
Ambitieus Energietransitieplan Werkgroep Energiezuinig Wonen in Malden Noordoost
‘Contouren Project Energietransitie 
Malden Noordoost 2022-2030’ is de 
titel van een ambitieus plan dat de 
Werkgroep Energiezuinig Wonen 
(Project Toekomst Malden Noord-
oost) heeft opgesteld. Het plan 
beschrijft hoe in 2030 tot een 
energiebesparing van gemiddeld 
40% in woningen in Malden
Noordoost bereikt kan worden. 
Op 3 februari 2022 overhandigden 
Ben Bottema, Frans Cremers en 
Pieter Schreurs, het plan aan 
wethouder Maarten Schoenaker 
van de gemeente Heumen.

Sinds twee jaar zijn drie werkgroepen 
actief binnen het Project ‘Toekomst 
Malden Noordoost’. Het gaat om de 
werkgroepen Energiezuinig Wonen, Groen 
en Biodiversiteit, en Communicatie. 
Doel is antwoord te krijgen op de vraag 
hoe je bestaande wijken kunt verduur-
zamen, vergroenen, en toekomstbestendig 
kunt maken. De werkgroep Energiezuinig 
Wonen heeft de afgelopen maanden een 
projectplan geschreven waarmee in de 

komende acht jaar tot een energiereductie, 
en daarmee CO2-besparing gerealiseerd 
kan worden in de circa 1.150 woningen in 
de Maldense Molenwijk, Kroonwijk en 
Randwijk. 

Modelwoningen
De werkgroep denkt dit te kunnen bereiken 
door zowel in te zetten op isolatiemaat- 
regelen alsook op eigen energieopwekking, 
bijvoorbeeld door zonnepanelen en 
warmtepompen. Een stappenplan is 
opgesteld om de inwoners uitgebreid te 
kunnen informeren. Dit gebeurt onder 
andere via energie- of duurzaamheids-
cafés, nieuwsbrieven en energiecoaches. 
Ze wil daarnaast gebruikmaken van 
‘modelwoningen’ waarin voorbeelden van 
energiezuinig wonen te vinden zijn. 
Ook via gerichte gezamenlijke inkoop-
acties bij bedrijven en gebruikmakend van 
subsidies en kredieten moet het mogelijk 
zijn om de inwoners op termijn energie-
neutraal te laten wonen. In eerste instantie 
in Malden Noordoost, en aansluitend de 
gehele gemeente Heumen. 

Projectleider
De werkgroep gaat er in het plan van uit 
dat een projectleider wordt aangesteld die 
de spil zal zijn tussen de inwoners, de 
gemeente en participerende bedrijven. 
Hoe die samenwerking vorm moet krijgen, 

is onderwerp van gesprek de komende tijd.
Het project Toekomst Malden Noordoost 
geeft regelmatig nieuwsbrieven uit. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via: info@toekomstmaldennoordoost.nl.

Ben Bottema, Pieter Schreurs en Frans Cremers overhandigden het plan aan wethouder 
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Maak gebruik van het Heumenstegoed!Snoeien van 
bomen Als gemeente vinden wij het be-

langrijk dat iedereen mee kan 
doen in onze samenleving. Om dat 
mogelijk te maken kennen we de 
meedoenregeling, vanaf 1 januari 
2022 bekend onder de naam het 
Heumenstegoed. Nu de verruiming 
van de corona-maatregelen weer 
meer sport- en recreatieactiviteiten 
mogelijk maakt, komt het Heumen-
stegoed voor veel inwoners extra 
goed van pas!

De regeling is voor inwoners van onze 
gemeente met een inkomen tot 130% van 
het minimum en een laag vermogen. 
Het gaat om alle gezinsleden die tot dit 
huishouden behoren. Het Heumenstegoed 
kunt u inruilen voor maatschappelijke 
activiteiten voor u zelf, uw partner of voor 
uw kinderen. Het gaat om activiteiten 
zoals een schoolreisje, lidmaatschap van 
een (sport)club, het volgen van muziekles, 

Op dit moment krijgen wij regel-
matig verzoeken om bomen te 
snoeien vanwege de schaduw op de 
zonnepanelen, overlast door blad, 
schaduw of vruchten. In dit bericht 
laten wij u weten wat wij hier als 
gemeente wel en niet aan kunnen 
doen.

We snoeien bomen omdat jonge bomen 
begeleiding nodig hebben om tot volwas-
sen boom uit te groeien, of omdat oudere 
bomen dode takken krijgen. 
We snoeien gemiddeld 1x per 3 jaar, bij 
sommige bomen is dit vaker en bij andere 
is dit nog minder vaak of niet meer nodig. 
Voorafgaand aan het snoeiprogramma 
laten we een inspectie doen. Als er een 
verzoek binnenkomt voor snoei vanwege 
zonnepanelen beoordelen we of de boom 
nog snoei nodig heeft en we daarmee een 
oplossing kunnen bieden. Echter mag een 
boom per keer maar een klein deel van de 
takken verwijderd worden, omdat het 
anders een te grote ingreep is voor de 
boom. Dat is meestal niet voldoende om 
schaduw of andere overlast te beperken.
 
Belang van bomen
Bomen zijn waardevol voor de omgeving. 
Ze nemen CO2 op, voorkomen hitte in de 
directe omgeving, nemen regenwater op, 
bieden natuurwaarde en een groene 
aanblik. Een boom heeft jaren de tijd 
nodig om groot te worden. We stimuleren 
zonnepanelen om de CO2 uitstoot terug 
te dringen, maar we kappen of snoeien 
de bomen niet zomaar vanwege schaduw 
op zonnepanelen, of ander overlast van 
schaduw, blad, vruchten. We kunnen 
daarom vaak niet tegemoetkomen aan 
verzoeken om meer licht op de zonne-
panelen te verkrijgen of andere overlast 
tegen te gaan.
 

een bioscoopbezoek of een uitstapje. 
Per kalenderjaar is maximaal € 275 per 
gezinslid beschikbaar. Het tegoed bestaat 
uit twee bedragen:
1. Meedoenregeling ter waarde van € 100,-
2. Lidmaatschap vereniging of club ter  
 waarde van € 175,-

Hoe werkt het?
Via het aanmeldformulier Heumenstegoed 
vraagt u bij de gemeente voor u en uw 
gezin het Heumenstegoed aan. 
Kijk op: www.heumenstegoed.nl en volg de 
stappen. Gezinsleden van 18 jaar en ouder 
met een eigen inkomen melden zich 
zelfstandig aan via dezelfde site. 

Heeft u hulp nodig? Of heeft u nog vragen?
Niet iedereen is even digitaal vaardig en 
soms heeft u even hulp nodig. Dat is geen 
probleem. Voor hulp kunt u terecht bij: 
Medewerkers van de Formulierenbrigade. 
Bel (06) 23 84 29 64 of kijk voor de spreek-

uren in Maldensteijn op de site: 
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur

Heeft u nog meer vragen over het 
Heumenstegoed dan kunt u ook terecht 
bij de afdeling sociale zaken van de 
gemeente Heumen. Bel (024) 358 83 00 
of stuur een e-mail naar: 
soza@heumen.nl

Uit de gemeenteraad van 
3 februari 2022
Op donderdag 3 februari  

heeft de gemeenteraad van 
Heumen voor de eerste keer in 
2022 vergaderd. Hoewel er veel 
stukken op de agenda stonden, 
was over het meeste al zodanig 
gesproken in de commissie dat 
er enkel nog het besluit over 
genomen hoefde te worden.

Alleen over de Integrale stedenbouw-
kundige visie voor woningbouw aan de 
Zilverbergweg/Kruisbergsestraat in Over- 
asselt werd wat uitgebreider gesproken. 

Dat dit onderwerp leeft onder de inwoners 
werd ook duidelijk bij de inspraak: twee 
inwoners hadden zich gemeld om hierover 
in te spreken. 
Ook werd er ingesproken over het 
opkopen van huizen door beleggers om 
te ‘verkameren’ en de plannen in Malden 
met betrekking tot de energietransitie.

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

Collectes

Er zijn deze week geen collectes.

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Verbindingsweg 2

• Malden: Schoof 55

• Nederasselt: Sectie D Perceel 711 Nabij Baron  

 van Brakelstraat 5

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Hatertseweg tussen no. 3 en no. 5 en  

 Westerkanaaldijk-Burchtselaan

MER-Beoordelingsbesluit

• Overasselt: Schatkuilsestraat 3

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).



Geldzorgen? 
Maak gebruik van onze hulp en onze regelingen!

Individuele 
inkomenstoeslag 

Deze toeslag is mogelijk als u al 3 jaar een minimum 
inkomen heeft gehad en er weinig kans
op verbetering is. 

Bijzondere bijstand

Dit is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, die u 
niet zelf kunt betalen zoals vervanging 
van een koelkast of advocaatkosten. 

Stichting 
Hulpfonds Heumen

Eenmalige financiële of materiële hulp voor acute 
noodzakelijke kosten waarvoor geen andere vergoeding 
mogelijk is, waardoor u na deze hulp weer verder kunt. 

Collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kunt u hier recht op hebben. 
De gemeente vergoedt dan een deel van uw premie.

www.gezondverzekerd.nl

Financiële 
tegemoetkoming Wmo

Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt 
extra kosten met zich mee, zoals een eigen 
bijdrage voor een hulpmiddel of hulp. 

Voor deze meerkosten kunt u een 
jaarlijkse vergoeding krijgen. 

Voedsel- en kledingbank
De Voedselbank voorziet mensen in geldnood van een 
wekelijks voedselpakket. Ook kan er een kledingpakket 
worden aangevraagd bij de Kledingbank.

 Hulp bij geldzorgen

Schuldhulpverlening (bij de gemeente) helpt u bij het 
oplossen van uw schulden, met budgetadvies en met hulp 
bij het regelen van betalingsachterstanden of schulden.

SSHB Support helpt u bij 
uw thuisadministratie en bij het
invullen van formulieren en 
aanvragen van regelingen.
 

Bel voor meer informatie met de gemeente
14 024 of (024) 358 83 00

of mail naar: soza@heumen.nl 

Heumenstegoed

Een jaarlijkse vergoeding voor elk gezinslid voor het 
meedoen aan allerlei activiteiten zoals lidmaatschap van 
een (sport)club, cursus, bibliotheek, internet, schoolreisje 
of een uitstapje. 

Meer hierover 
www.heumenstegoed.nl

Vergoeding schoolkosten 
Een jaarlijkse vaste vergoeding voor ouders of verzorgers 
voor bijkomende schoolkosten en schoolspullen voor 
kinderen in het voortgezet onderwijs. 
Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar: 
tegemoetkoming voor ouder-
bijdrage, laptop of fiets via 
Stichting Leergeld. 

Kinderopvangregeling

Deze vergoeding kunt u aanvragen als u niet kunt werken 
door sociale of medische redenen of 
door het volgen van een 
re-integratietraject of 
inburgeringscursus.

Individuele studietoeslag

Wanneer een bijbaan door een handicap of ziekte niet 
mogelijk is naast een studie, kan er een studietoeslag 
worden aangevraagd. 

Stichting Leergeld

Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten.

Het gaat om bijvoorbeeld 
het vergoeden van een fiets, 
computer of tablet of een 
vergoeding van zwemlessen.
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