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Op 15 december 2022 heeft  de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2023 vast-
gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke 
belastingen en heffi  ngen per 1 januari 2023.

  2023  2022 
OZB
- Eigenaren woningen 0,1249%* 0,1407%*
- Eigenaren niet-woningen 0,3640%* 0,3581%*
- Gebruikers niet-woningen          0,2804%* 0,2758%*
 * % Van WOZ waarde

Afvalstoff enheffi  ng
- Eenpersoonstarief €  148,05 €  143,75
- Meerpersoonstarief €  204,25 €  198,30
- Extra gft  container €  72,50 €  72,50
- Grote afvalzak €  1,16 €  1,16
- Kleine afvalzak €  0,75 €  0,75
  
Reinigingsrechten
- Vastrecht per bedrijfspand €  204,25 €  198,30
  
Rioolheffi  ng
- Eigenaar woning €  163,35 €  159,85
- Eigenaar niet-woning €  163,35 €  159,85

 Hondenbelasting
- Per hond €  94,35 €  92,15
- Kennel €  405,95 €  396,45

Opbrengsten Onroerend Zaak Belasting
De gemeenteraad heeft  ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak Belas-
ting (OZB) eigenaren woningen te “bevriezen”. Dit betekent dat de totale opbrengsten aan 
OZB eigenaren voor 2023 gelijk blijft  aan 2022. 

Tarieven OZB heffi  ng
De tarieven van de OZB heffi  ng zijn bepaald aan de hand van de waardeontwikkeling naar de 
peildatum van 1 januari 2022. Nu er sprake is geweest van stijgende waarden van woningen, 
zijn de OZB- tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, 
verlaagd (zie verschil tussen 2022 en 2023), zodat de opbrengst op jaarbasis voor de 
gemeente gelijk blijft . In een individuele situatie betekent dit dat als de waarde van een 
woning is gestegen (WOZ-taxatie), de OZB-aanslag ongeveer gelijk blijft  door verlaging van 
het tarief.

Eind januari ontvangen de meeste inwo-
ners en ondernemers van onze gemeente 
het aanslagbiljet gemeentebelastingen van 
Munitax digitaal of per post.

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw 
huis of (bedrijfs)pand is opgebouwd? Kijk 
dan in het taxatieverslag. Nadat u uw aan-
slag ontvangt vindt u het taxatieverslag op 
de website van MijnOverheid:
www.mijn.overheid.nl onder de knop 
Wonen. Om het verslag te bekijken heeft  u 
uw DigiD nodig. Een voorwaarde om in te 
kunnen loggen is dat de belastingaanslag 
op uw naam staat.

DigiD
Heeft  u geen DigiD, dan kunt u dit aan-
vragen op www.digid.nl. Bent u niet in de 
gelegenheid om uw DigiD aan te vragen of 
betreft  uw pand een niet-woning? 

Stel uw vraag dan via de website:
www.munitax.nl
Vul in de zoekbalk Taxatieverslag in. Dan 
komt u bij de juiste pagina om dit verslag op 
te vragen.

Automatische incasso of direct betalen
Heeft  u een incassomachtiging afgegeven 
of wilt u die afgeven? Dan schrijft  Munitax 
het bedrag in maximaal 8 termijnen maan-
delijks af. Uiteraard is het ook mogelijk om 
het bedrag direct in één keer te betalen.

Meer informatie
Heeft  u nu al vragen over deze aanslag, bij-
voorbeeld over de WOZ-waarde? Kijk dan 
op www.munitax.nl voor meer informatie. 
Heeft  u liever persoonlijk contact? Bel dan 
naar: (024) 67 80 962 van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

Steeds meer inwoners van onze gemeente 
maken gebruik van de dienst ‘Buurtver-
voer’. Dat is het lokale vrijwilligersvervoer 
waar met name ouderen en inwoners met 
een beperking gebruik van maken. Malder-
burch voert dit voor ons uit en er zijn op dit 
moment chauff eurs tekort.

Jan en Ine zijn al geruime tijd chauff eur, 
lees hieronder hun ervaringen.

Jan Lemmers: “Ik ging vroeg met pensioen, 
toen mijn dagritme daarmee verdween 
wilde ik graag vrijwilligerswerk gaan doen. 
Via via kwam ik met het buurtvervoer in 
aanraking. Ik doe dit nu 5 jaar en ik vind het 
heel erg leuk; je komt onder de mensen, ik 
beteken iets voor een ander en ik vind het 
buurtvervoer een heel mooi initiatief.”

Ine Janssen: “Ik heb altijd in de zorg ge-
werkt en toen ik met pensioen ging wilde 
ik eigenlijk nog steeds wat voor de maat-
schappij blijven betekenen. De zorg zit toch 
in je lijf en daarom heb ik me aangemeld bij 
het buurtvervoer. Iedereen kan chauff eur 
worden maar een beetje feeling met men-
sen en de zorg is wel prettig. Zo zet ik de 
boodschappen van een mevrouw die wat 
moeilijker ter been is altijd even in de 
garage. Ik haal er veel voldoening uit; het is 
gezellig, je hebt leuke gespreksstof en je 
doet dus wat voor andere mensen.”

Belastingverordeningen voor 2023 
vastgesteld

De belastingaanslag van Munitax
komt eraan 

Buurtvervoer: vrijwillige chauffeurs gezocht!
Het werk van een chauff eur
Als vrijwillige chauff eur werkt u veelal zelf-
standig, maar de samenwerking met de 
planners en andere chauff eurs is van groot 
belang. Er zijn twee vervoersmiddelen be-
schikbaar; de rolstoelbus en een elektro-
nisch personenbusje. Beide zijn automaat. 
U kunt kiezen welk voertuig uw voorkeur 
heeft  of in beide rijden. U heeft  er geen 
speciaal rijbewijs voor nodig. Er zijn veel 
inwoners die gebruiken maken van de dag-
besteding bij Malderburch, daar gaan veel 
ritjes naar toe maar we rijden ook naar de 
ziekenhuizen in de regio (CWZ, Radboud, 
Maartenskliniek).  Maar natuurlijk blijft  een 
ritje naar het winkelcentrum voor een 
boodschap ook veel gevraagd. U start altijd 
vanuit Malderburch in Malden, daar staan 
de bussen geparkeerd. U ontvangt een kilo-
metervergoeding als u in Heumen, Overas-
selt of Nederasselt woont. Ondanks dat het 
chauff eur zijn solistisch is komt u in aanra-
king met de andere chauff eurs en planners 
door middel van de vergaderingen (onge-
veer 1x in de 3 maanden), de uitjes en bor-
rels. Buurtvervoer werkt met dagdelen (van 
08.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 18.00 
uur). U kunt kiezen om een vast dagdeel per 

week te rijden, maar u kunt ook op inval-
basis te werken.

Meer informatie?
Neem contact op met Elly Joosten via: 
(024) 357 05 70 of 06 - 30 56 40 22 of stuur 
haar een e-mail: 
elly.joosten@malderburch.nl. 
Check de website: 
www.buurtvervoerheumen.nl, daar staat 
meer informatie over het buurtvervoer. 
De vacature staat op: 
www.geldersehanden.nl 
(https://bit.ly/3wc6a5L)
De chauff eurs nemen u graag een keertje 
mee in de bus om proef te rijden om zo te 
kijken of het wat voor u is. Neem gerust 
vrijblijvend contact op met Elly.



Maak gebruik van het Heumenstegoed!
Is het voor u lastig vanwege een laag inkomen om bijvoorbeeld 
met uw kinderen naar de bioscoop of naar de binnenspeeltuin te 
gaan? Of wilt u graag een keertje naar het theater in Overasselt? 
Dit is ook voor u en uw kinderen mogelijk! Wij vinden het name-
lijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, 
daarom is er het Heumenstegoed! Vraag het budget voor 2023 
weer aan!

Er is € 275,- per jaar per persoon beschikbaar bij een inkomen tot 
130% van het sociaal minimum (en beperkt vermogen), de pre-
cieze bedragen ziet u hieronder:

Normen (netto) per 1 januari 2023, inclusief vakantietoeslag

• U kunt het budget aanvragen tot uiterlijk 15 november 2023
• Er zijn al meer dan 150 organisaties en verenigingen aangesloten. Hun aanbod is heel divers, het gaat om een bioscoop-, schouwburg-  
 of theaterbezoek, meedoen bij een sport- of hobbyclub, met je kinderen naar een binnenspeeltuin, volgen van kookworkshops,  
 klimmen, scouting, zwemmen, dansen etc.

Vraag Het Heumenstegoed aan via www.heumenstegoed.nl of doe dat samen met de formulierenbrigade. 
U kunt ze bereiken op: 06 - 23 84 29 64

In de Basisregistratie Persoonsgegevens 
(BRP) zijn de persoonsgegevens opgeno-
men van iedereen die in de gemeente 
woont of heeft gewoond. De overheid mag 
deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor kinderbijslag, studiefinanciering en 
pensioen. Soms worden uw gegevens ook 
aan anderen doorgegeven. Wilt u dit niet, 
dan kunt u de gemeente vragen uw gege-
vens voor anderen geheim te houden. Dit 
doet u door geheimhouding aan te vragen 
via www.heumen.nl.

U kunt geheimhouding aanvragen voor ge-
gevensverstrekking aan instanties zoals 
advocaten en niet-commerciële instellin-
gen, zoals een sportvereniging. U kunt geen 
geheimhouding aanvragen voor gegevens-
verstrekking aan overheidsinstellingen,  
zoals de Belastingdienst, de politie, UWV, 
Zorgverzekeraars of pensioenfondsen. De 
gemeente is verplicht om aan deze organi-
saties gegevens te verstrekken. 

Geheimhouding eenvoudig online aanvragen
Dit kan eenvoudig online met uw DigiD.  
Ga hiervoor naar Geheimhouden persoons-
gegevens | Gemeente Heumen. Heeft u 
geen DigiD dan kunt u het aanvraagformu-
lier ook downloaden en naar ons opsturen 
of mailen. U kunt ook langskomen bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. Maak 
hiervoor eenvoudig een afspraak via www.
heumen.nl/afspraakmaken.

Uw gegevens zijn niet openbaar toegankelijk
De gemeente bewaakt uw privacy zorg- 
vuldig en gebruikt uw gegevens alleen om 
haar eigen taken goed uit te voeren en die 
van de overige overheidsinstanties. 
De gemeente geeft uw gegevens nooit aan 
commerciële organisaties en particulieren.

Geheimhouding 
aanvragen van uw 
persoonsgegevens

Trap niet in Babbeltrucs!Afsluiting 
Molenstraat 
in Heumen

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. 
Ze bellen bij u aan, spreken u aan op straat 
of bellen u op. Zogenaamd namens de bank, 
de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek 
voor hun kind. Eenmaal binnen worden op 
die manier elk jaar vele mensen van hun  
bezittingen beroofd.

Ook proberen oplichters mensen aan de 
deur te laten pinnen. Als ze de pincode af 
kunnen kijken en u vervolgens van uw pas 
kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk 
geld van uw rekening.

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een  
 onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een  
 kierstandhouder om de deur op een kier 
  te kunnen zetten;
• Laat nooit een onbekende binnen en sluit  
 de deur als u binnen iets gaat halen;
• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet  
 zelf iets hebt besteld waarvan u weet dat 
  u het moet afrekenen;
• Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet  
 als iemand u op die manier aanbiedt om  
 te helpen bij het pinnen. Pin ook niet  
 wanneer iemand anders de betaalauto- 
 maat wil vasthouden. Op die manier kan  
 iemand mogelijk meekijken met uw pin- 
 code.

Op 15 en 16 december 2022 zou de Molen-
straat in Heumen afgesloten worden van-
wege de aanleg van een drinkwateraan-
sluiting. Door de vorst is dit uitgesteld.  
De werkzaamheden zijn opnieuw gepland 
op dinsdag 24 en woensdag 25 januari.

Heeft u vragen naar aanleiding van het  
bovenstaande, dan kunt u contact opne-
men met de heer E. Rossen, mobiel bereik-
baar via 06 - 22 97 20 05 of mailen naar:  
Erik.Rossen@vitens.nl.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters 
mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te 
kondigen. Of ze doen zich voor als de bank 
en proberen u te overtuigen om overboe-
kingen te maken, in te loggen of uw gege-
vens, pincodes of beveiligingscodes te ge-
ven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct 
toegang te geven tot uw computer. Banken 
vragen dit nooit.

Waar moet u op letten?
• Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de  
 organisatie die het betreft zelf om het te  
 controleren. Zoek zelf het telefoon- 
 nummer op;
• Banken vragen nooit via de telefoon of  
 SMS om uw gegevens, pin- of beveiligings- 
 code of om overboekingen te doen. Ook  
 vragen banken u niet om directe toegang  
 tot uw computer te krijgen.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie via:
  0900-8844;
• Meld het direct bij uw bank en laat uw pas  
 blokkeren;
• Is de oplichter nog in de buurt? 
 Bel direct 112.

Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt gratis 
emotionele ondersteuning of praktische 
hulp. Kijk voor meer informatie op de web-
site van Slachtofferhulp Nederland:
www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/ 
fraude

Leefvorm Inkomensgrens 130% van het minimum Toegestaan vermogen/spaargeld

• Alleenstaande 1.554,36   7.605

• Alleenstaande ouder 1,554,36 15.210

• Gehuwd/samenwonend 2.220,50 15.210

Voor jongeren jonger dan 21 jaar en voor ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd gelden andere normbedragen. 

Normen (netto) Pensioengerechtigden per 1 januari 2023

Leefvorm Inkomensgrens 130% van het minimum Toegestaan vermogen/spaargeld

• Alleenstaande of alleenstaande ouder 1.729,87   7.605

• Gehuwden waarvan beide echtgenoten de 
 pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt 2.349,36 15.210

• Gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet 2.349,36 15.210



Collectes

22 t/m 28 januari 2023: 

Stichting Luilekkerland Overasselt

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, 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

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Hatertseweg 28;  de Hoge Brug 14

Beleidsregel

• Eenmalige energietoeslag en extra onder-

 steuning energiekosten gemeente Heumen 

 2023

Beleidsregel

• Vaststelling bijstand in verband met de woon-

 situatie

Verkeersbesluit of –mededeling

• Malden: Kerkplein; Groeze

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Overasselt: Mgr. v.d. Burgtstraat 4

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: de Horst 12a

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Rijksweg 96

Komt u ook naar 
het Mama Café?

Uitreiking eerste Max Vitaal boekje

Vanaf 27 januari zijn moeders, vaders, 
opa’s, oma’s of andere opvoeders met kin-
deren in de leeft ijd van 0 t/m 4 jaar maan-
delijks van harte welkom in het Mama Café! 
De plek waar u op een laagdrempelige 
manier in contact kunt komen met andere 
(aanstaande) ouders van jonge kinderen. 
Terwijl de kinderen spelen, kunnen de 
ouders praten onder het genot van een 
kopje koffi  e/thee/ranja.

Meer informatie
De toegang is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Initiatiefnemer is Sophie Gerritse-
Westerink. Zij is coördinator Buurtgezinnen 
van de gemeente Heumen en Mook en 
Middelaar. Heeft  u vragen dan is ze bereik-
baar op: 06 - 25 45 21 05 of stuur een e-mail 
naar: sophie@buurtgezinnen.nl

Data komende half jaar
Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 11.30 
uur.
• Vrijdag 27 januari 2023 
 (Buurderij, Kasteelsestraat 5, Overasselt)
• Woensdag 22 februari 
 (Manege VCM, Lierseweg 4, Malden) 
• Vrijdag 31 maart 2023 (Buurderij)
• Woensdag 26 april (VCM Malden)
• Vrijdag 26 mei (Buurderij)
• Woensdag 28 juni (VCM Malden)

Op dinsdag 10 januari werd het eerste Max 
Vitaal boekje uitgereikt aan wethouder Rob 
Engels. Rob ontving het eerste boekje 
tijdens de valpreventie cursus in “Ons Huis” 
in Nederasselt en uit handen van Sjaak 
Coolen. Hij is vrijwilliger bij “Voor elk wat 
wils” in Nederasselt. Het boekje geeft  u in-
zicht in de vele (sport) mogelijkheden die 
onze gemeente heeft . 

Een actieve leefstijl geeft  het leven meer 
kwaliteit. Een gezonde leefstijl kan op korte 
termijn al bijdragen aan kwaliteit van leven. 
Het speelt een belangrijke rol bij het kun-
nen blijven deelnemen aan de samen-
leving en behoud van het gewone leven. 
Tal van sportverenigingen bieden de moge-
lijkheid om te komen sporten maar soms is 
het lastig om te weten welke verenigingen 

er allemaal zijn en wat ze aanbieden daar-
om geven wij dit boekje ‘Max Vitaal’ uit. 

Hulp nodig of vragen?
Neem dan contact op met beweegcoach 
Dorien Vrolijks, te bereiken op: 
06 - 52 68 31 16 of stuur een e-mail naar: 
heumenbeweegt@heumen.nl
Kijk voor het meeste actuele aanbod op: 
www.heumenbeweegt.nl

Waar zijn de boekjes verkrijgbaar?
De boekjes liggen bij de receptie van het 
gemeentehuis en bij gezondheidscentrum 
‘De Kroonsteen’ in Malden. 

Bovendien hebben alle verenigingen ze 
voor u beschikbaar. Binnenkort komen ze 
op nog meer plekken te liggen.

www.heumen.nl20 januari 2023

Vergadering commissie Bestuur en Samenleving: 
donderdag 26 januari

Donderdag 26 januari vergaderen de 
raads- en commissieleden van onze 
gemeente in de commissie Bestuur en 
Samenleving. 

Agenda en stukken
De volledige agenda en de stukken van de 
commissievergadering vindt u op de ver-
gaderkalender van de gemeenteraad:
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
datum van de vergadering.

Volgen van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de Raadzaal 
van het gemeentehuis. U bent van harte 
welkom als toehoorder. Aanmelden is niet 
nodig. U kunt de vergadering ook volgen via 
de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Selecteer in de kalender de datum van de 
vergadering en klik vervolgens op de link 
naar de uitzending. Deze verschijnt kort 

voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugkijken.

Inspreken
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmel-
den bij de raadsgriffi  e via e-mail: 
griffi  e@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. 
Aanmelden kan tot op de dag van de ver-
gadering tot 16.00 uur.


