube in 
Nijmegen de oorkonde aan Ben overhandigen.

Sportpluimen in onze gemeente

Coronatoegangs-
bewijs voor horeca, 
evenementen en 
andere activiteiten

Uit de gemeenteraad van 
23 september
Op donderdag 23 septem-

ber vergaderde de gemeenteraad 
van Heumen. Dit was de eerste 
vergadering na de zomervakantie. 
De agenda was kort en vooral gevuld 
met technische stukken: de verlen-
ging van de overeenkomst met de 
accountant, het verlenen van ontslag 
aan een commissielid en het vast-
stellen van de maandrapportages.

Motie Winterfestijn
Toch werd er deze avond nog even gediscus-
sieerd in de raad. Omdat een aantal partijen 
een motie vreemd indiende, dat wil zeggen 
een verzoek aan het college om iets te doen 
m.b.t. een thema dat niet op de agenda stond 
(vandaar vreemd). DGH, VVD en CDA dienden 
zo’n motie in over het winterfestijn. 
Het college van B&W had medegedeeld dat 
het te veel (financiële) risico’s met zich mee 
zou brengen om dit in 2021 te organiseren en 

stelde voor het met een jaar uit te stellen. 
Deze partijen gingen hier niet mee akkoord 
en verzochten het college het alsnog dit jaar 
te (laten) organiseren. De motie werd aan-
genomen en het college wordt dus verzocht 
met de ondernemers in gesprek te gaan om 
het winterfestijn toch door te kunnen laten 
gaan in 2021.

Terugluisteren?  
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan 
kunt u de vergadering terugluisteren via de 
vergaderkalender: 
www.heumen.nl/vergaderkalender.

Volgende raadsvergadering op 21 oktober 
2021
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 21 oktober.  
De agenda en vergaderstukken kunt u vinden 
in de vergaderkalender. Deze is te vinden op 
www.heumen.nl/vergaderkalender.



Hierbij nodigen wij alle ondernemers 
uit onze gemeente uit voor een 
informele borrel op maandag 
18 oktober, van 19.30 tot 21.30 bij 
De Zon in Overasselt.

Na een lange coronaperiode willen we u, als 
ondernemer, uitnodigen om andere onder-
nemers fysiek te ontmoeten. Dit is een borrel 
in het kader van de campagne ‘Kracht van 
Lokaal’. De ondernemers die al zijn aangeslo-
ten bij deze campagne hebben deze uitnodi-
ging apart gekregen. Bent u nog geen lid van 
de Kracht van Lokaal dan bent u natuurlijk ook 
van harte welkom! Bij de Kracht van Lokaal 
stimuleren we inwoners van onze gemeente 
Heumen om lokaal te kopen, maar u als 
ondernemer staat centraal bij deze campagne. 
De borrel vindt plaats bij Café De Zon in 
Overasselt. 

Buurtvervoer Heumen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We zijn op zoek 
naar planners en chauffeurs! 

Als vrijwillige planner neemt u telefonisch vervoersverzoeken aan van klanten en verstrekt 
u informatie over de voorwaarden en kosten van Buurtvervoer. 
Als vrijwillige chauffeur verzorgt u het vervoer voor alle inwoners van onze gemeente, die 
gebruik willen maken van Buurtvervoer. U zorgt niet alleen dat de mensen veilig bij hun 
bestemming aankomen, maar u helpt ook met het in- en uitstappen en waar nodig onder-
steuning van kamerdeur tot kamerdeur. 

Aanmelden als vrijwilliger?
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij ons te werken? Neem dan contact op met Elly van 
Rietschote via telefoonnummer: (024) 357 05 70 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag). Meer informatie over de vacatures: www.geldersehanden.nl/heumen

Programma
19.30-19.45 uur Inloop
19.45 uur Welkom door Ronald 
    Jansen, De Zon Overasselt
19.55 uur Maarten Schoenaker, 
    wethouder gemeente 
    Heumen
20.05 uur Voorstellen bestuur Kracht 
    van Lokaal
20.15 uur Rondvraag en borrel

Praktische informatie
Het adres van De Zon in Overasselt is Hoog-
straat 56. Komt u met de auto, dan is er 
voldoende parkeerruimte op het terrein van 
De Zon. 

Coronamaatregelen
Op dit moment mogen we de 1,5 meter los-
laten binnen. Wel zullen we vragen naar een 
coronatoegangsbewijs.

Uitnodiging borrel Kracht van Lokaal

Vrijwilligers gezocht!

Op zondag 3 oktober is het weer tijd 
voor de appeloogst in de Elshof 
boomgaard! Wilt u mee plukken? 
Kom dan van 11.00 tot 14.00 uur naar 
het mini-oogstfestival. Kinderen en 
volwassenen, iedereen is welkom. 
De toegang is gratis en u mag uw zelf 
geplukt fruit mee naar huis nemen. 

Er zijn allerlei activiteiten op deze dag:
• Zelf appels rapen en plukken
• Biologisch appelsap maken
• Spelletjes, verhalen en nog veel meer

Intekenen voor een snoeicursus  
Wij bieden samen met het Erfgoedplatform 
opnieuw een snoeicursus hoogfruitbomen aan. 
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten in de herfst en 
winter leer je fruitbomen snoeien. De cursus 
bestaat uit een beetje theorie en vooral veel 
praktijk. Deelname is gratis. Van de cursisten 
wordt verwacht dat zij hun kennis en kunde 
inzetten voor het onderhouden van hoog-
stamboomgaarden op andere plekken in de 
gemeente. De cursusleiders zijn aanwezig bij 
het appeloogstfeest voor uitleg en het 
registreren van deelnemers. Om 11 en 12 uur 
vindt een demonstratie plaats.

Waar is de Elshof Boomgaard te vinden? 
De boomgaard ligt aan ’t Laantje. Dit is een 
onverharde zijweg van de Rijksweg in Malden 
ter hoogte van de Union velden en bij het 
adres Rijksweg 22. Fietsers kunnen parkeren 
bij de boomgaard. Auto’s bij de sportvelden. 

De boomgaard Elshof is onderdeel van de 
open dag 3 oktober in de Kop van Malden. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.stadslandbouwkopvanmalden.nl

Appeloogstfeest in 
boomgaard Elshof
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Op zondag 26 september sloten we de Nationale Sportweek af. Het was weer een succesvolle dag met in Malden, Overasselt en Nederasselt een 
Beweegfestival waarbij sporten als walking basketbal, walking voetbal, yoga en Oosters bewegen gedemonstreerd werden. In Nederasselt werd ook 
nog de Unieke wandeling gelopen en liepen fanatieke hardlopers de Uiterwaarden Run. Deze evenementen werden door Stichting Nederasselt 
Gezond georganiseerd. 

Afsluiting Nationale Sportweek 

Wil je met je organisatie nieuwe leden 
of vrijwilligers binnenkrijgen? Probeer 
eens andere doelgroepen aan te 
spreken.  Bijvoorbeeld ouder of juist 
jonger dan de gewone doelgroep. 
Of juist mensen die in andere wijken 
wonen of mensen die een drempel 
over moeten voor ze aan een activi-
teit mee willen doen. Tijdens de 
bijeenkomst helpen wij je op weg met 
inspiratie, professionele begeleiding 
en een startbudget voor de beste 
plannen.  

Wat?
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst ga je onder 
deskundige begeleiding aan de slag om 
plannen te bedenken of je plan te bespreken 
met andere vrijwilligers. In december organi-
seren we een tweede avond waarop iedereen 
de plannen presenteert. Voor de beste plannen 
hebben we een startbudget van max €500,- 
per plan gereserveerd. Zijn er meerdere goede 
plannen? Top! We kunnen meerdere start-
budgetten uitreiken.  

Waarom?
Vrijwilligersorganisaties bieden activiteiten en 
gezelligheid. Er is van alles te doen en de vaste 
leden weten de weg naar ‘hun’ organisatie 
goed te vinden. Vaak kunnen organisaties wel 
wat extra leden of vrijwilligers gebruiken. 
Aan de andere kant zijn er mensen voor wie 

een lidmaatschap niet zo vanzelfsprekend is. 
Omdat ze niet weten wat er is. Of omdat ze 
denken dat het niks voor ze is. Of misschien is 
het net wat te spannend.  Hun wereld is soms 
klein, en hoe begin je nou een contact als je 
niemand kent? Hoe fi jn is het als organisaties 
deze mensen weten binnen te krijgen? 
De organisatie groeit en wordt diverser. 
En het leven van het nieuwe lid wordt verrijkt 
door activiteit en gezelligheid. We snappen dat 
dit niet makkelijk is. Daarom helpen we jullie 
tijdens deze bijeenkomst graag op weg. 

Voor wie? 
Bestuurders en andere actieve leden van 
Heumense clubs, verenigingen en stichtingen. 
Het is het leukst om met een aantal leden 
samen te komen. Jullie gaan dan samen aan de 
slag. Alleen komen kan ook, dan kijken we of je 
zelf aan de slag wil, of liever aansluit bij een 
andere groep. 

Wanneer?
Donderdag 21 oktober | 19.30 - 21.30 | Locatie 
in de gemeente Heumen

Aanmelden
Meld je voor maandag 11 oktober aan. Stuur 
een mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl 
met daarin: naam van de organisatie en namen 
van de deelnemers. Ook voor vragen kun je op 
dat mailadres terecht of bel: (024) 358 83 00.

Nieuwe leden of vrijwilligers nodig? 
Laat je inspireren!

De oogsttijd breekt weer aan. 
Daarom rijden landbouwvoertuigen 
af en aan. Tijdens deze werkzaam-
heden kan er, zeker als het regent, 
modder op de weg achterblijven. 
Dit zorgt voor gladheid, en dat kan 
gevaarlijk zijn.

Boeren en loonbedrijven doen er alles aan 
om de weg zo schoon en veilig mogelijk te 
houden. Zij zijn dit verplicht en zijn zelfs 
aansprakelijk als er een ongeval ontstaat 
door modder op de weg. Ze plaatsen 
waarschuwingsborden als de kans op 
modder aanwezig is en maken de weg zo 
snel mogelijk weer schoon. Toch is het 
belangrijk dat medeweggebruikers tijdens 
oogstwerkzaamheden hun rijgedrag, en dan 
met name de snelheid, aanpassen.

Modder op de weg? 
Gas los!



Het juiste woonadres is van groot 
belang. Alle overheidsdiensten ge-
bruiken daarvoor de Basisregistratie 
Personen (BRP), die de gemeente 
onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, 
brandweer, sociale dienst, belastin-
gen: overal speelt uw adres een 
bepalende rol. 

Adresonderzoek 
Voor een goede adrescontrole werkt onze 
gemeente mee met de Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven 
overheidsdiensten hun twijfels over de 
bewoning van een adres door aan de gemeen-
te. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, 
want met een verkeerd woonadres in de BRP 
is adresfraude mogelijk, of misbruik van toe-
slagen, of het ontwijken van (belasting)
schulden en boetes. Verder kunnen we mensen 
die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder 
goed adres niet bereiken.

Huisbezoek
Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een 
huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners 

Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer 
vindt u uw ophaaldagen en alle informatie over 
afval. Zet u de meldingen in de Dar app aan? 
Dan krijgt u een melding bij belangrijk nieuws 
en wanneer Dar uw afval ophaalt. We informe-
ren u graag op deze digitale manier.
Heeft  u de afvalwijzer van 2022 toch graag op 
papier? Eind dit jaar kunt u deze via de website 
van Dar downloaden en printen. Wilt u dat Dar 
u de papieren afvalwijzer van 2022 per post 
toestuurt? Vraag deze dan uiterlijk 31 oktober 
2021 aan via www.dar.nl/papierenafvalwijzer 
Of bel met Dar om er een aan te vragen via 
(024) 371 60 00.

daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij 
serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan 
de regels voor privacybescherming en de 
onderzoekers moeten zich legitimeren.
Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt 
onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de 
gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om 
een misverstand of een vergeten verhuis-
melding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat 
correctie van de BRP-registratie nodig is, dan 
zal de gemeente dat aan de bewoners melden. 
Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd 
en verplicht die registratie te wijzigen, zo 
nodig zonder instemming van betrokkenen. 
Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, 
uitkeringen en andere regelingen. 

Basisregistratie
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoorde-
lijk voor een juiste registratie in de BRP: wie 
verhuist moet dat vlot melden aan de ge-
meente. Controleer zelf of u goed staat 
geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te 
loggen met uw DigiD. Correcties kunt u aan 
ons doorgeven via burgerzaken@heumen.nl 
Bent u slachtoff er van adresmisbruik?
Vraag dan om een adresonderzoek! Bel naar 
(024) 358 83 00 of stuur een mail naar: 
burgerzaken@heumen.nl 

Meer informatie
Vragen over het adresonderzoek of huis-
bezoek?
Neem dan contact op met ons Klant Contact-
centrum via (024) 358 83 00. Of kijk op:
www.heumen.nl/verhuizing-doorgeven

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: 
controle adressen

Op 6 oktober staat vanaf 14.00 uur 
het huis van de familie Van der Werf 
op het Kerkplein in Heumen. 
Met deze modelwoning wil de brand-
weer mensen informeren over brand-
veiligheid en vooral aanzetten om 
maatregelen te nemen om de eigen 
woning brandveilig(er) te maken. 
Komt u kijken?

Per 1 juli 2022 geldt een rookmelderverplich-
ting. Iedere woning moet dan voorzien zijn van 
werkende rookmelders.

Maak uw huis 
brandveilig!

Aanmelden papieren afvalwijzer 2022



Collectes

3 t/m 9 oktober: Dierenbescherming

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

Kijk voor meer informatie op:

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Kroonsingel 222

• Overasselt: Prinses Irenestraat 29

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg 156

• Overasselt: De Hage 22

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).

In de gemeente Heumen is een klein-
schalig bedrijventerrein in Overasselt 
ontwikkeld, genaamd Werklandschap. 
Het Werklandschap is het gebied aan 
de westkant van Overasselt tussen de 
Schoonenburgseweg en Kasteelse-
straat (bij Buurderij De Lage Hof). 
Op dit bedrijventerrein is nog 1 kavel 
van 1065 m2 beschikbaar, voor 
verkoop aan een lokale ondernemer. 
De grondprijs bedraagt € 125,- 
exclusief BTW per m2.

Het bedrijventerrein is bedoeld voor lichte 
categorieën bedrijvigheid, passend bij de aard 
en schaal van Overasselt. Met het oog op de 
gewenste uitstraling van het bedrijventerrein 

is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. In dit 
beeldkwaliteitsplan zijn eisen opgenomen 
waaraan de bebouwing op het terrein moet 
voldoen.

Uitgifteprocedure
Heeft u belangstelling voor dit kavel, bekijk 
dan alle relevante documenten (verkoopbepa-
lingen, beeldkwaliteitsplan, beleidsregels Wet 
Bibob) op de website van de gemeente 
Heumen: 
www.heumen.nl/werklandschapoverasselt

U vindt hier ook het inschrijfformulier, dat 
uiterlijk op 31 oktober 2021 bij de gemeente 
binnen moet zijn. Bij gelijke geschiktheid door 
de kandidaten zal er geloot worden.

Het is zoveel gemakke-
lijker een stukje te 
schrijven als je met 
meer mensen in 
contact komt. 
Die contacten geven 
mij energie. Ik word er 
vrolijk van. Zoals van 
het enthousiasme van 
de bijna negentigjarige 

mevrouw die zo blij is met onze gemeente-
lijke bus, die door vrijwilligers wordt gerund. 
Ze halen haar op en zijn stipt op tijd weer 
op de afgesproken plek om haar naar huis 
te brengen, ze dragen haar boodschappen 
en maken een gezellig praatje. Zo blijft het 
leuk om zelfstandig te wonen. Wat heerlijk 
dat het zo kan in onze gemeente. Ik hoop 
dat veel andere mensen ook genieten van 
deze service.

Niet altijd vergaderen in het gemeentehuis, 
maar ook in de dorpen, zo was de gedachte 
van dit college toen het begon. 
Dan combineren we dat met een wandeling 
langs plekken waarover we uitleg krijgen en 
waar we vrijwilligers ontmoeten. 
Vóór Corona lukte dat nog wel in Overasselt, 
waar we een mooie dag beleefden. Nu meer 
dan anderhalf jaar later kregen we in ‘Ons 
Huis’ in Nederasselt een gastvrij onthaal. 
Zo fijn om te horen wat er allemaal speelt in 
de gemeenschap. Zorg voor de verenigin-
gen, voor de ontmoetingsruimte, de school, 
de natuur en nog zoveel meer. Nog fijner is 
te horen over de ideeënrijkdom, de moed en 
de volharding om er het allerbeste van te 
maken. Chapeau, Nederasselt!

In ons college en in de raad nemen we al 
weer het aanloopje naar de begroting voor 
volgend jaar. Wat doen we wel, waar 
moeten we deels of helemaal mee stoppen. 
Het is de laatste begroting van deze 
raadsperiode want volgend jaar zijn er 
verkiezingen. De lijsten met kandidaten 
worden vastgesteld. Als u iemand weet die 
zijn of haar best wil en kan doen voor onze 
inwoners, ondernemers of verenigingen, 
aarzel dan niet en geef zo iemand een zetje 
in de goede richting. Want vaak heeft 
iemand net dat kleine zetje nodig om zich 
bij een partij te melden. 

Marriët Mittendorff 
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