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Mogelijkheid zienswijze NRDPluim voor beste striptekenaar 
van het land In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nij-

megen werken 16 gemeenten, de provincie 
Gelderland, drie waterschappen en net-
beheerder Liander samen aan duurzame 
energie met een Regionale Energie Strate-
gie (RES). In de RES staat hoe we in onze 
regio van fossiele energie overschakelen op 
duurzame elektriciteit en duurzame warm-
te. Ook staat in de RES welke infrastructuur 
en opslag daarvoor nodig zijn. In de RES 1.0 
hebben we afgesproken om in 2030 1,62 
TWh duurzame elektriciteit op te wekken.  

De volgende stap is het realiseren van de 
afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van 
de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is 
verder onderzoek nodig: een milieueff ect-
rapportage (planMER). Dit onderzoek laat 
zien welke positieve en/of nadelige milieu-
eff ecten plaatsvinden wanneer de beoogde 
duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt ge-
realiseerd. De milieueff ectenrapportage 
(planMER) geeft  vanuit milieuaspecten in-
zicht in gebieden die geschikt zijn, geschikt 
te maken zijn of ongeschikt zijn voor de 
ontwikkeling van duurzame energie.  Dit 
rapport is geen besluit. Het is aan de be-
stuurders, van colleges en gemeenteraden, 
om af te wegen wat zij met de uitkomsten 
van dit onderzoek gaan doen in de beslui-
ten die zij nemen. Met de uitkomsten van 
het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aan-
scherpen en verrijken richting de RES 2.0. 
Daarmee zorgen we voor nieuwe energie 
van, voor en door de Groene Metropool-
regio Arnhem-Nijmegen!

Het MER-proces
Om tot een milieueff ectenrapportage te 
komen doorlopen we twee fasen:  
• Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
 (NRD)  
• Fase 2: Milieueff ectenrapportage 
 (PlanMER). 

Momenteel bevinden we ons in Fase 1: de 
NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau 
we gaan onderzoeken in het milieu-

eff ectenrapport stellen we eerst een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. 
Zoals de naam al aangeeft , bepaalt deze 
notitie de reikwijdte en het detailniveau 
van het milieueff ectenrapport. Het beant-
woordt de vraag: welke milieueff ecten gaan 
we onderzoeken, voor welke mogelijke 
energietechnieken en hoe gaan we dit 
doen? 

Geef uw reactie
Vanaf week 43 ligt de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage 
op de 16 gemeentehuizen in de regio, in het 
Gelderse provinciehuis en ook op onze 
website: www.heumen.nl/informati-avond-
volgende-stap-res 
Tot en met vrijdag 23 december heeft  u de 
mogelijkheid om te reageren op de concept 
NRD en kunnen zienswijzen worden inge-
diend. Het aanvullen van pro forma ziens-
wijzen kan tot twee weken nadien.

Het indienen van een zienswijze kan op 
twee manieren:
• Stuur uw zienswijze onder vermelding 
 van uw gemeente naar: 
 res@groenemetropoolregio.nl
• Of stuur een brief naar: RES Groene 
 Metropoolregio, Nijverheidsweg 2a, 
 6662 NG te Elst t.a.v. Rien Ramerman, 
 onder vermelding van ‘Zienswijze NRD’ 
 met daarbij uw gemeente

Wat gebeurt er met uw reactie
Alle zienswijzen worden gebundeld en be-
antwoord in een Nota van Beantwoording. 
Deze wordt onderdeel van de defi nitieve 
NRD. De NRD is het vertrekpunt voor de 
Milieueff ectrapportage. Een extern advies-
bureau  stelt het Milieueff ectrapport op.

De komende tijd gaat in veel huizen de 
kachel weer aan. En daarmee neemt het 
risico op koolmonoxidevergift iging toe. 
Ook het feit dat sommige mensen een 
andere manier zoeken om hun huis te 
verwarmen, hun huis beter geïsoleerd heb-
ben en mogelijk minder goed ventileren, 
kunnen bijdragen aan meer ongevallen met 
koolmonoxide. 

Koolmonoxide (CO) is een geur- en kleur-
loos gas. Het komt vrij bij (onvolledige) 
verbranding van fossiele brandstoff en. 
Voorbeelden hiervan zijn hout en gas. 
Je kunt een koolmonoxidevergift iging 
krijgen doordat er een onvolledige ver-
branding plaatsvindt, maar ook door 
afvoerkanalen die beschadigd, verouderd 
of niet goed aangebracht zijn. 

Voorkom gevaarlijke alternatieven
Nu bij veel mensen de kachel weer aangaat, 
willen we onze inwoners extra attenderen 
op dit gevaarlijke gas. Daarnaast zien we de 

Wees alert op gevaren koolmonoxide
trend dat mensen op zoek gaan naar alter-
natieve manieren van verwarmen, zoals de 
zelfgemaakte ‘bloempot-kacheltjes’. Deze 
manieren van ‘verwarmen’ zijn brand-
gevaarlijk, ongezond en leveren ook een 
extra risico op koolmonoxidevergift iging op.

Voor iedereen: www.co-wijzer.nl
Brandweer Gelderland-Zuid verwijst in-
woners naar www.co-wijzer.nl, een website 
waar alles te vinden is over CO. Met onder 
andere een test om te bepalen hoeveel 
CO-melders in je woning nodig zijn. Ook is 
er informatie te vinden over ventileren en 
over de juiste plaats van CO-melders, want 
daar zijn nog veel misverstanden over. 

Win-actie
Via social media geeft  Brandweer Gelder-
land-Zuid in totaal acht CO-melders weg. 
Als je wint met de win-actie hangen brand-
weermedewerkers de CO-melders bij de 
winnaars in huis op, uiteraard op de enige 
juiste plaats! 

bureau  stelt het Milieueff ectrapport op.

Voor bijzondere prestaties belonen wij onze inwoners met een Heumense pluim. Dit is een 
oorkonde waarop de specifi eke prestatie staat vermeld. Bovendien krijgt de betreff ende 
inwoner een cadeautje. Afgelopen week gaf onze burgemeester Joerie Minses er eentje aan 
Roemer Jeuken van 14 jaar. Hij is de beste jonge striptekenaar van het land geworden!

Roemer uit Malden is voor de tweede keer Nederlands kampioen striptekenen geworden. 
Hij won de prijs tijdens een jaarlijks evenement van uitgeverij L in Breda. Dat geeft  onder 
meer stripblad Eppo uit. Hij won met een strippagina over iemand die eens ergens anders op 
vakantie wil dan bij camping Het natte holletje, maar uiteindelijk op een andere planeet 
terechtkomt waar het tot zijn schrik net zo druk en toeristisch is. De strippagina tekende hij 
binnen 2,5 uur tijdens een wedstrijd tegen de vijf overige fi nalisten in zijn leeft ijdscategorie. 
Ze hadden als thema ‘ergens anders’ meegekregen. Er waren zo’n 300 kinderen tussen de 
9 en 17 jaar die streden om een plek in de fi nale, maar slechts 15 werden geselecteerd.



Online ouderavond over roken, drinken 
en drugs

IrisZorgPreventie en Pro Persona Connect organiseren digitale ouderavonden over onder-
werpen die spelen bij ouders van middelbare scholieren. Het gaat over opvoeden, alcohol, 
roken, drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentale gezondheid. Als dit voor u ook 
interessant is, sluit dan aan bij een digitale avond!

Er zijn verschillende avonden, de eerstvolgende is op: donderdag 17 november en gaat over 
roken, drinken en drugs. Ouders van leerlingen uit klas 3 en hoger zijn hiervoor welkom!  
Kijk voor nog meer avonden op: https://bit.ly/3yrbeVi
 
Aanmelden
Ga naar: https://bit.ly@3yrbeVi om u aan te melden. Heeft u vragen mail dan naar: 
nijmegenpreventie@iriszorg.nl. De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur.

Zoals u al in eerdere uitgaven van het Gemeentenieuws las willen wij woningeigenaren  
helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. 
Daarom organiseren we dit najaar verschillende informatieavonden. Op alle avonden geeft 
een energieadviseur, een medewerker van het Regionale Energieloket en een medewerker 
van de gemeente een toelichting op de stappen die u kunt zetten. Onze wethouder duur-
zaamheid heet u welkom op deze avond.

De volgende informatieavonden staan gepland op:

• Maandag 14 november
 19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur) bij Juliana’31, Broekkant 39 Malden 
 (wijk Jachthuis)

• Woensdag 23 november 
 19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur) bij sporthal Feel Fit Centre Malden (zwembad),
  Veldsingel 29 Malden (wijk Maldens Veld)

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deelnemers we op deze informatieavonden kunnen  
verwachten, is het prettig als u zich aanmeldt (graag aangeven welke avond uw voorkeur 
heeft via duurzaam@heumen.nl). Aanmelden is niet verplicht. Uiteraard is er ook op onze 
website www.heumen.nl/duurzaamheid veel informatie te vinden. Wij hopen u op een van 
deze avonden te mogen ontmoeten. 

Vacature Burgeradviesraad

Energie in de Wijk

Meedoen met de Gemeentepolis?
De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag  
inkomen, chronische ziekte en/of lichamelijke beperking. Meedoen betekent minder  
betalen voor méér zorgverzekering. Deze wordt in onze gemeente ook wel de Collectieve 
Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) Heumen genoemd.

De CAZ Heumen biedt verschillende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee aan uw 
zorgverzekering en krijgt u ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen,  
fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo/Wlz.

De CAZ Heumen via VGZ of CZ
U maakt zelf de keuze van zorgverzekeraar. Dat kan VGZ of CZ zijn. Per verzekeraar kunt 
u vanaf 16 november, als ook de hoogte van de nieuwe premies bekend zijn maken uit 
verschillende aanvullende verzekeringen. De informatie hierover bekijkt u op: 
www.gezondverzekerd.nl/heumen.

Als u meer wilt weten
Ga dan naar de vrije inloopspreekuren in het gemeentehuis en laat u persoonlijk informe-
ren over de CAZ Heumen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
De vrije inloop is op:
• Woensdag 23 november tussen 13.30-16.00 uur, kamer 024 (gemeentehuis Malden)
• Woensdag 30 november tussen 13.30-16.00 uur, kamer 024 (gemeentehuis Malden)

Ondersteuning via de Formulierenbrigade (SSHB Support)
Heeft u vragen of meer hulp nodig, dan kunt u ook de Formulierenbrigade bellen  
06 - 23 84 29 64 en een persoonlijke afspraak maken, zie meer hierover op: 
www.sshbsupport.nl De Formulierenbrigade houdt ook spreekuren in Maldensteijn.

Meer informatie
Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u terecht bij de afdeling sociale zaken via
telefoonnummer (024) 358 83 00 of via soza@heumen.nl

Door het vertrek van twee leden van de 
Burgeradviesraad (BAR) is deze op zoek 
naar nieuwe leden om de BAR te versterken. 
Heeft u ervaring met de consequenties die 
maatschappelijke issues voor mensen heb-
ben, of kunt u zich hierin goed inleven?  
En voelt u zich betrokken bij vraagstukken 
rondom de Wmo, Participatiewet, ouderen, 
jongeren en nieuwe Nederlanders? Bent u 
daarnaast misschien zelf iemand die erva-
ring heeft met het sociaal domein van de 
gemeente, bijvoorbeeld door een handicap 
of ziekte? Dan is de BAR op zoek naar u! 

De BAR is een onafhankelijk adviesorgaan, 
ingesteld door het college van burgemeester 
& wethouders van de gemeente Heumen. 
Ze adviseren het College zowel gevraagd 
als ongevraagd over allerlei maatschappe-
lijke vraagstukken binnen het Sociaal  
Domein, bijvoorbeeld op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen.  
Onderwerpen die iedereen in de kern van 
het mens zijn raken. Ouderen, jongeren en 
nieuwe Nederlanders zijn hierbij belangrij-
ke doelgroepen. Naast de adviezen die de 
BAR uitbrengt, zijn de leden ook vanuit hun 
deskundigheid of ervaring betrokken bij 
verschillende platforms en werkgroepen in 
Heumen, bijvoorbeeld over armoede, een-
zaamheid en dementie. 

Persoonlijke inzet
De vergaderingen vinden één keer per 
maand in de avond plaats met uitzondering 
van de zomerperiode. Gemiddeld bent u  
3 tot 4 uur per week kwijt aan de BAR. Het 
BAR-lidmaatschap kent een presentie- 
vergoeding. 

Competenties
Het is belangrijk dat u kritisch analytisch 
bent ingesteld en dat u een visie vormt over 
beleidsplannen binnen het Sociaal Domein. 
Ook kunt u deze beleidsplannen vertalen 
naar de uitvoering en daarbij effecten voor 
inwoners inschatten. Tot slot is het een pré 
als u vanuit uw achtergrond of als erva-
ringsdeskundige een inbreng levert. 
 
Reageren?
Herkent u zich in bovenstaande, bent u in-
woner van de gemeente Heumen en wilt u 
graag lid worden van de BAR? Reageer dan 
uiterlijk 14 november op deze oproep en 
schrijf een brief met uw motivatie aan  
Burger Advies Raad gemeente Heumen, 
t.a.v. Secretaris BAR, postbus 200, 6581 AZ 
Malden. Per e-mail kan ook: bar@heumen.nl 
Op de woensdagochtenden 17 en 24 no-
vember vinden de eerste kennismakings-
gesprekken plaats. Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op  www.heumen.nl/bar  of mail 
naar bar@heumen.nl. 
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In januari 2023 start onze gemeente met 
‘Max Vitaal’. Inwoners van 50 jaar en ouder 
kunnen dan kennismaken met het complete 
sport- en cultuuraanbod bij hen in de buurt. 
Met als belangrijkste doel: hen aanmoedi-
gen om fi t en actief te blijven. Elke sport-
vereniging uit onze gemeente kan voor 
1 december hun aanbod op de website 
www.heumenbeweegt.nl plaatsen. Het 
aanbod wordt geplaatst in het boekje Max 
Vitaal dat in januari wordt verspreid onder 
de inwoners, welzijn- en zorgorganisaties, 
(sport) verenigingen en tijdens de fi ttesten 
die in elke kerndorp plaatsvinden.

Contact
Nog niet elke vereniging in onze gemeente 
heeft  het aanbod doorgegeven op: 
www.heumenbeweegt 

Wij starten met Max Vitaal

Vrijwilligers zetten zich in voor natuur en 
klimaat tijdens Nationale Natuurwerkdag 

Collectes
13 t/m 19 november: 
Het Gehandicapte Kind 
(voorheen NSGK)

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 ont-
vangt dan een melding wanneer u welk afval 
buiten kunt zetten. Voor klachten over op-
halen van afval (restafval, g�  en plastic) neemt 
u contact op met Dar op telefoonnummer: 
(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

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: Bredeweg 6

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: De Toom 20, De Kruigang 1

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Winkelcentrum 20

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Vaststelling bestemmingsplan 
 Buitengebied, recreatiecentrum 
 Heumens Bos

Als u een opgroeiend kind heeft  dan komt 
daar veel bij kijken. Bij elke levensfase 
horen weer andere uitdagingen. Misschien 
is uw kind op zoek naar een bijbaan, wordt 
uw kind binnenkort 18 jaar of gaat uw kind 
het huis uit. Er moet dan veel geregeld 
worden. Daar helpen wij als gemeente u 
graag bij. Om het u zo makkelijk mogelijk te 
maken, is er nu een speciale app met 
informatie over alle voorzieningen in onze 
gemeente over de jeugd: Kwikstart. 

Hierbij nodigen wij alle ondernemers uit onze gemeente uit voor een informele borrel op 
vrijdag 18 november, van 19.30 tot ± 21.30 uur bij Café Eten en Drinken in Malden. 

Wie is de ondernemer van het jaar?
Het is geen toeval dat de borrel op 18 november is. Dit is de dag van de ondernemer dus hèt 
moment voor ondernemers om bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Ook zal de 
ondernemer van het jaar bekend worden gemaakt. 

Deze borrel wordt georganiseerd in het kader van de campagne ‘Kracht van Lokaal’. Onder-
nemers die al zijn aangesloten bij deze campagne hebben de uitnodiging apart gekregen. 
Bent u nog geen lid van de Kracht van Lokaal dan bent u natuurlijk ook van harte welkom! 
Bij de Kracht van Lokaal stimuleren we inwoners van onze gemeente om lokaal te kopen, 
maar u als ondernemer staat centraal bij deze campagne. 

Programma
• 19.30u - 19.45u Inloop
• 19.45u Welkom door Marc van Workum, voorzitter BIZ Ondernemers winkelcentrum Malden
• 19.55u De nieuwe wethouder aan het woord, Rob Engels
• 20.05u De ondernemer van het jaar
• 20.30u Start borrel

Praktische informatie en aanmelden
Het adres van Café Eten en Drinken is Promenade 2. Voor aanmelding stuur een mailtje naar: 
info@dekrachtvanlokaalkopen.nl

Dit jaar was de 22e editie van de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 5 november. 
Meer dan 100 vrijwilligers deden in onze gemeente mee. Ze hielpen groene organisaties 
met allerlei natuurklussen. Het resultaat mag er zijn: heide, paden en hagen liggen er mooi 
bij.  Vrijwilligers bedankt! 

Samen voor biodiversiteit 
In de heemtuin Malden werd volop gewerkt aan het onderhoud van het heideveld, in het 
Lierdal zijn hagen geplant, wandelpaden voorzien van houtsnippers en bij Stichting Kadans 
en scouting St. Walrick werd gesnoeid. Het was weer een hele leuke en nuttige dag! 

De klussen op de Natuurwerkdag dragen bij aan de leefomgeving van veel (bedreigde)
planten en dieren. Mede dankzij vrijwilligers kan iedereen blijven genieten van een groene 
leefomgeving. 

Wilt u vaker meehelpen in het landschap? Kijk op onze website voor meer activiteiten. 
Ga naar www.heumen.nl/groenbeheer en dan naar de pagina ‘helpen in het groen’. 

Wat is Kwikstart? Uitnodiging borrel Kracht van Lokaal

Kwikstart helpt u op het gebied van wonen, 
geldzaken, werk, school, gezondheid/hulp, 
verzekeren, rechten/plichten en 18 jaar 
worden. Denk aan bijvoorbeeld aan het 
regelen van geldzaken, het zoeken van een 
vervolgopleiding of het zoeken van een 
geschikte woning. Het kan handig zijn om 
hulp of overzicht te krijgen.

Download Kwikstart gratis
Kwikstart is gratis te downloaden via de 
App Store of de Google Play Store. 
We hopen dat het u en uw kind helpt! 

Wanneer u meer (oudere) leden wil werven 
is dit een mooie kans! Zet uw aanbod op de 
site of neem contact op Dorien Vrolijks. Zij 
is te bereiken op dinsdag en donderdag op: 
06 - 52 68 31 16.


