
Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl 

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

29 januari 2021

Uitnodiging indienen voorstellen voor zonnevelden
Op 24 september 2020 heeft de 
gemeenteraad van Heumen vast-
gesteld dat er voor de korte termijn 
ingezet zal worden op de realisatie 
van 20 ha zonnevelden binnen de 
gemeente. Op basis van dit besluit 
wordt het mogelijk om marktpartijen 
uit te nodigen om projectvoorstellen 
in te dienen die passen binnen de 
kaders die de gemeente zal hanteren 
bij het beoordelen van deze voorstellen.

Vanaf nu kunnen marktpartijen voorstellen 
indienen. Naar verwachting zullen zich 
meerdere partijen bij de gemeente aandienen 
met een concreet plan. Dat betekent dat de 
gemeente de voorstellen zal beoordelen en 
toetsen aan eerder vastgestelde criteria (kijk 
voor meer informatie op www.heumen.nl/
zonnevelden). De gemeente zal daarbij keuzes 
maken en in principe medewerking verlenen 
aan die plannen die het best aan de gestelde 
criteria voldoen.
Uiteraard zal een vergunningverlening alleen 
kunnen plaatsvinden na de beoordeling van 
een concrete omgevingsvergunningaanvraag. 
Vooralsnog wordt daarbij medewerking ver-
leend aan projecten tot een maximum van 
20 ha zonneveld. Mochten er redenen ont-
staan om daarvan af te wijken, zal een 
nieuwe afweging door de gemeenteraad 
gemaakt moeten worden.

Doel en proces
Het doel van deze tender is om scherp te 
krijgen welke initiatieven het beste voldoen 
aan de gestelde kaders. Aan deze initiatieven 
zal de gemeente in principe medewerking 
verlenen voor een omgevingsvergunning. 
Uiteraard dient na dit traject een concrete 
vergunningaanvraag (voor die 20 ha) volgens 
de gebruikelijke procedures te worden 
ingediend.

Met dit proces wil de gemeente op een 
transparante wijze een open speelveld 

vormgeven waarin een ieder de gelegenheid 
krijgt het eigen initiatief in te dienen. Alle 
projecten die uiterlijk 16 maart 2021 worden 
ingediend, zullen worden meegewogen en 
komen in principe in aanmerking voor nadere 
invulling van de gemeentelijke taakstelling. 

Vragen en meer informatie
Voor meer informatie over de procedure en 
het beoordelingskader (de criteria waaraan de 
voorstellen moeten voldoen) verwijzen we u 
naar onze website:
www.heumen.nl/zonnevelden

Wandelen met jongerenwerker Wim
Onze gemeente heeft een aantal 
jongerenwerkers waaronder Wim 
Lange (zie foto). Samen met de 
jongerenwerkers proberen we als 
gemeente activiteiten te verzinnen 
voor jongeren (tot 25 jaar), vooral in 
deze Coronatijd. Onlangs hebben ze 
- met veel succes - een online Escape 
room en FIFA toernooi georganiseerd. 
Volg de instagram-pagina:
(jongerenwerk_heumen) van de 
jongerenwerkers want er volgt nog 
meer. Hieronder nog een mooie 
activiteit.

Heb je als jongere last van Corona stress? 
Of heb je een vraag, probleem of gewoon 
behoefte aan een luisterend oor? Ga wandelen 
met Wim! Op maandagen tussen 16.00 en 
17.00 uur is hij beschikbaar voor een wandeling 
door Malden of jouw woonplaats in onze 
gemeente. Geen vraag of onderwerp is te 
gek. Samen met jou gaat hij zoek naar een 
antwoord of oplossing.

Bel of app Wim
Maak een afspraak door te bellen of appen 
naar: (06) 40 63 26 75. Laat het ook weten 
als je liever een andere dag of tijd wandelt, 
er kan veel geregeld worden. 



Grote lijnen nieuwe 
toekomstvisie 
bekend

Nieuwe projectgroep helpt bij opvolging 
dorpsdichter Pieks

De wereld om ons heen verandert 
en dat brengt nieuwe kansen en uit-
dagingen met zich mee. Daarom is 
het nodig om de huidige visie ‘samen-
leving aanzet 2020’ aan te passen aan 
deze tijd. De nieuwe visie is een 
koersdocument van de gemeenteraad. 
De raad bepaalt de rode draad in de 
visie en geeft daarmee richting aan de 
toekomst van Heumen. We zijn hierin 
alweer een stapje verder en weten de 
grote lijnen nu. In dit bericht een 
update hierover.

In de afgelopen maanden hebben wij u 
uitgenodigd mee te denken over de toekomst 
van onze gemeente. En daar hebben meer dan 
300 inwoners op gereageerd. Ontzettend 
bedankt voor het meedenken! 
De klankbordgroep heeft de resultaten 
bekeken en aangegeven dat deze een plek 
krijgen in de visie. 

De visie krijgt meer vorm
De komende tijd gaan we aan de slag om de 
toekomstvisie meer vorm te geven. In mei 
vragen we u om mee te kijken met de concept 
visie. Hiervoor gebruiken we een aantal 
gerichte vragen. De uitkomsten worden 
besproken met de klankbordgroep. Zij bepalen 
uiteindelijk hoe de visie eruit komt te zien. 
We gaan er vanuit dat we in de maand mei 
weer op u denkkracht kunnen rekenen! 
Houd deze pagina en onze social media goed 
in gaten voor de uitnodiging. 

Het doek valt niet voor de dorpsdich-
ter van de gemeente Heumen! Een 
nieuwe projectgroep ‘Dorpsdichter 
Heumen’ is opgestaan als opvolger 
van de groep die zich eind 2020 heeft 
opgeheven. Doelstelling van de 
nieuwe projectgroep is het borgen 
van de continuïteit van het dorpsdich-
terschap in de gemeente Heumen. 

Als gemeente vinden wij het hebben van een 
dorpsdichter een zeer sympathiek burger-
initiatief en wij ondersteunen dit van harte. 
Onderstaand bericht is geschreven door leden 
van de nieuwe projectgroep. Omdat wij het 
ondersteunen delen wij dit bericht hier. 

Groot belang van een dorpsdichter
De nieuwe projectgroep (gevormd door: 
Peter van der Molen (Malden), ambtenaar in 
rijksdienst en cultuurliefhebber, Maurits Nijs 
(Overasselt), psychiater en poëzieliefhebber 
en Hub Zwart (Malden), hoogleraar filosofie en 
dichter) ziet het grote belang van het hebben 
van een dorpsdichter. Mede onder de indruk 
van de petitie zoals die op internet en Face-
book is opgestart door M&M Poëziepromoties 
(Marjolein Pieks en haar schrijfkompaan 
Marianna Bakker), ondersteund door de 
Stichting Stadspoëzie van o.a. Pieter Stroop-
van Renen, heeft een aantal cultuur- en 
poëzie-minnende gemeenteleden de handen 
ineengeslagen. De petitie van M&M leverde 
bijna 300 handtekeningen op voor het behoud 
van een dorpsdichter voor onze gemeente. 
Daarmee blijkt er in de dorpen en daarbuiten 
een breed draagvlak te bestaan voor het 
continueren van het dorpsdichterschap en 
werd de nieuwe projectgroep in haar visie 
bevestigd. 

Borgen van het dorpsdichterschap Heumen
We hebben als eerste gekeken naar de vorig 
jaar ingediende sollicitaties voor het dorps-
dichterschap en deze getoetst aan het be-
staande reglement. We hebben ons vervolgens 
op de hoogte gesteld van de kwaliteiten van 
de kandidaten en geconstateerd dat zich bij de 
sollicitaties een kandidaat bevindt die zowel 
volgens het reglement als vakinhoudelijk 
volledig in het profiel past. Er was dan ook 
geen enkele reden om een nieuwe sollicitatie-
ronde te starten. De nieuwe projectgroep 
Dorpsdichter Heumen is daarom van mening 
dat Thijs Kersten voldoet aan alle eisen die 
worden gesteld aan een dorpsdichter en kan 
worden voorgedragen. 

De nieuwe projectgroep Heumen maakt het 
volgende bekend:
“Met vreugde benoemen wij in de rol van 
dorpsdichter gemeente Heumen voor de 
komende twee jaar: de heer Thijs Kersten (18) 
wonend in het dorp Heumen.”

Deze benoeming is doorgegeven aan het 
gemeentebestuur in het vertrouwen dat zij de 
dorpsdichter met enthousiasme en warmte 
welkom heten. Een voortzetting van prachtige 
poëtische jaren voor de gemeente Heumen 
wordt hiermee verwacht.
 
Rol landelijke stichting Stadspoëzie
De landelijke stichting Stadspoëzie heeft vanaf 
de start van de petitie haar steun uitgesproken 
voor een nieuwe dorpsdichter in de gemeente 
Heumen en tevens voor Thijs Kersten in die rol. 
Vanwege haar expertise, zal de stichting op 
verzoek de dorpsdichter en de projectgroep 
helpen op juridisch, financieel en vakinhoude-
lijk vlak. 
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Overhandiging jubileumboek Tennisvereniging Union 

Vorige week vrijdag (22 januari) heeft 
wethouder Maarten Schoenaker het 
eerste exemplaar van ‘Love. Uit liefde 
voor tennis’ uit handen van de auteur 
Renie Hesseling aangeboden gekre-
gen. Dit boek bevat een cultuur-
geschiedenis van 100 jaar tennis in 
Nijmegen en Malden. 

Dit foto- en leesboek toont de 85-jarige 
geschiedenis van Tennisvereniging Union. 

Kopen, recreëren en verbinden in uw 
eigen omgeving: dat is de Kracht van 
Lokaal! Op initiatief van het Winkel-
centrum in Malden, de Ondernemers-
vereniging Gemeente Heumen (OGH) 
en in samenwerking met ons als 
gemeente is deze campagne gestart. 
U bent de blauwgele borden voor deze 
campagne vast al tegengekomen. Het 
is gericht op u als consument en de 
ondernemers binnen onze gemeente. 

Juist in deze tijden is het belangrijk dat we 
zoveel mogelijk lokaal blijven kopen. Ook als 
winkels gesloten zijn, is er van alles mogelijk 
om toch te bestellen. Zo steunen we de 
ondernemers en helpen we ze deze corona-
crisis door te komen. Zodat we na corona ook 
nog alle faciliteiten en winkels in onze dorpen 
hebben. Bovendien is lokaal kopen veel 
duurzamer dan bij de grote internetgiganten. 

Er komen veel onderwerpen aan bod die iedere 
vereniging, iedere bestuurder en sporter 
herkent: de ballotage, de etiquette (goede 
zeden, kleding), het ballenprobleem. Ook de 
strijd om de inkomsten en de leden vindt u erin 
terug. In 29 hoofdstukken beschrijft de auteur 
met humor herkenbare anekdotes. De vele 
historische foto’s zijn een lust voor het oog. 
Ze tonen onder meer de betekenis van de 
jezuïeten van het Canisius College, die Union
oprichtten.

De lokale ondernemer weet meer van zijn of 
haar eigen product en helpt u graag met een 
fijne service en u heeft het dezelfde dag nog 
zonder vertragingen.

Lokale ondernemers sluiten aan
Steeds meer ondernemers sluiten zich aan 
bij deze campagne. Zoals Landwinkel Van 
Wagenberg uit Overasselt. Deze lokale 
fruitteler is maar liefst 11 hectare groot en er 
worden hier onder andere appels, peren, 
kersen en pruimen geteeld. De uitgebreide 
boerderijwinkel ligt dan ook vol met een ruim 
assortiment aan groente en fruit. Maar u kunt 
hier ook terecht voor bijvoorbeeld verse 
sappen en noten.
Aan het roer van het bedrijf staan Harry en 
Esther van Wagenberg. Lokaal ondernemen is 
één van hun speerpunten. Zij werken om die 
reden graag samen met andere lokale onder-
nemers uit de regio. Zo liggen de appels en 

Bestuurdersleed
In het hoofdstuk Bestuurdersleed komt het 
management aan de orde en alles wat een club 
financieel en organisatorisch drijvende moet 
houden. De rol van vrijwilligers in commissies 
en in het baan- en barbeheer komen aan bod. 
Bekende Nederlanders verdienen een lintje, 
daar waar vrijwilligers hem opgespeld horen te 
krijgen. Zij zijn de onmisbare factor om een 
club levend te houden. Kortom: lees- en 
kijkplezier voor iedereen die in de tennis-
cultuur is geïnteresseerd. Een mooi relatie-
geschenk voor tennisliefhebbers, vrijwilligers, 
sponsoren en jubilarissen.

Wilt u het boek aanschaffen?
De gemeente Heumen heeft onder andere een 
bijdrage aan het jubileumboek gedaan 
waardoor het boek verkocht kan worden voor 
€22,95. U kunt dit bedrag overmaken naar: 
NL15 RABO 0141 3065 72 t.n.v. TV Union, 
Malden, onder vermelding van ‘Love’ en uw 
adres. Als u in Nijmegen of Malden woont 
wordt het boek bij u thuisbezorgd. Voor 
verzending per PostNL buiten Nijmegen en 
Malden zijn de kosten (inclusief portokosten) 
€ 29,20. Meer informatie over het boek vindt u 
bij: www.prodotto.nl  

peren van de Landwinkel ook in de winkel bij 
Plus Visser in Malden. 
De Landwinkel is geopend op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00uur en 
op zaterdag van 9.00 tot 16.00uur.

Meer informatie Kracht van Lokaal
Volg ons op Facebook of kijk op de site: 
www.dekrachtvanlokaalkopen.nl 

v.l.n.r. Wim Spaan (mediavormgever en salesmanager), Renie Hesseling, (historicus en auteur van 
het boek), Maarten Schoenaker (wethouder)

De Kracht van Lokaal 
Lokaal kopen = lokaal steunen



Binnenkort: 
Belastingaanslag 
van Munitax 
Eind januari ontvangt u de belastin-
gaanslag 2021 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 2021 is dit de 
waarde op 1 januari 2020. Naast deze 
waarde vindt u op uw aanslag bijvoor-
beeld de onroerendezaakbelasting 
(OZB), rioolheffi  ng en afvalstoff en-
heffi  ng. 

Heeft  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. 

Code op het voorblad van de belastingaanslag
Op het voorblad dat met de belastingaanslag is 
meegezonden staat een code. Via deze code 
kunt u de aanslag direct betalen.

Meer informatie via website of telefoon
Als u een account heeft  op MijnOverheid, 
ontvangt u alle aanslagen digitaal. 
Via www.heumen.nl/belastingen of telefoon-
nummer (024) 678 09 62 kunt u extra informa-
tie krijgen over het digitaal ontvangen van uw 
aanslagen, de berichtenbox, bezwaar maken, 
een taxatieverslag en bijvoorbeeld kwijtschel-
ding. Deze informatie vindt u ook op de 
achterkant van de aanslag. Voor de veelgestel-
de vragen over gemeentelijke belastingen kijkt 
u op: www.munitax.nl
de vragen over gemeentelijke belastingen kijkt 
u op: www.munitax.nl

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen                    @gemeente_heumen                    www.heumen.nl/nieuwsbrief



Collectes

31 januari t/m 6 februari: Hersenstichting

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

Afgelopen week zijn geen bekendmakingen gepubliceerd. Kijk voor een actueel overzicht op  

 www.heumen.nl/bekendmakingen

De week van 
de burgemeester

Nog meer maatregelen om 
alle varianten van het 
Coronavirus beter beheers-
baar te houden worden 
door de mensen heel 
verschillend ervaren. Voor 
de een is het nu echt een 
moeilijke opgave geworden, 
voor de ander een opluch-
ting omdat stevig wordt 
doorgepakt om erger te 
voorkomen. In een regiona-

le bijeenkomst over huiselijk geweld tonen de 
meldingen aan dat er wel reden is tot zorg. 
Heel goed dat mensen ergens terecht kunnen 
als ze weten dat de spanningen in huis oplopen 
en laat ze ook vooral zo verstandig zijn om zelf 
hulp te vragen. Dat mag je van een volwassen 
man of vrouw verwachten en het helpt voor-
komen dat er echt nare dingen gebeuren.

Bij mooi weer zoeken veel mensen de prachtige 
natuur in onze gemeente op. In alle seizoenen 
kan daar ontspanning gezocht worden. 
Veel wandelaars doen dat met regelmaat, 
alleen, met iemand anders of met het hele gezin 
en soms ook met de hond. Iedereen geniet en 
het is ook heerlijk als een hond zich kan 
uitleven. Helaas brengt dat laatste veel werk 
met zich mee voor onze jachtopziener. Hij moest 
een paar gewonde reeën afschieten, die 
opgejaagd waren door honden. Het aanlijnver-
bod is dus nog steeds nodig om dit te voorkomen.

Zelf vind ik dat wandelen ook heerlijk en als 
college wandelen we ook, en wel in tweetallen. 
Zo bespreken we allerlei zaken die via het 
scherm toch wat ingewikkelder of te omslachtig 
zijn. Want even in de deuropening wat tegen 
een collega zeggen, dat kan momenteel niet 
want we zijn zelden op kantoor. Als je elkaar 
weinig ziet dan ontbreken die korte momenten 
van even contact en voor je het weet ligt er een 
hele berg kleine dingen die de afstand groter 
maken. Dat moeten we niet hebben. We hebben 
goed contact nodig om de schwung er in te 
houden.

En dat laatste zal voor u ook wel zo zijn. Dus, we 
leven in een bijzondere tijd, maar laten we de 
moed erin houden en proberen te genieten van 
de kleine dingen. Die zijn er vast wel maar soms 
moeten we ze even ontdekken. Dat wens ik u toe.

Marriët Mittendorff  
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Werkzaamheden aan het riool 
in Heumen en Malden
Een goed werkend riool is belangrijk voor ons allemaal. Daarom inspecte-
ren wij regelmatig het hoofdriool in de kernen. Uit de inspecties is geble-
ken dat het riool in de dorpen Heumen en Malden op bepaalde plaatsen 
gerepareerd moet worden of aan renovatie toe is. Het bedrijf ‘GMB 
Rioleringstechnieken B.V.’ voert deze werkzaamheden in opdracht van 
ons uit van 8 februari tot 12 maart 2021.

Waar wordt er gewerkt? 
Op diverse plaatsen in Malden en Heumen wordt het riool van binnenuit gerepareerd of 
gerenoveerd. Een overzicht van deze locaties en tekeningen met daarop de verkeersmaat-
regelen vindt u op www.gmbinuwbuurt.eu 
U kunt tijdens de bovengenoemde uitvoeringsperiode op meerdere momenten grote 
voertuigen op de weg tegen komen. De werkzaamheden variëren per locatie van 30 
minuten tot maximaal 1 dag. Ter plaatse van de werkzaamheden worden er verkeers-
maatregelen genomen. Dit kan tot enige verkeershinder leiden. 
Wij vragen u de werklocaties dan voorzichtig te passeren.

Omleiding Looistraat Heumen
Voor de renovatie van de Looistraat wordt de straat plaatselijk wel afgezet. Verkeer wordt 
dan omgeleid via de Jac. Marisstraat, Oude Boterdijk en de Dorpstraat. Een tekening met 
de omleidingsroute kunt u vinden op: www.gmbinuwbuurt.eu
Basisschool ‘De St. Jorisschool’ blijft bereikbaar. Eén week voorafgaand aan de wegafzet-
ting worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Werkzaamheden in uw straat? U ontvangt een brief
Bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden, worden voorafgaand door GMB 
Rioleringstechnieken B.V. per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen 
maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Planning
De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels al gestart. De daadwerkelijke renovatie 
en reparatie werkzaamheden starten op maandag 8 februari 2021 en duren tot 12 maart 
2021. Op www.gmbinuwbuurt.eu vindt u een planning waarop u kunt zien of en wanneer 
wij in uw straat bezig zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen? Kijk dan op www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op met GMB Riole-
ringstechnieken B.V. via telefoonnummer (088) 885 42 00 of e-mail info@gmb.eu 


