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Herhaald bericht
De Beste Burgemeester voor Heumen: denk mee!
Nu onze huidige burgemeester Marriët 
Mittendorff haar afscheid heeft aan-
gekondigd, moet onze gemeente 
Heumen op zoek naar een nieuwe 
burgemeester! Denk mee over de 
profielschets voor de burgemeester.

Om de beste burgemeester te vinden, stelt de 
gemeenteraad eerst een profielschets vast. 
Deze beschrijft welke eigenschappen en 
kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet 
hebben. De gemeenteraad vindt het belangrijk 
dat ook inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke partners in de gemeente Heumen 
hierover meedenken. Via een online enquête 

Al meer dan een jaar rijden er bussen 
van Buurtvervoer Heumen in onze 
gemeente. Tot nu toe kon u voor dit 
vervoer alleen in de ochtend een rit 
boeken. Vanaf 1 mei kunt u ook  
’s middags bellen om een rit te reser-
veren. Hierdoor verandert er ook 
wat voor inwoners met een Wmo-
vervoerspas van Avan. 

Wat verandert er? 
Inwoners met een Wmo-vervoerspas maken 
vanaf 1 mei voor ritten binnen de gemeente en 

naar de ziekenhuizen in Nijmegen, alleen nog 
gebruik van Buurtvervoer. Dit geldt voor de 
ritten op maandag tot en met vrijdag van 8.30 
tot en met 18.00 uur. 

Als Buurtvervoer niet rijdt of als u een rit nodig 
heeft buiten de gemeente Heumen dan kunt u 
gebruik blijven maken van Avan. 

Naar welke ziekenhuizen rijdt Buurtvervoer? 
Buurtvervoer rijdt naar het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis (met uitzondering van CWZ Waal-
sprong) en het Radboudumc in Nijmegen. 

Vervoerspas Buurtvervoer
Alle inwoners kunnen gebruik maken van 
Buurtvervoer Heumen. U heeft hiervoor geen 
vervoersindicatie nodig. Wel heeft u een 
vervoerspas nodig. Deze kunt u aanvragen via 
www.buurtvervoerheumen.nl door registratie 
van uw e-mailadres of u belt de planner van 
Buurtvervoer op: (06) 38 27 82 31. 

Gebruik Buurtvervoer en Avan tussen 
1 en 30 april 
Als u nog geen vervoerspas van Buurtvervoer 
heeft kunt u deze in de hele maand april 
aanvragen, zodat u vanaf mei met Buurtver-
voer kunt reizen. De planners zijn vanaf 1 april 
van maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 9.00 tot en met 17.00 uur voor het 
inplannen van een rit. Uiteraard kunt u ook bij 
hen terecht voor meer informatie over dit 
vervoer. Daarnaast kunt u in april nog gewoon 
gebruik maken van Avan tijdens de rittijden 
van Buurtvervoer. 

Informatie 
Heeft u nog andere vragen? Stel deze dan 
gerust aan een medewerker van de gemeente 
via: vraagwijzer@heumen.nl 
of neem telefonisch contact met ons op via: 
(024) 358 83 00.

kunt u aangeven wat u belangrijk vindt door 
enkele korte vragen te beantwoorden. 
U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 
woensdag 21 april. 

De link naar de enquête is: 
https://nl.surveymonkey.com/r/LXSC7WT 
Deze kunt u ook op onze website:
www.heumen.nl/de-beste-burgemeester-
voor-heumen-denk-mee 
vinden en aanklikken.

De resultaten van de enquête worden opge-
nomen in de profielschets voor de nieuwe 
burgemeester van de gemeente Heumen.

Herhaald bericht
Uitbreiding Buurtvervoer 



Profiteer maximaal van de lentezon! Meld Misdaad 
Anoniem!

Wist u dat zonnepanelen in de lente 
het beste presteren? Dat heeft te 
maken met de temperatuur van de 
installatie. Zonnepanelen zijn blauw of 
zwart en houden veel warmte vast als 
de zon er de hele dag op schijnt. 
Net als een donkere auto warmt de 
installatie flink op. Boven de 25 
graden levert het systeem 0,5% van 
het vermogen in. In de zomer kan een 
installatie makkelijk 65 graden 
worden, waardoor de zonnepanelen 
zo’n 20% minder presteren.

Het beste seizoen
Zeker tijdens het begin van de lente is het 
nog niet al te warm en komt er af en toe een 
verkoelende regenbui of bries voorbij. 

Dat zorgt voor een natuurlijke koeling van de 
zonnepaneleninstallatie. Ook de dagen worden 
langer, wat meer zonuren betekent. In de lente 
presteren de zonnepanelen dan ook het beste. 

Zonnepanelenproject gemeente Heumen 
Wilt u deze lente nog profiteren van zonne-
panelen? Met het zonnepanelenproject van de 
gemeente Heumen regelt u alles in één keer: 
van advies, installatie tot onderhoud. U krijgt 
een vast contactpersoon en de installatie 
wordt 15 jaar onderhouden. Dat is zorgeloos 
genieten van de zon. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Kijk op: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject 

Sinds enkele maanden werkt 
de gemeente samen met Meld 
Misdaad Anoniem. De gemeente 
ontvangt vanaf nu alle belangrijke 
signalen over criminaliteit en 
fraude in onze gemeente.

De samenwerking vergroot de informatie-
positie van de gemeente en versterkt 
hiermee de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit. Burgemeester Mittendorff: 
“Belangrijk dat we deze vorm van criminali-
teit opsporen en aanpakken. Dat kunnen 
politie en gemeente niet alleen. We hebben 
daarbij de ogen en oren van onze inwoners 
hard nodig.”

Vangnet
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelij-
ke organisatie en geen onderdeel van de 
politie. Bij Meld Misdaad Anoniem wordt 
gemeld over bijvoorbeeld hennepteelt, 
drugslabs, illegale prostitutie, fraude en 
onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit 
van de melder staat hierbij altijd centraal. 
“Het is altijd het beste om rechtstreeks naar 
de politie te stappen als je informatie hebt 
over criminele activiteiten, maar in de 
praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. 
Er zijn veel redenen voor mensen om niet te 
melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak 
of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn 
dat mensen de gevolgen van melden niet 
kunnen overzien of dat ze er na die tijd 
simpelweg niets meer mee te maken willen 
hebben. Voor al die gevallen is Meld 
Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen 
ervoor dat de informatie bij de opsporing 
terecht komt, maar de melder buiten beeld 
blijft.”

Bereikbaarheid
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per 
week bereikbaar via (0800) 7000. 
Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 22.00 uur en in weekenden en op feest-
dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan 
ook 24/7 via een beveiligde omgeving op: 
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

Collectes

18 t/m 24 april: Nationaal Fonds Kinderhulp

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/bekendmakingen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Kiezel 57

• Overasselt: Kasteelsestraat 9 B

Realisatie oplaadpaal elektrisch rijden

• Malden: Kloosterhof
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Sneeuw, hagel, storm en 
zon. April doet wat hij wil; 
een regel uit een spreuk 
die ik als kind leerde, en die 
blijkt maar al te goed te 
kloppen. Ik kijk uit over een 
prachtig wit landschap en 
hoop dat alles wat in de 
tuin gezaaid en geplant is, 
de vorst mag overleven. Ik 

heb goede hoop en ben hoe dan ook blij met de 
tuin.

Ondertussen schakelen de media in Nederland 
tussen Corona en kabinetsformatie. Beide 
hebben nog een weg te gaan. Zou fijn zijn als 
ons land weer gewoon bestuurd gaat worden, 
met ook aandacht voor de financiële positie van 
gemeenten. Want waar moeten jongeren en 
kwetsbaren wonen, waar wordt een sociaal en 
cultureel klimaat gecreëerd? Wie zorgt voor de 
aanleg en onderhoud van sportaccommodaties, 
van groen, van wegen? Alle antwoorden zijn 

De week van de burgemeester
hetzelfde: de gemeenten moeten er voor 
zorgen. De gemeenten horen van de rijksover-
heid belastinggeld te krijgen om voor hun 
mensen te kunnen zorgen. Daar hoor ik vanuit 
Den Haag weinig politieke partijen over.

Ondertussen gaan we in onze gemeente door 
met inspecties op bedrijventerreinen en in het 
buitengebied. Veel schuren en bedrijven worden 
gecontroleerd. Weliswaar wordt ook in de 
dorpskernen wel eens hennep gevonden. 
Met brandgevaarlijke situaties en dus sluiting 
van een huis tot gevolg. Maar de meeste 
sluitingen vinden toch in het buitengebied 
plaats. En de inspecties zijn niet alleen op drugs 
gericht maar ook op andere illegale zaken. 
Ondertussen moeten we beseffen dat politie en 
gemeente niet alleen kunnen zorgen voor onze 
veiligheid. Dat moeten we met elkaar doen. 
Samen opletten en meehelpen aan een veilige 
omgeving.
 
Marriët Mittendorff 
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