
Rusland heeft  de gaslevering naar Europa 
sterk teruggeschroefd. Daardoor rijzen de 
energiekosten de pan uit. Niet alleen gas, 
ook elektriciteit werd de afgelopen maan-
den steeds duurder. Dat voelen we allemaal 
in onze portemonnee. Tegelijkertijd willen 
we ook de CO

2-uitstoot, die veroorzaakt 
wordt door het gebruik van fossiele energie 
zoals olie, steenkool en gas, terugdringen. 
Dat is beter voor het milieu en helpt om de 
verandering van het klimaat tegen te gaan. 
We moeten met andere woorden zuiniger 
omgaan met ons energieverbruik. Minder 
gas en olie betekent een lagere energie-
rekening én een bijdrage aan een duurzame 
samenleving.

Wat kunt u doen?
Als huiseigenaar wilt u graag prettig en 
energiezuinig wonen. Een belangrijke stap 
om dat te bereiken is door uw huis goed 
te isoleren. Ook het plaatsen van zonne-
panelen of een warmtepomp om duurzame 
energie op te wekken bieden een uit-
stekend alternatief. Goed voor het milieu 
én voor de portemonnee.
Veel woningeigenaren willen hun woning 
wel aanpakken, maar weten vaak niet waar 
ze moeten beginnen: Welke maatregelen 
hebben het meeste eff ect, wat kan ik zelf 
doen en welke aannemer heeft  überhaupt 
tijd? En heeft  het zin om voor bepaalde 
maatregelen een gezamenlijke off erte aan 
te vragen met meerdere buren? 

Informatieavonden
De gemeente Heumen wil woningeigenaren 
helpen om hun huis energiezuiniger te 
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Energie in het Dorp

Werven en behouden van vrijwilligers 
in het Sportcafé

Functie dorpsverbinders 
komt te vervallen

Het Sportcafé staat deze keer in het teken van vrijwilligers. Veel verenigingen kampen 
namelijk met een tekort aan vrijwilligers, hetgeen een groot probleem vormt voor alle 
clubactiviteiten. Tijdens deze avond bespreken we deze problematiek. 

Een medewerker van de organisatie ‘Taakie’ vertelt over het snel en eenvoudig werven en 
behouden van vrijwilligers. De workshop bestaat uit vier stappen:
1. Wie is er al actief en wat heb je nodig?
2. Verbeter het imago van het vrijwilligerswerk op de club met behulp van een campagne.
3. Vind snel en eenvoudig het lid of de ouder van een jeugdlid bij openstaande taken en 
 functies met behulp van Taakie.
4. Vrijwilligersbeleid.

Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van vrijwilligers leuker en 
makkelijker maakt. Je kunt daarmee snel en simpel iemand vinden voor een taak of functie 
binnen de club. Kijk maar eens op: www.taakie.nl om een idee te krijgen.
We mogen vanuit de gemeente 8x een Taakie-abonnement (voor één jaar t.w.v. 234 euro) 
uitdelen, met een eigen bijdrage van 50 euro per club.

 Details sportcafé
 Datum:                Maandag 10 oktober 2022

 Locatie:               Tennisvereniging ‘TV Malden’, Dorsing 1 in Malden

 Tijd:                      20.00 - 22.00 uur (inloop 19.30 uur)

 Geef je op bij Dorien Vrolijks: dvrolijks@heumen.nl

maken en om zelf duurzame energie op te 
wekken. Daarom organiseren we dit najaar 
verschillende informatieavonden. 
De eerste staat gepland op maandag 3 
oktober in het Verenigingsgebouw de Terp in
Heumen. Op deze avond zullen een energie-
adviseur, een medewerker van het Regio-
nale Energieloket en een medewerker van 
de gemeente een toelichting geven op de 
stappen die u kunt zetten. Onze wethouder 
duurzaamheid zal u op deze avond welkom 
heten.

Maandag 3 oktober
19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Verenigingsgebouw De Terp, Dorpstraat 21, 
Heumen

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deel-
nemers we op deze informatieavond kun-
nen verwachten, is het prettig als u zich 
aanmeldt (via duurzaam@heumen.nl). 
Aanmelden is niet verplicht. Uiteraard is er 
ook op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid veel infor-
matie te vinden.

Wij hopen u op deze avond te mogen ont-
moeten. Mocht u 3 oktober verhinderd 
zijn, dan kunt u ook op een van de andere 
bijeenkomsten binnen de gemeente 
Heumen terecht. Een overzicht van alle 
avonden vindt u op onze website:
www.heumen.nl/energie-in-de-wijkhet-dorp 

Zoals u misschien heeft  gehoord besloot de coalitie begin juni dat de functie van dorps-
verbinders komt te vervallen. De dorpsverbinders Catelijne Quant en Zaphira van Leeuwen 
zijn daarom niet meer actief in deze functie per 1 oktober. In dit bericht leest u waar u 
terecht kunt voor de ondersteuning van initiatieven, waar activiteiten plaatsvinden en 
hoe u een probleem kunt melden.

De dorpsverbinders ondersteunden onder andere bij het aanvragen van een inwoners-
initiatief. U kunt daarvoor terecht op de website: www.heumen.nl/goedidee. Misschien 
kent u iemand in uw omgeving die al ervaring heeft  met het aanvragen van een vonkje of 
subsidie voor een initiatief? Mocht u daar samen niet uitkomen dan kunt u ons via de 
contactgegevens op de website benaderen. 

Op het gebied van mensen en activiteiten met elkaar verbinden verwijzen wij u naar de 
website van Gelderse Handen: www.gelderserhanden.nl/heumen. Daar vindt u bijvoor-
beeld een evenementenkalender maar ook als u hulp zoekt of een vrijwilligersvereniging 
bent u daar aan het goede adres.

De dorpsverbinders kregen ook wel eens 
vragen of signalen over verloren voor-
werpen of bijvoorbeeld een lantaarnpaal 
die kapot is of andere zaken die niet op 
orde waren in de openbare ruimte (zoals 
loszittende stoeptegels).

Voor deze zaken kunt u een melding doen 
via: www.heumen.nl/meldingdoen. 
U doet daar via de verbeterdebuurt-site 
een melding, hier is ook een app voor die 
u gratis kunt downloaden.



Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad 
de stedenbouwkundige visie voor de ont-
wikkeling van het woningbouwplan Zilver-
bergweg/Kruisbergsestraat vastgesteld. 
Het woningbouwprogramma voorziet in de 
realisering van 88 woningen. Helaas is door 
allerlei factoren grote vertraging in de 
planontwikkeling opgetreden. De belang-
rijkste tegenvaller is de gebleken noodzaak 
tot compensatie van de natuurwaarden  
die door de woningbouw verloren dreigen  
te gaan.

Aan het besluit van de raad is een uitvoerig 
participatietraject vooraf gegaan, waarin 
een belangrijke rol was weggelegd voor de 
zogenoemde meedenkgroep. Deze groep 
bestond uit 25 - 30 omwonenden van het 
plangebied en inwoners van Overasselt. 
Om de beoogde woningbouw juridisch  
mogelijk te maken, moet de gemeenteraad 
een bestemmingsplan vaststellen. De oor-
spronkelijke planning voorzag in publicatie 
en ter visielegging van het ontwerpbe-
stemmingplan in het 1e kwartaal van dit 
jaar en vaststelling door de gemeenteraad 
aan het eind van het jaar. Parallel daaraan 
zou de noodzakelijke grondverwerving 
moeten verlopen en de voorbereiding en 
uitvoering van de noodzakelijke compense-
rende maatregelen voor flora en fauna in 
het kader van de Wet natuurbescherming 
moeten plaatsvinden. 
Volgens de oorspronkelijk planning zou het 
bouw- en woonrijp maken van het gebied 
en de uitgifte van de bouwkavel in de loop 
van 2023 moeten plaatsvinden.

Vertraging in ontwikkeling woningbouw-
plan Zilverbergweg/Kruisbergsestraat

Beschermde diersoort
Helaas is door allerlei factoren grote ver-
traging in de planontwikkeling opgetreden. 
Een oorzaak daarvan is het gebrek aan per-
sonele capaciteit bij de gemeente, maar de 
belangrijkste tegenvaller is de gebleken 
noodzaak tot compensatie van de natuur-
waarden die door de woningbouw verloren 
dreigen te gaan. Zo is het plangebied een 
belangrijk foerageergebied van de das, een 
beschermde diersoort. Op grond van de 
Wet natuurbescherming moet het leef- en 
foerageergebied dat door de woningbouw 
teniet wordt gedaan worden gecompen-
seerd, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het 
huidige leef- en foerageergebied. 

De mogelijkheden daarvoor zijn echter be-
perkt. Op dit moment worden in overleg 
met een ecologisch adviesbureau en de 
provincie, die een vergunning op grond van 
de Wet natuurbescherming moet verlenen, 
mogelijke oplossingen verkend. Hiermee is 
echter de nodige tijd gemoeid. Op dit mo-
ment is het lastig te zeggen wanneer de be-
stemmingsplanprocedure kan worden ge-
start. Het streven is echter voor het eind 
van dit jaar. 

Voor meer informatie
Voor eventuele vragen of nadere informa-
tie kunt u contact op nemen met de heer  
A. Kneppers van de afdeling Bouwen, Milieu 
en Leefomgeving, zowel via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente 14 024, 
als via de mail: akneppers@heumen.nl. 

Vergadering commissie Bestuur 
en Samenleving: 
donderdag 29 september
Donderdag 29 september vergaderen de 
raads- en commissieleden van onze  
gemeente in de commissie Bestuur en  
Samenleving. Er worden vier raadsvoor-
stellen besproken waaronder de Dienst-
verleningsovereenkomst Werkbedrijf 2023 
en de Bedrijveninvesteringszone Vast-
goedeigenaren Winkelcentrum Malden 
2023-2025. 

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 Raad-
zaal van het gemeentehuis. U bent van 

harte welkom als toehoorder. Aanmelden 
is niet nodig.

U kunt de vergadering ook live mee- 
luisteren via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugluisteren.

Inspreken
Als u wilt inspreken, kunt u zich aan- 
melden bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de 
dag van de vergadering tot 16.00 uur.

Uit de gemeenteraad: 
donderdag 15 september

Op donderdag 15 september vergaderde 
de gemeenteraad van Heumen. Op de 
agenda van deze extra raadsvergadering 
stond het voorstel ‘Vestiging Wet Voor-
keursrecht Gemeenten locatie Hatertse-
weg/Jufferstraat’.

Vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeen-
ten locatie Hatertseweg/Jufferstraat
Met de vestiging van het gemeentelijk 
voorkeursrecht verkrijgt de gemeente 
een voorkeurspositie op de percelen voor 
de beoogde nieuwe locatie van SV Juliana 
’31. De gemeenteraad stemde in met dit 

voorstel. Op donderdag 6 oktober neemt 
de gemeenteraad een besluit over de  
locatiekeuze voor het sportcomplex van 
voetbalvereniging SV Juliana ’31.

Terugluisteren? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is? 
Dan kunt u de vergadering terugluisteren 
via de vergaderkalender: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream.

Koortsboom genomineerd voor boom 
van het jaar!

Uit 82 bomen heeft een vakjury per provincie één boom genomineerd. Voor de provincie 
Gelderland is dat de Koortsboom geworden, we zijn heel trots! Stemt u ook mee zodat de 
Koortsboom de Nederlandse boom van het jaar wordt?

Tot 17 oktober (12.00 uur) kunt u via de website: www.deboomvanhetjaar.nl stemmen op de 
Koortsboom. 

Elke dinsdag ‘Voor elk wat wils’ 
in Nederasselt

De activiteitengroep van het dorpshuis in Nederasselt organiseert elke dinsdag (tussen 
14.00 en 16.30 uur) tal van sportieve en andere activiteiten voor alle 50-plussers uit onze 
gemeente. Zij werkt daarin samen met diverse maatschappelijke partners zoals het  
Ouderenfonds, Malderburch en onze gemeente. Wees welkom! De activiteiten zijn gratis en 
u hoeft zich niet aan te melden.

De activiteiten zijn voor inwoners die actief in het leven (willen blijven) staan. Niet alleen 
voor sport en spel, maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. Afgelopen week is er 
met hulp van inwoners van Nederasselt, de gemeente, KBO en het Ouderenfonds een mooie 
dag neergezet met de Franse cultuur als thema. Elke 2e dinsdag van de maand is er een 
themamiddag. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Voor dergelijk  themamiddagen is op- 
geven noodzakelijk bij Jacquelien Albers op nummer: 06 - 20 45 46 99.



www.heumen.nl23 september 2022

Aanstaande zaterdag 24 september is het weer tijd voor de appeloogst in de Elshof boom-
gaard! Wilt u mee plukken? Kom dan van 10.00 tot 13.00 uur naar het mini-oogstfestival. 
Kinderen en volwassenen, iedereen is welkom. De toegang is gratis en u mag uw zelf ge-
plukte fruit mee naar huis nemen. Bovendien zijn er allerlei activiteiten voor kinderen op 
deze dag. Aanmelden is niet nodig.

Waar is de Elshof Boomgaard te vinden? 
De boomgaard ligt aan ’t Laantje. Dit is een onverharde zijweg van de Rijksweg in Malden ter 
hoogte van de Union velden en bij het adres Rijksweg 22. Fietsers kunnen parkeren bij de 
boomgaard. Auto’s bij de sportvelden. 

Appeloogstfeest in boomgaard Elshof Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 
op percelen nabij de Hatertseweg/
Jufferstraat te Malden ivm verplaatsing 
SV Juliana’31
Vestiging voorkeursrecht
Aanwijzing van perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken op grond van artikel 7, lid 1 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) bekend dat de gemeenteraad op 15 septem-
ber 2022 heeft besloten om op grond van artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het betreffen de onderstaande percelen gelegen nabij Hatertseweg/Jufferstraat te Malden: 

 Plaatselijke aanduiding: In aanwijzing Kadastraal bekend:
   opgenomen grootte:
   ha. a. ca. Gemeente Sectie Nummer
 • Nabij Hatertseweg te Malden 00 61 83 Heumen A 1406
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 01 18 45 Heumen A 1355
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 04 71 05 Heumen A 1422
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 01 96 24 Heumen A 1334
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 01 14 41 Heumen A 1335
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 00 79 20 Heumen A 1178
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 01 02 93 Heumen A 1363
 
 • Nabij Hatertseweg te Malden 00 14 54 Heumen A 1342

De onderhavige percelen zullen worden bestemd voor: sport met bijbehorende voorzienin-
gen, alle niet agrarisch en nader uit te werken. 
De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit behorende grondplantekening d.d. 29 
augustus 2022 en de daarbij behorende lijst van aangewezen percelen, één en ander naar de 
stand van de openbare registers van het Kadaster 29 augustus 2022.
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder 
mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 19 september 2022, voor 
eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6, 6581 AC Malden. 
De eigenaren met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonder-
lijke kennisgeving.
Het besluit van de gemeenteraad is bekend gemaakt in het Gemeenteblad van Heumen d.d. 
23 september 2022, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

Collectes
25 september t/m 1 oktober: 
HandicapNL

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, gft 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
• Malden: De Kruigang 1, Kloosterstraat 13

Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Hamelbergstraat 2A
• Malden: Kroonsingel 73

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Heumen: Nabij Rijksweg 214, Nabij   
 Burchtselaan (HMN01 Sectie I Perceel 7  
 (deels 8 en 9, deels 897 en 1052) 
• Malden: Rijksweg 44, Rijksweg 110-112
• Overasselt: Hamelbergstraat 2A, De Laan 6
• Nederasselt: Rijksweg 3

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan 
“Molenweg 2 Nederasselt”

Ander besluit van algemene strekking
• Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op  
 percelen nabij de Hatertseweg/Juffer- 
 straat te Malden ivm verplaatsing 
 SV Juliana’31
• Aanwijsbesluit Contactfunctionaris Wet 
 open overheid (Woo)

Omgevingsvergunning buiten behandeling 
stellen
• Malden: Ambachtsweg 5

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
• Malden: Bovendorpseweg ongenummerd,  
 Hoogenhofseweg ongenummerd

Omgevingsvergunning niet 
vergunningplichtig
• Overasselt: OVA00 Secties G Perceel 775  
 Nabij Garstkampsestraat 7

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


