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Heeft u een goed idee? Doe mee!
Wij ondersteunen goede ideeën voor 
uw wijk of dorp zoveel mogelijk met 
een bijdrage in geld of met hulp bij het 
vinden van een geschikt fonds. Samen 
werken aan uw eigen buurt of dorp 
maakt dat u elkaar kent, dat u zich 
thuis voelt en dat u iets kunt beteke-
nen voor anderen en dat vinden we als 
gemeente zeer belangrijk. 

Als u een goed idee heeft helpen wij u graag 
om dit te uit te voeren. Bij de aanvraag geeft u 
aan of het of om een zogenaamd ‘vonkje’ of 
‘initiatief’ gaat. Een vonkje is een idee dat u 
eenvoudig zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van 
de gemeente. U krijgt er maximaal € 500 voor. 
Een initiatief is een idee waar u meer dan  
€ 500 voor nodig heeft en waar u mogelijk hulp 
van de gemeente bij nodig heeft. Wij vragen u 
hierbij ook om andere fondsen te benaderen, 
natuurlijk helpen wij u daarbij. 
Op onze website: www.heumen.nl/goedidee 
vindt u tips en adviezen, maar u kunt ook onze 
dorpsverbinders benaderen. Stuur een e-mail 
naar: dorpsverbinders@heumen.nl.

Voorbeelden van ideeën
In onze gemeente zijn al mooie ideeën uit-
gevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de Belevenis-
tuin in Overasselt, maar ook aan het ’t Ruil-
huske in Heumen. Daar zijn we trots op! 
Wilt u nog meer inspiratie opdoen kijk dan op: 
www.participatiekaart.nl 

Spelregels
Voor de Vonkjes en de Initiatieven gelden 

enkele spelregels. Zo moet uw idee bijvoor-
beeld bijdragen aan het feit dat bewoners 
prettig samenleven en bewoners in de buurt 
moeten uw idee steunen. Verder moet het idee 
binnen een jaar tot een concreet resultaat 
leiden. U kunt de spelregels vinden op: 
www.heumen.nl/goedidee.  

Aanvragen
Heeft u een goed idee? Doe mee! U kunt uw 
Vonkje of Initiatief heel makkelijk indienen via 
het aanvraagformulier op: 

www.heumen.nl/goedidee. Wij behandelen 
aanvragen op volgorde van binnenkomst en 
kennen subsidie toe zolang het budget voor 
het lopende jaar dit toelaat. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u uw idee bespreken, 
dan kunt u contact opnemen met de coördina-
tor initiatieven van onze gemeente, Fanny van 
Creij of met de dorpsverbinders (zie contact-
gegevens hierboven). Fanny belt u op: 14 024. 
Of stuur haar een e-mail: fvcreij@heumen.nl. 

Vergadering integrale commissie 25 februari 2021
Donderdag 25 februari 
vergaderen de raads- en 

commissieleden van de gemeente 
Heumen in een integrale commissie-
vergadering. Vanwege de beperkte 
agenda’s van zowel de commissie 
Ruimte en de commissie Bestuur
en Samenleving (oorspronkelijk 
4 maart) is besloten deze samen 
te voegen tot één gezamenlijke 
vergadering.

Op het programma staan daarmee onder meer 
de bespreking van een bestemmingsplan en 
de aanstelling van een Functionaris Gegevens-
bescherming. Deze Functionaris Gegevens-
bescherming is een interne toezichthouder 
op de naleving van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) door de gemeente.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u op 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen 
omtrent het coronavirus is de publieke 
tribune gesloten deze avond. U kunt de ver-
gadering volgen via GL8 en later terugkijken 
via het YouTube kanaal van de gemeente.

U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 25 
februari 16.00 aanmelden via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch via 
(024) 358 84 67.

Belevenistuin Overasselt



Let op als u uw WOZ-waarde ‘gratis’ laat checken!

Tijdelijke 
waarneming 
voor wethouder 
Frank Eetgerink

Buurtvervoer naar vaccinatielocatie Wijchen
Alleen samen krijgen we corona onder controle

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk 
mensen zich laten vaccineren. Dat 
wordt waarschijnlijk ons ticket naar 
meer vrijheid. Hoe meer mensen zich 
laten vaccineren, hoe eerder we 
hopelijk straks (in de loop van 2021) 
stap voor stap terug kunnen naar ons 
leven van voor het corona-tijdperk. 

De dichtstbijzijnde vaccinatielocatie voor 
inwoners van onze gemeente is op dit moment 
in Wijchen aan de Havenweg 4 (industrieterrein). 

Wethouder Frank Eetgerink kan in 
verband met gezondheidsklachten de 
komende weken zijn functie niet 
uitoefenen.

Zijn werkzaamheden, op de gebieden zorg en 
welzijn, jeugd en jongeren, onderwijs, erfgoed, 
ict en digitalisering en ‘wij leven samen’ 
worden voor onbepaalde tijd waargenomen 
door de andere leden uit het College van B&W.
De nieuwe en voorlopige portefeuilleverdeling 
vindt u op de website van de gemeente 
Heumen: www.heumen.nl/college

Buurtvervoer naar vaccinatielocatie
Is het lastig voor u om op de vaccinatielocatie 
in Wijchen te komen? Maak dan gebruik van 
Buurtvervoer Heumen. Deze vaccinatieritten 
zijn gratis!

Hoe werkt het?
Vraag telefonisch een rit aan via: 
(06)  38 27 82 31 (van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00-12-00 uur). 
Meer informatie over het buurtvervoer vindt 
u op: www.buurtvervoerheumen.nl

Let op als u uw WOZ-waarde ‘gratis’ laat checken!
Eind januari heeft  u de aanslag ge-
meentelijke belastingen ontvangen. 
Munitax gebruikt de WOZ-waarde van 
uw woning of bedrijfspand als basis 
voor het heff en van verschillende 
belastingen.

Bent u het niet eens met deze waarde? Kijk 
dan eerst op www.munitax.nl bij de meest 
gestelde vragen of neem contact met op met 
Munitax op: (024) 678 09 62. Munitax wil net 
als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er 
een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw 
WOZ-waarde dan wordt deze aangepast.

Wilt u bezwaar maken?
Dit kan tegen uw aanslag gemeentelijke 
belastingen of de WOZ waarde. Doe dit dan 
direct online met behulp van DigiD. Ga naar 
www.munitax.nl en kies voor ‘Bezwaar maken’.

Bezwaar voor u laten indienen. 
Informeer goed!
U kunt uw bezwaarschrift  ook laten indienen 
door een derde zoals commerciële bureaus en 
makelaars. Laat u vooraf goed voorlichten 
hierover! Vaak adverteren deze bureaus met 
een ‘gratis check’. Als u gebruik maakt van een 
dergelijk bureau kunnen daar echter aanzien-
lijke proceskosten aan verbonden zijn voor de 
gemeente. Deze kosten staan vaak niet in 
verhouding tot de wijziging van de aanslag.

De gemeente maakt vooraf aan het belasting-
jaar een begroting. Als de kosten van 
WOZ-procedures jaarlijks stijgen dan zal 
hiermee rekening worden gehouden bij het 
bepalen van de hoogte van de tarieven voor de 
gemeentelijke belastingen. 
Ook is het vaak zo dat u uw persoonlijke 
gegevens doorgeeft  aan een dergelijk bureau 

en hiermee geeft  u meestal direct een 
machtiging af waarmee dit bureau uw zaken 
behartigt. Vaak is dit voor onbepaalde tijd, om-
dat er bij het afgeven van deze machtiging 
geen eindtermijn wordt afgesproken.
Let daarom op wanneer u een ‘gratis check’ 
over uw WOZ-waarde wilt laten uitvoeren door 
een commercieel bureau. 

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. U ontvangt onze 

nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. 
Deze e-mailservice is gratis. 

Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief.



Geldzorgen? 
Maak gebruik van 

onze regelingen en vergoedingen!

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.

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 geld-
nood van een wekelijks voedselpakket. Ook 
kan er een kledingpakket worden aange-
vraagd bij de Kledingbank.

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

of mail naar: soza@heumen.nl 

Meedoen regeling

Een jaarlijkse vergoeding voor het meedoen 
aan allerlei activiteiten zoals lidmaatschap 
van een (sport)club, cursus, bibliotheek, 
internet, schoolreisje of een uitstapje. 
Voor zwemles is een 
vergoeding mogelijk 
via Stichting Leergeld.

Vergoeding schoolkosten 

Een jaarlijkse vaste vergoeding voor ouders 
of verzorgers voor bijkomende schoolkos-
ten en schoolspullen voor kinderen in het 
voortgezet onderwijs. Voor kinderen van 
4 t/m 18 jaar: tegemoet-
koming voor ouderbijdrage, 
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. 
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Zijn uw zonnepanelen 
klaar voor de zon?

Snoeien in de winter

In de winter krijgt een zonnepanelen-
installatie soms heel wat te verduren: 
sneeuw, regen en wind. Er kunnen 
bladeren op de panelen plakken of er 
kan vogelpoep op blijven liggen. 
Dat kan invloed hebben op de presta-
ties van uw systeem. Om de maximale 
hoeveelheid zonnestroom op te wek-
ken is het aan te raden om periodiek 
onderhoud uit te (laten) voeren. 
 
Zelf onderhoud uitvoeren
Als er sneeuw op uw zonnepanelen ligt, ver-
dwijnt dit vaak vanzelf. U kunt het er eventueel 
zelf afvegen, maar de extra opbrengst is in de 
winter minimaal. Vlak voor het voorjaar begint 
kan het schoonmaken van de panelen wel 
extra zonnestroom opleveren, maar dit hoeft 
niet elk jaar. Het kan zo’n 2 à 3 procent verschil 
in opbrengst per jaar schelen. 

Heeft u nog geen zonnepanelen en wilt u geen 
omkijken hebben naar de installatie? Bij het 
zonnepanelenproject gemeente Heumen is 
15 jaar onderhoud inbegrepen. Informeer naar 
de mogelijkheden: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject

De winter is een goed seizoen om te 
snoeien, omdat er nu weinig blad aan 
de takken zit en dieren een winter-
slaap houden. Daarom snoeien mede-
werkers van de buitendienst van onze 
gemeente de bomen en medewerkers 
van Dar de struiken. 
 
Bij het snoeien van de bomen zorgen we dat 
de stam vrijgehouden wordt van takken. 
De boomkroon kan dan breed uitgroeien wat 
weer genoeg ruimte voor verkeer biedt, om 
onderdoor te gaan. Bij regen gaan takken vaak 
lager hangen. Daarom verwijderen we takken 
op grotere hoogte. De bomen in Malden zijn 
klaar. Nu zijn we in Nederasselt en daarna 
Overasselt bezig. De bomen zijn vooraf 
gecontroleerd op veiligheid en noodzakelijk 
beheer. Het snoeien van struiken is bedoeld 
om de groenstrook dicht te houden. Juist door 
het snoeien, gaat de struik zich van onderuit 
weer vertakken. Als dat niet gedaan wordt, 
verdwijnen de takken onderin en blijven er 
alleen lange takken over. 

Kappen van bomen
Helaas hoort het kappen van bomen ook bij 
het onderhoud. In de week van 22 februari 
gaan we daarom enkele bomen verwijderen. 
Dit gebeurt aan het fietspad Triangel - Groes-
beekseweg en in de groenstrook aan het 
Zwenkgras, bij de manege. De bomen staan 
daar dicht op elkaar en daardoor kunnen ze 
niet goed groeien. Er worden daar enkele 
bomen tussenuit gehaald, waardoor er meer 
ruimte voor de bomen komt en ook voor de 
struiken. Op diverse andere plekken moeten 
bomen gekapt worden, omdat ze in slechte 
staat zijn of er te weinig groeiruimte in de 
bodem aanwezig is. De droogte van afgelopen 

zomers heeft bij enkele bomen geleid tot af-
sterven. Natuurlijk komen er ook weer nieuwe 
bomen bij: we hebben voor de sneeuwval al 
vele nieuwe bomen geplant en gaan dit 
komend najaar weer aanvullen.  

Meer informatie of vragen?
U kunt altijd een melding doen via: 
www.verbeterdebuurt.nl of via de app. Voor 
meer informatie over wijkonderhoud zoals 
snoeien in de winter, kijkt u op www.dar.nl/
heumen. Voor vragen neemt u contact op met 
het klantencontactcentrum van Dar. Bereik-
baar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur via info@dar.nl of (024) 371 60 00.

De week van de burgemeester
Om mijn wekelijkse 
stukje te schrijven ruk ik 
me los van de recht-
streekse beelden van 
het impeachment-pro-
ces dat in de Verengde 
Staten plaatsvindt. Een 
proces met ook beelden 
van de aanleiding: een 
menselijke massa die op 

basis van verkeerde informatie gewelddadig 
wordt, met doden tot gevolg. En beelden van 
de man die het had kunnen voorkomen. Niet 
iedereen kan omgaan met macht.

‘Het normaal zo rustige dorp’ schrijft de 
Gelderlander over Malden. Dit naar aanleiding 
van een arrestatie van relschoppers. 
Niet iedereen houdt van rust, en er moeten 
ook echt dingen te doen zijn zodat mensen 
met elkaar in contact blijven, maar zelf vind ik 
het toch een mooie omschrijving. Er wordt 
immers mee bedoeld dat dit soort delicten bij 
ons uitzondering is. En dat willen we wel graag 
zo houden.

Overigens gaat dat artikel over mensen die 
naar aanleiding van hun acties tegen de 
avondklok gevangenisstraf krijgen. Zestien 
weken in de cel zal verdiend zijn, maar als het 
je dochter van 18 betreft, dan moet dat 
vreselijk voelen. Zoveel dromen die stuk gaan. 
Hoe ga je met je kind om onder die omstan-
digheden. Een hele opgave.
 
Wat prachtig, de sneeuw buiten. Niet alleen 
geeft dat prachtige plaatjes en is het heerlijk 
om te wandelen in zo’n prachtig landschap, 
maar het geeft ook hoge heuvels. Dat 
betekent heel veel sneeuw scheppen, op 
sommige plekken meer dan een meter hoog. 
Aan mijn spieren merk ik dat ik al een hele 
lockdown-periode niet meer aan sport heb 
gedaan. Ik denk zo dat meer mensen die 
ervaring kunnen delen. Maar goed dat de 
winter ons zo aan het werk zet. Daar blijven 
we fit bij.

Marriët Mittendorff 



Collectes
Deze week is er geen collecte.

Afval
De dagen voor afvalinzameling staan op uw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal raad-
plegen 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 omgevingsvergunning
• Malden: Jufferstraat 1

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Molenstraat 20A
• Malden: Richtershof 24
• Nederasselt: Broekstraat 2A
• Overasselt: Garstkampsestraat 2A

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Heumen: Looistraat 47D

Gedeeltelijk verleende/geweigerde 
omgevingsvergunning
• Overasselt: Schoonenburgseweg 37

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: nabij Sint Jacobsweg 13A

Vastgesteld bestemmingsplan
• “Buitengebied, Westerkanaaldijk 11”  
 (Maisdoolhof), ter inzage vanaf maandag 
 15 februari tot en met maandag 29 maart 2021. 
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Nieuwe tijden 
telefonisch 
spreekuur 

Bouwen, Milieu 
en Leefomgeving

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Vanaf maandag 22 februari gaat 
er een nieuw schema in voor het 
telefonisch spreekuur van de balie 
Bouwen, Milieu en Leefomgeving 
(BML). 
 
 Maandag 15.00 - 17.00 uur

 Donderdag 9.00 - 11.00 uur 

 Donderdag 15.00 - 17.00 uur


