
9 februari: Informatiebijeenkomst 
woningbouw Hoogstraat Overasselt
Op woensdag 9 februari is er een 
tweede digitale informatie- en 
consultatiebijeenkomst over de 
woningbouwplannen op de locatie 
van de voormalige supermarkt en 
het tankstation aan de Hoogstraat 
in Overasselt. Inwoners en omwo-
nenden kunnen hieraan deelnemen.

Het plan, waaraan de gemeente in principe 
medewerking hee�  toegezegd, bestaat uit 
32 woningen. Het gaat om een apparte-
mentencomplex met 18 wooneenheden op 
de hoek Hoogstraat/Garstkampsestraat, 
9 rijwoningen aan de Garstkampsestraat 
en 5 patiobungalows, waarvan 3 georiën-
teerd op de Laagstraat en 2 op de Garst-
kampsestraat.

Plan gewijzigd
Op 15 juli 2021 is tijdens een digitale 
bijeenkomst een presentatie gegeven van 
het plan voor woningbouw op deze plek. 
Mede op basis van reacties die tijdens die 
bijeenkomst zijn gegeven en adviezen van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het 
Gelders Genootschap, is het plan vrij 
drastisch gewijzigd. Graag willen de 
ontwikkelaar en de gemeente het aange-
paste plan presenteren aan iedereen die 
daarvoor belangstelling hee�  in een 
tweede digitale bijeenkomst. 

Aanmelden
De bijeenkomst begint om 19.30 uur via 
Microso�  Teams. JOP Projectontwikkeling 
presenteert dan het bouwplan en beant-
woordt samen met de gemeente uw 
vragen. Als u hierbij wilt aansluiten, kunt u 
zich aanmelden door het sturen van een 

mail aan overmorgen@heumen.nl 
Na aanmelding ontvangt u op het doorge-
geven mailadres een link waarmee u aan 
de bijeenkomst kunt deelnemen en 
praktische informatie over de gang van 
zaken. U kunt zich aanmelden tot 8 februari.

Meer informatie
Hee�  u vragen? Kijk dan op:
www.heumen.nl/overmorgen 
Of mail naar woningbouw@heumen.nl 
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Nieuwsbrief 
project Toekomst 
Malden Noordoost 
Hoe kan een bestaande wijk 
verduurzaamd en toekomstbe-
stendiger worden? Hoe besparen 
we het slimst energie en hoe 
wekken we zelf energie op? 
Hoe zorgen we samen voor een 
mooie, groene leefomgeving? 
In nieuwsbrieven laten de men-
sen achter Project Toekomst 
Malden Noordoost zien waarmee 
ze bezig zijn.

De eerstvolgende verschijnt op 31 januari. 
Aanmelden om deze te ontvangen kan 
via: info@toekomstmaldennoordoost.nl. 
Deze interessante nieuwsbrief is niet 
exclusief voor inwoners van Malden 
Noordoost, maar juist voor iedereen die 
aan de slag wil met of meer wil weten 
over het verduurzamen van zijn woning.
Ondanks corona zit er letterlijk veel 
energie in het project dat in 2020 van 
start is gegaan. Inwoners van de wijken 
Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk zijn 
hierin met elkaar én met de gemeente 
in gesprek over wat er mogelijk én 
haalbaar is. Om dit proces te begeleiden 
worden ze ondersteund door Spectrum. 
Via https://toekomstmaldennoordoost.nl
kan iedereen altijd op de hoogte blijven 
van de actuele ontwikkelingen. Er staan 
ook veel praktische tips op de site over 
isolatiemaatregelen, subsidies, gemeen-
telijke regelingen en nog veel meer. 

‘Kamers met aandacht’ gezocht voor jongeren 
In onze gemeente doen wij ook mee 
met het project ‘Kamers met 
Aandacht’; een nieuwe woonoplos-
sing voor jongeren van 18 tot 23 
jaar die een zorgorganisatie verla-
ten en niet thuis, maar ook niet 
helemaal zelfstandig kunnen 
wonen. We zoeken samen met 
zorgaanbieders kamers in de 
particuliere sector. 

Kamers met Aandacht koppelt jongeren 
aan mensen die een kamer over hebben. 
Iedereen kan een kamer met aandacht 
aanbieden en iedere woonruimte kan een 

Kamer met Aandacht worden. Zoals een 
zolderkamer bij een gezin, een kamer bij 
een alleenstaande of bij een ouder 
echtpaar. Voorwaarde is dat de kamer 
minimaal één jaar wordt verhuurd en dat 
de huurprijs niet hoger is dan het bedrag 
geadviseerd door de landelijke huurcom-
missie. 

Persoonlijke aandacht 
De jongeren krijgen nog zes maanden 
begeleiding van hun eigen hulpverlener die 
ze bij de zorgaanbieder ook hadden. En 
met een beetje persoonlijke aandacht 
bouwen ze een eigen netwerk op om op 

terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk 
helemaal op eigen benen kunnen staan. 
Deze persoonlijke aandacht kunnen 
verhuurders geven, maar ook huisgenoten.

Zorgvuldige match 
De verhuurders en jongeren worden 
zorgvuldig gekoppeld. Verhuurders 
bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden 
en op welke manier. De jongeren betalen 
de maandelijkse huur, hebben een dag-
besteding en geen problematiek die het 
dagelijks functioneren in de weg staat. 

Interesse? Hee�  u een kamer vrij? 
Kijk dan voor meer informatie op: 
www.kamersmetaandacht.nl of neem 
contact op met Anne-Marie Akkers via: 
info@kamersmetaandacht.nl of bel naar: 
(06) 25 35 62 15.

worden ze ondersteund door Spectrum. 
Via https://toekomstmaldennoordoost.nl

van de actuele ontwikkelingen. Er staan 

telijke regelingen en nog veel meer. 

Ans Stunnenberg, Amy van Prooijen 
(studente en voormalig cliënt jeugdzorg), 
Anne-Marie Akkers (coördinator Kamers met 
Aandacht), Frans Houben (wethouder 
gemeente Beuningen).
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Collectes

Hersenstichting: 30 januari t/m 5 februari

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: Sectie C Perceel 3089 Maasstraat 10

• Malden: Zwenkgras 26

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Schoonenburgseweg 25, nabij 

 Maasdijk - kadastraal G perceelnummer 787

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Heumen: Dorpstraat 39

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

• Overasselt: Gaasselsedam 1

Milieu E� ect Rapportage Beoordelingsbesluit

• Overasselt: Kasteelsestraat 12 A

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).

Belastingverordeningen 
voor 2022 vastgesteld

Binnenkort: 
Belastingaanslag van Munitax 
Eind januari ontvangt u de belastingaanslag 
2022 van Munitax. Dit is een aanslagbiljet 
voor de gemeentelijke belastingen. U ziet 
hierop bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw 
woning/pand. Voor de aanslag over 2022 is 
dit de waarde op 1 januari 2021. Naast deze 
waarde vindt u op uw aanslag bijvoorbeeld 
de onroerendezaakbelasting (OZB), riool-
he�  ng en afvalsto� enhe�  ng. 

Hee�  u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag? U vindt eenvoudig informatie via de 
website: www.munitax.nl Natuurlijk kunt u ook bellen met (024) 678 09 62. 

Waarde van uw pand
Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw pand is opgebouwd? Kijk dan in het taxatiever-
slag. U vindt het taxatieverslag op de website van MijnOverheid  www.mijn.overheid.nl 
onder de knop Wonen. Daarvoor hee�  u uw DigiD nodig. (Een voorwaarde is wel dat de 
belastingaanslag op uw naam staat). U kunt uw taxatieverslag daar als volgt vinden: 
1. Klik op het item ‘Wonen’ in de linkerkantlijn.
2. Kies voor ‘Bekijk WOZ-gegevens’ in het rechter vak.
3. Klik op het adres waarvan u het taxatieverslag wilt inzien.
4. Kies voor ‘Taxatieverslag van uw gemeente’.
Hee�  u geen DigiD dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl. Bent u niet in de gelegen-
heid om DigiD aan te vragen of betre�  het een niet-woning? Maak dan gebruik van het 
contactformulier op www.munitax.nl. 

Betalen: automatische incasso of direct betalen
Gee�  u een incassomachtiging af? Dan schrijven we het bedrag in maximaal 8 termijnen 
maandelijks af. Direct betalen kan ook en wel op twee manieren:
1. via de code op het voorblad bij de aanslag of 
2. door zelf het bedrag van de aanslag over te maken.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen
Ga naar www.munitax.nl voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen. 
Hee�  u vragen over uw WOZ-waarde of uw aanslag of wilt u bezwaar maken? 
Kijk op www.munitax.nl/woz voor meer informatie. Hee�  u toch liever persoonlijk 
contact? Bel dan met (024) 678 09 62. We zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 
08.30 -12.30 uur. Kunnen we uw vraag niet meteen beantwoorden? Dan maken we een 
terugbelnotitie en bellen u zo snel mogelijk terug.

Onderhoud aan drukriool

In het buitengebied zijn veel wonin-
gen en bedrijven aangesloten op 
het drukrioolsysteem van de ge-
meente. Drukriolering is een stelsel 
van kleine buizen met pompen die 
het afvalwater verder transporte-
ren richting de kernen. In de perio-
de van 5 februari tot en met 15 april 
voert Remondis Smart Infra in 
opdracht van onze gemeente 
onderhoud uit aan het drukriool. 
De units worden gereinigd en 
aansluitend geïnspecteerd.

Wanneer u ziet dat het afvalwater niet 
meer wegloopt, of u ziet een rode sto-
ringslamp branden op de besturingskast, 
neem dan contact op met Remondis. 
Dit doet u alleen als het afvalwater van 
uw woning of bedrijfspand aangesloten 
is op het drukriool.

Storing melden
Het storingsnummer van Remondis 
Dusseldorp rioolservice is: 0318 - 41 21 80. 
Deze gegevens vindt u ook op de sticker 
die op de besturingskast is aangebracht. 
De besturingskasten zijn ook voorzien van 
een nummer, bijvoorbeeld 9901-00. 
Als u bij het doorgeven van de storing het 
nummer vermeldt dat op de besturings-
kast staat, kan de storingsmonteur deze 
eenvoudig lokaliseren.
Meldingen via bovengenoemd telefoon-
nummer worden 24 uur per dag en 7 dagen 
per week aangenomen. Krijgt u niemand 
aan de lijn, spreek dan de voicemail in. 
A� ankelijk van het type storing gaat de 
storingsmonteur direct ter plaatse aan 
het werk.

Melding doen
Andere storingen in de openbare ruimte, 
zoals een gat in de weg, een verstopt riool 
of een omgevallen boom kunt u doorgeven 
via de pagina Melding openbare ruimte: 
www.heumenl.nl/meldingdoen 
of telefonisch via 14 024.

Op 16 december hee�  de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 
2022 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven 
van de gemeentelijke belastingen en he�  ngen per 1 januari 2022.

     2022 2021

 OZB    
 - Eigenaren woningen                    0,1407%* 0,1542%*
 - Eigenaren niet-woningen           0,3581%* 0,3504%*
 - Gebruikers niet-woningen          0,2758%* 0,2658%*
 * % Van WOZ waarde  
   
 Afvalsto� enhe�  ng  
 - Eenpersoonstarief € 143,75 €  139,64
 - Meerpersoonstarief € 198,30 €  192,60
 - Extra g�  container €  72,50 €  72,50
 - Grote afvalzak €  1,16 €  1,16
 - Kleine afvalzak €  0,75 €  0,75
  
 Reinigingsrechten  
 - Vastrecht per bedrijfspand €  198,30 €  192,60

 Rioolhe�  ng  
 - Eigenaar woning €  159,85 €  159,85
 - Eigenaar niet-woning €  159,85 €  159,85

 Hondenbelasting  
 - Per hond €  92,15 €  90,80
 - Kennel €  396,45 €  390,60

De gemeenteraad hee�  ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak 
Belasting (OZB) eigenaren woningen voor de periode van 2019 – 2022 te ‘bevriezen’. 
Dit betekent dat de totale opbrengsten aan OZB eigenaren woningen voor de gemeente in 
deze periode jaarlijks gelijk blijven. Nu er sprake is van stijgende waarden van woningen, 
zijn de OZB- tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, 
verlaagd (zie verschil tussen 2021 en 2022), zodat de opbrengst op jaarbasis voor de 
gemeente gelijk blij� . In een individuele situatie betekent dit dat als de waarde van een 
woning is gestegen (WOZ-taxatie), de OZB-aanslag ongeveer gelijk blij�  door verlaging 
van het tarief.

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


