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Statiegeld op kleine plastic flessen
Vanaf 1 juli 2021 zit er € 0,15 statie-
geld op kleine plastic flessen frisdrank 
en water. Lever ze dus in. Zo kunnen 
we meer plastic hergebruiken. Én het 
zorgt voor minder zwerfafval.

Statiegeldlogo op het etiket
U herkent kleine plastic flessen met statiegeld 
aan het statiegeldlogo op het etiket. Verder is 
het belangrijk dat de barcode goed te scannen 
is. En dat de fles onbeschadigd is. De dop kunt 
u er gewoon op laten zitten. Dan wordt deze 
ook hergebruikt.  

Supermarkt en andere innamepunten
De kleine plastic flessen met statiegeld levert 
u gemakkelijk in bij de automaat in uw super-
markt. Ook komen er steeds meer andere 
innamepunten. Bijvoorbeeld bij tankstations 
langs de snelweg, evenementenlocaties en 
sportclubs. Als u uw kleine plastic flessen 
inlevert, krijgt u het statiegeld terug. Vrijwillige 
innamepunten kunnen er ook voor kiezen om 
het statiegeld te doneren aan een goed doel.

Levert u ook uw kleine plastic flessen in? 
Dan zorgen we er samen voor dat 90% van 
de plastic flessen kan worden hergebruikt. 

Klimaatregio Rijk van Maas en Waal weer een stap dichterbij
Sinds een aantal jaren werken we in 
de regio Rijk van Maas en Waal samen 
om de effecten van klimaatverande-
ring te verminderen. In 2019 is de 
eerste grote stap gezet: het onder-
tekenen van de Regionale Adaptatie 
Strategie (RAS) door 7 gemeenten, 
provincie, waterschap en 21 andere 
stakeholders. De ambitie is om samen 
(en ieder voor zich) te werken aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste 
regio in 2035. Kortom een regio die 
bestand is tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. 

De RAS is inmiddels verder uitgewerkt in 
(lokale) uitvoeringsprojecten. Voor de uit-
voering hiervan kunnen we subsidie van het 
Rijk gebruiken.

Wat gaan we zoal doen met deze subsidie?
Samen met Waterschap Rivierenland gaan de 
verschillende gemeenten aan de slag. Zo gaat 
de gemeente Berg en Dal met het project 
‘Breedeweg maakt ruimte voor water’ regen-
water zo veel mogelijk op de stuwwal vast-
houden. Gemeente Heumen gaat daarnaast 
ook het regenwater in de wijk Dravik op een 
slimme manier deels ondergronds leiden naar 
het Lierdal. Gemeente Nijmegen gaat ervoor 
zorgen dat het regenwater in de Spoorbuurt 
wordt opgevangen in putten, waarin het water 
kan wegzakken. In het laagstgelegen deel van 
het Land van Maas en Waal voert de Gemeen-
te West Maas en Waal diverse maatregelen 
uit haar lokale klimaatadaptatieplan en het 
gebiedsproces Alphen uit. 

Alle maatregelen dragen er toe bij dat 
wateroverlast in dorpen en stad vermindert 
en zorgt tegelijkertijd voor een goede aanvul-
ling van het grondwater. Hierdoor wordt ook 
de droogteproblematiek aangepakt. 
De maatregelen worden gecombineerd met 
een groenere inrichting van onze woonomge-
ving die bijdraagt aan hittebestrijding in 
stedelijk gebied. Met de maatregelen zorgen 
we voor een leefbare en klimaatbestendige 
regio. 



Herhaald bericht
Uitnodiging Webinar Zonnepanelenproject

Dé manier om tegelijkertijd te besparen 
op uw energierekening én te kiezen 
voor duurzame energie is door zonne-
panelen op uw eigen dak te laten plaat-
sen. De gemeente biedt ondersteuning. 
Wilt u weten hoe dat werkt? Doe dan 
mee aan ons webinar over het zonne-
panelenproject op dinsdag 29 juni.

Om u meer informatie te kunnen geven over 
ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta Solar 
samen met de gemeente Heumen regelmatig 
bijeenkomsten. Gezien de maatregelen in 
verband met het Coronavirus vindt de bijeen-
komst plaats in de vorm van een webinar. 
Dit webinar kunt u op dinsdagavond 29 juni 
2021 bijwonen.

Het online programma ziet er als volgt uit:
19:00 uur: Opening
19:10 uur: Presentatie Zonnepanelenproject 
19:45 uur: Vragen en antwoorden 
20:00 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar? 
Meld u online aan op: 
www.voltalimburg.nl/project-heumen/ 
Kijk voor meer informatie over het zonnepane-
lenproject op onze website: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject
Of stuur een mail naar duurzaam@heumen.nl 
(onder vermelding van webinar 29 juni).

8 juli: Start bijeenkomsten psychische 
kwetsbaarheid Malden 
Voelt u zich wel eens onbegrepen? 
Of heeft u behoefte aan een plek waar 
u gezien en gehoord wordt? Kom dan 
naar de bijeenkomst psychische 
kwetsbaarheid in Malden die wordt 
georganiseerd door Ixta Noa.

Onder een psychische kwetsbaarheid wordt 
eigenlijk alles waar iemand hinder van ervaart, 
verstaan. Een aantal voorbeelden zijn: een-
zaamheid, angst, somberheid, depressie, 
eetproblematiek, trauma’s… Kunt u niet 
precies benoemen waar uw kwetsbaarheid ligt, 
maar heeft u wel behoefte aan een bijeen-
komst met gelijkgestemden? Ook dan bent u 
uiteraard van harte welkom! Deelname is 
gratis.

Wat doet Ixta Noa?
Ixta Noa organiseert deze bijeenkomst. Daar 
werken mensen vanuit ervaringsdeskundig-
heid. De begeleiders hebben zelf de nodige 
ervaring met psychische kwetsbaarheid. 
Zij hebben door middel van trainingen geleerd 
hoe zij hun ervaring kunnen inzetten om 

anderen te ondersteunen in hun herstel. 
Zij weten dus als geen ander hoe lastig het kan 
zijn om te leven met een psychische kwets-
baarheid. Hierdoor bieden zij u (h)erkenning en 
ondersteunen vanuit eigen ervaring. Heeft u 
behoefte aan steun, een goed gesprek of 
gewoon er even mogen zijn? U bent welkom!

Aanmelden
Spreekt dit u aan? Mail of bel dan naar Merle 
Hakvoort (merle@ixtanoa.nl of (06) 11 09 20 40) 
om u aan te melden. Dit kan t/m 5 juli!
Of kijk voor meer informatie op: www.ixtanoa.nl. 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 8 juli 
tussen 14.00 tot 16.00 uur. Vanwege de 
vakantieperiode zijn deze bijeenkomsten 1x 
in de 2 weken. Locatie is Multifunctionaal 
Centrum ‘Maldensteijn’ (Kerkplein 8 in 
Malden).

Uitkomsten tender 
20 ha zonnevelden
De gemeente heeft eind januari 
2021 een tender uitgezet voor 20 
ha zonnevelden. Deze tender is een 
eerste stap in het realiseren van de 
totale opgave duurzame energie 
die grootschalig dient te worden 
opgewekt. De totale opgave heeft 
de raad op 30 januari 2020 vastge-
steld op 160 TJ. Inmiddels zijn de 
ingediende voorstellen beoordeeld 
en heeft het college van B&W de 
uitkomst van de tender vastgesteld.

In september 2020 heeft de raad het Koers- 
document Ruimtelijke visie Duurzame 
Energie vastgesteld. In dit document zijn de 
uitgangspunten en vervolgstappen voor de 
korte en lange termijn vastgelegd. Eén van 
de vervolgstappen op korte termijn was het 
uitschrijven van een tender om invulling 
te geven aan de opgave om 20 ha zonne-
velden te realiseren. 

Collegebesluit uitkomsten tender
Aan de hand van de in de tender uitvraag 
vastgestelde criteria én het meewegen van 
de mening van de direct belanghebbenden 
uit het gebied zijn de ingediende voorstel-
len beoordeeld. Het college heeft op 8 juni 
2021 besloten in principe medewerking te 
verlenen aan project 2 ‘Teersche Sluispol-
der’, het voorstel dat als beste aan de 
criteria voldoet. Dit betekent dat het college 
aangeeft dat zij in principe medewerking wil 
verlenen aan een omgevingsvergunning.
Het vervolg bestaat uit het verder uitwer-
ken van het voorstel en het maken van 
nadere afspraken tussen de initiatief-
nemers van project 2 en de gemeente. 
Bij verdere uitwerking van het project zullen 
ook de omwonenden en de omgeving 
worden betrokken. Daarna kan de initiatief-
nemer een omgevingsvergunningaanvraag 
indienen volgens de gebruikelijke procedures.

Gebiedsplan Energielandschap A73
In het gebiedsplan Energielandschap A73 
wordt gekeken hoe de duurzame energie 
opgave in het gebied past (energieland-
schap) én tegelijkertijd bijdraagt aan een 
meerwaarde voor andere functies in het 
gebied. De uitkomst van de tender wordt in 
dit proces meegenomen. De verwachting is 
dat het gebiedsplan in het najaar van 2021 
ter vaststelling kan worden voorgelegd aan 
de raad. 
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Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 1 juli 

Op donderdag 1 juli vergadert de 
gemeenteraad om 20.00 uur. Be-
langrijk agendapunt is de strategi-
sche visie ‘natuurlijk met iedereen’. 
Dit voorstel wordt niet door het 
college ingebracht, maar door de 
raad zelf. 

Dit zogenaamde initiatiefvoorstel geeft 
antwoord op een aantal belangrijke vragen: 
Wat voor samenleving wil Heumen zijn in 
2030? Wat is de kerntaak en –rol van de 
gemeentelijke overheid in 2030? Wat is de rol 
van onze partners in 2030? Wilt u weten wat 
er in de strategische visie staat? Kijk dan op 
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
vergadering van 1 juli. 

Naast deze visie staan er ook een aantal 
bestemmingsplannen op de agenda, als ook 
voorstellen over de transformatieagenda 
sociaal domein en het regioplan beschermd 

wonen. Beschermd wonen wordt op regionaal 
niveau georganiseerd en de uitgangspunten 
die de regio Nijmegen en Rivierenland 
hebben opgesteld, worden in het regioplan 
gepresenteerd.

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 
vergadering volgen via de website van de 
gemeente: heumen.raadsinformatie.nl

U kunt uw mening geven
Er is tevens gelegenheid om in te spreken. 
U kunt zich tot 1 juli 16.00 uur aanmelden via 
e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67.

Gemeenten krijgen sinds 1 januari 
meldingen van betalingsachterstan-
den van inwoners bij energie- en 
waterbedrijven, zorgverzekeraars en 
verhuurders. De gemeente probeert 
dan met de inwoner in contact te 
komen om te helpen deze achter-
stand en eventuele andere achter-
standen op te lossen. Anneke vertelt 
over haar ervaringen.

“Ik ben Anneke en ben getrouwd met Wim. 
We hebben een dochter van 1 jaar. Wim werkt 
via een uitzendbureau en heeft wisselende 
ploegendiensten en ik werk parttime in de 
thuiszorg. Na de geboorte van onze dochter 
ben ik minder uren gaan werken, maar we 
maakten wel meer kosten. We kochten een 
mooie babykamer en allerlei babyspullen. We 
hadden geen spaargeld maar gelukkig 

konden we geld lenen bij een postorderbedrijf. 
We hoefden daarop maar weinig af te lossen. 
Doordat Wim zijn baan is kwijtgeraakt en nu 
een lagere WW-uitkering heeft, komen we elke 
maand geld tekort, want we moeten inmiddels 
ook aflossen op het krediet bij het postorder-
bedrijf. Het lukt niet altijd alle rekeningen te 
betalen en we willen niet dat onze dochter iets 
tekort komt.”

“Toen kregen we bericht van de gemeente dat 
we achterstand hadden bij het energiebedrijf 
en dat ze ons konden helpen met overzicht 
krijgen en een betalingsregeling. We hebben 
een afspraak gemaakt en we zien nu in dat we 
niet goed bezig waren, we gaven te veel uit. 
We weten nu precies wat we elke maand 
moeten betalen aan vaste lasten en wat er 
overblijft voor andere dingen. De gemeente 
heeft uitstel van betaling voor ons geregeld 

voor sommige betalingsachterstanden totdat 
we het weer kunnen betalen. Gelukkig heeft 
Wim weer werk gevonden en nu kunnen we 
beginnen met alle achterstanden af te 
lossen.”

Herken je jezelf in het verhaal van Anneke 
of heb je andere geldzorgen? Er is hulp. 
Bel of WhatsApp met gemeente Heumen 
(06) 50 44 23 27 of mail naar: 
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

schuilen soms geldzorgen

Betalingsachterstand? Er is hulp!

Telefonisch 
spreekuur balie 
Bouwen, Milieu en 
Leefomgeving

Er is op 1 en 8 juli tussen 15.00 - 17.00u  geen 
telefonisch spreekuur van de balie Bouwen, 
Milieu en Leefomgeving (BML). 
Dit is verzet naar vrijdagochtend 2 en 9 juli 
tussen 10.00 - 12.00u.
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U herkent dat misschien wel, 
komt er een bericht van 
iemand die u kent en die dan 
opeens dringend geld nodig 
heeft. Het is me al een paar 
keer overkomen, en de eerste 
keer was ik stomverbaasd. 
Inmiddels weet ik dat iemand, 
mogelijk in een ver land, een 
manier heeft bedacht om snel 

aan geld te komen. Maar sommige mensen denken, 
ach, wat sneu, laat ik maar gauw wat storten. 
Tegenwoordig zijn de technieken veel verfijnder en 
krijgen we – zo schijnt - een app van een van de 
kinderen, zus of broer, die plotseling krap zit. Het is 
pure criminaliteit en in goed Nederlands hebben we 
het dan over cybercrime. Daar is deze week veel 
informatie over te vinden. Heel wetenswaardig en 
mogelijk voorkomt het dat u in alle goedheid veel 
geld verliest. Schaamt u zich dan niet, maar meld het!

Wat heerlijk om weer wat meer mensen te mogen 
ontmoeten. Na een rondje scholen en gesprekken 
met de directeuren zit ik weer vol energie. Er komen 
zoveel frisse ideeën naar boven. Ik kan er alleen 

maar blij van worden. Want de scholen zijn weer 
open en ze popelen om volop aan de slag te gaan. 

Ondertussen denk ik ook dat we nog veel meer 
mensen nodig hebben die iets met de jeugd kunnen 
doen, bijvoorbeeld bij schooluitjes, of om iets 
interessants te vertellen. En veel mensen die thuis 
zijn vinden het vaak ook leuk om met kinderen hun 
ervaring en kennis te delen. Als ik straks zeventig 
plus ben, dan lijkt het me heerlijk om samen met 
andere volwassenen met een groepje kinderen 
bijvoorbeeld de natuur te ontdekken. Zeker als er 
iemand bij is die er heel veel interessante dingen 
over vertellen kan. Of om met een groep te koken, 
of een groot kunstwerk te maken. Veel ouderen 
hebben kennis, of het nu om piramides gaat of over 
de opwekking van energie. Of ze kunnen goed 
timmeren, weten alles van elektriciteit of compost 
maken of van een gitaar. Zoveel dingen die we 
samen kunnen doen, met jong en oud. Laten we uit 
onze huizen komen zodra het kan en met elkaar 
mooie dingen gaan doen.

Marriët Mittendorff 

De week van de burgemeester

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze 

week hebben betrekking op onder-

staande adressen. U vindt aanvullende 

informatie op: 

www.heumen.nl/bekendmakingen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Vieracker 39, Winkelcentrum 12

• Overasselt: Parksesteeg 12 A

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Joannes van den Broek- 

 straat 55

• Malden: Sparrenhof 23

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Overasselt: De Laan 23

Collectes

27 juni t/m 3 juli 2021:  

        Nationaal MS Fonds


