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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 aanvra-
gen op www.digid.nl. Bent u niet in de gele-
genheid 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, 
bijvoorbeeld over de WOZ-waarde? 
Kijk dan op www.munitax.nl voor meer 
informatie. Heeft  u liever persoonlijk con-
tact? Bel dan naar: (024) 67 80 962 van 
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

IrisZorgPreventie en Pro Persona Connect organiseren digitale ouderavonden over onder-
werpen voor ouders van middelbare scholieren. Het gaat over opvoeden, alcohol, roken, 
drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentale gezondheid. Veel ouders lopen met 
vragen rond over deze thema’s. Als dit voor u ook interessant is dan sluit aan bij een 
digitale avond!

De eerstvolgende twee zijn op:
• Donderdag 2 februari: overmatig beeldschermgebruik
• Dinsdag 7 februari: roken, drinken en drugs (voor klas 1 en 2)

Op deze pagina publiceren we de nieuwe avonden ook weer maar u kunt ook alvast kijken 
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 

De kosten van veel producten en diensten, 
waaronder die van energie, zijn het afgelo-
pen jaar enorm gestegen. Met een laag 
inkomen is het moeilijk om deze kosten te 
betalen. Vorige jaar is daarom een eenmali-
ge energietoeslag beschikbaar gesteld. 

Net als in 2022 mogen gemeenten ook in 
2023 van het Rijk een energietoeslag ver-
strekken. De gemeente Heumen gaat dat 
uiteraard ook doen. Het Rijk is echter nog 
bezig met een wetswijziging om dit moge-
lijk te maken. Gemeenten mogen daarom 
niet eerder dan juni 2023 de energietoeslag 
2023 uitbetalen. Dat betekent ook dat u 
pas vanaf juni 2023 een aanvraag kunt in-
dienen.

Let op: Als u in 2022 al een energietoeslag 
ontving, hoeft  u niets te doen. U ontvangt 
de energietoeslag 2023 automatisch, vanaf 
juni 2023.

Wat is de energietoeslag?
Dit is een (eenmalig) bedrag van € 1.300 
netto per huishouden. Dit bedrag wordt 
uitbetaald vanaf juni 2023.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge 
energierekening. Het is niet verplicht om de 
toeslag hieraan te besteden. Maar het is 

wel verstandig om dit geld te gebruiken 
voor de hogere jaarafrekening van de ener-
gieleverancier.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor een 
huishouden in de gemeente Heumen 
• dat een energiecontract heeft  met een 
 energieleverancier of een commercieel 
 huurcontract heeft ; en
• te maken heeft  met een  (laag) inkomen 
 tot 130% van het sociaal minimum.
Let op: er geldt een maximum van één con-
tract per huishouden, waarvoor de ener-
gietoeslag bestemd is.

Ontvangt u dit jaar bijstand of ontving u 
een minimaregeling?
Dan hoeft  u niets te doen. Wij hebben vol-
doende gegevens van u. U ontvangt in juni 
een brief over de energietoeslag van de ge-
meente. Mocht u geen brief of uitbetaling 
hebben ontvangen terwijl u denkt daar wel 
recht op te hebben, vul dan het aanvraag-
formulier dat in juni onderaan deze pagina 
beschikbaar komt in en stuur het op naar 
het aangegeven (mail)adres.

Ontvangt u geen bijstand en ontving u ook 
geen minimaregeling via de gemeente?
Dan zijn uw gegevens niet bij ons bekend. 
U moet dan een aanvraag indienen bij de 

Herhaald bericht
De belastingaanslag van Munitax 
komt eraan 

Online ouderavonden met thema’s: 
overmatig beeldschermgebruik en roken, 
drinken en drugs

Eenmalige energietoeslag en extra ondersteuning energiekosten 2023

gemeente via het aanvraagformulier Ener-
gietoeslag dat u vanaf juni 2023 onderaan 
deze pagina kunt vinden. U kunt dit formu-
lier ingevuld en ondertekend zenden naar: 
soza@heumen.nl  of Gemeente Heumen, 
t.a.v. Energietoeslag, Kerkplein 6, 6581 AC 
Malden. U kunt dat doen tot 1 januari 2024.

Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft  u hulp nodig om 
een aanvraag in te dienen? Informeer dan 
bij sociale zaken van de gemeente Heumen
via soza@heumen.nl of via: 
schuldhulpverlening@heumen.nl 
Of bel (024) 358 83 00



Op woensdag 8 februari start de gemeente 
Heumen samen met een groep heel diverse 
betrokken partijen met het opstellen van 
een gebiedsvisie voor het buitengebied 
tussen Malden en Nijmegen. Hoe moet dit 
gebied zich verder ontwikkelen? Wat gaat 
goed, wat kan beter? Waar moet meer aan-
dacht voor zijn? Welke kansen biedt dit  
gebied? Op deze eerste startbijeenkomst 
willen we u als inwoner uiteraard informe-
ren over dit proces om vervolgens met  
elkaar in gesprek te gaan. Komt u ook?

In het gebied spelen tal van ontwikkelin-
gen, worden veel initiatieven ontplooid en 
dient zich een veelvoud aan kansen aan. 
Een van die ontwikkelingen betreft duurza-
me landbouw waar we als gemeente en-
thousiast over zijn. Daarnaast is het gebied 
een belangrijke groene buffer voor de in-
woners van de woonkernen van Nijmegen 
en Malden. Het gebied vormt een schakel 
tussen de natuurgebieden Heumensoord 
en de Hatertse en Overasseltse Vennen. 
Het is een vaker uitgesproken wens om de 

verbinding tussen deze natuurgebieden te 
versterken om zo ook beter in te spelen op 
de dreigende verdroging van het gebied. 
Tegelijkertijd kunnen de versnippering en 
rommelige structuur van het gebied aan de 
oostzijde van de Rijksweg een hoognodige 
ruimtelijke kwaliteitsimpuls gebruiken.
Omdat we al deze ontwikkelingen en kan-
sen goed op elkaar willen afstemmen willen 
we een integrale gebiedsvisie opstellen 
waarbij we de input van alle betrokken par-
tijen uit dit gebied (organisaties, bedrijven 
én inwoners) willen gebruiken.

Startsein proces
Op woensdag 8 februari geven we het 
startsein voor de ontwikkeling van deze 
gebiedsvisie. Op die avond hebben we dus 
nog geen concrete visie, we staan aan het 
begin van de ontwikkeling daarvan. We wil-
len u graag informeren over het proces dat 
we de komende periode gaan doorlopen, 
over de stappen die we daarvoor gaan zet-
ten, wie we daarbij willen betrekken en wat 
ons einddoel is. De avond heeft dus groten-
deels een informatief karakter. Naast het 
informeren bestaat er ook ruimte om met u 
in gesprek te gaan, zodat we voor de ge-
biedsvisie direct bij de start al wat richting 
krijgen over de waarden, dilemma’s en  
kansen die u ziet voor het gebied.

Aanmelden
De visie wordt door de gemeente opgesteld 
met hulp van u en bureau LOS Stadomland. 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag  
8 februari op het gemeentehuis in Malden 
en start 19.30 uur. Voor de organisatie van 
de bijeenkomst is het van belang dat u zich 
vooraf aanmeldt. U kunt dat doen via de 
speciale website www.maldennoord.onze-
gebiedsvisie.nl/Home/Aanmelden-bijeen-
komst U kunt ook via www.heumen.nl op 
deze projectwebsite komen of maak ge-
bruik van onderstaande QR-code. 
De genoemde website wordt gedurende 
het gebiedsproces voortdurend bijgewerkt 
om u zo actueel mogelijk te informeren en 
biedt de mogelijkheid om direct te reageren.

Uitnodiging Informatieavond buitengebied Malden-Noord 
Praat mee over de toekomst van Malden-Noord!

Alzheimer CaféJoin Us laat jongeren meedoen!
Ontmoeting voor alle mensen die met  
dementie te maken hebben 

Donderdag 2 februari: Als thuis wonen niet 
meer gaat 
• Locatie: Multifunctioneel Centrum 
 Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden
• Tijden: Inloop vanaf 19.00 uur, start om 
 19.30 uur, afsluiting rond 21.00 uur

Toegang is gratis, aanmelden niet nodig
Informatie: Malderburch, telefoonnummer: 
(024) 357 05 70.

Join Us helpt jongeren (tussen de 12 en 18 
jaar) die meer sociale contacten zoeken. 
Elke twee weken ontmoeten de jongeren 
elkaar in het jongerencentrum ‘The Base-
ment’ in Malden (Kerkplein 8A), op dins-
dagavond van 18.30uur tot 21.30 uur.

Samen worden er allerlei activiteiten die de 
deelnemers zelf bepalen georganiseerd. 
Denk aan film kijken, spelletjes doen of cre-
atieve activiteiten. Soms gaan ze er ook op 
uit om een potje te bowlen of gewoon een 
ijsje te eten. Deze bijeenkomsten worden 
begeleid door jongerenwerkers die de jon-
geren helpen hun sociale redzaamheid te 
vergroten. Zo kunnen jongeren een pas-
send netwerk opbouwen en behouden.  
Hier wordt altijd gekeken naar de individu-
ele behoeftes en kansen van de jongeren, 
het gaat dus om maatwerk

Sociale challenges
In de tussenliggende weken gaat de jongere 
zelf aan de slag met door hen zelf bedachte 
sociale challenges. Samen met de jongeren- 
werkers wordt gekeken naar wat de deel-
nemers lastig vinden op sociaal gebied, 
daarbij kiezen ze hun eigen uitdagingen en 
gaan daarmee aan de slag. Join Us creëert 
een veilige groep waarin jongeren herken-
ning bij elkaar kunnen vinden en elkaar 
kunnen ondersteunen bij hun sociale uitda-
gingen.

Voor wie is Join us?
Alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit de 
gemeenten Heumen en Mook & Middelaar, 
die meer sociale contacten zoeken.

Informatie?
Kijk dan op: www.join-us.nu of neem con-
tact op met jongerenwerker van Synthese: 
Wim Lange 06 - 40 63 26 75

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Collectes

29 januari t/m 4 februari: Hersenstichting

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Veldweg 5

• Nederasselt: Broekstraat 61

Verleende omgevingsvergunningen

• Nederasselt: perceel nabij Schoonenburgseweg  

 26A

• Overasselt: Kasteelsestraat 12A

Verzoek tot intrekking vergunning

• Malden: de Hoge Brug 14

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: de Hoge Brug 14

Realisatie oplaadpalen elektrisch rijden

• Malden: Groeze

Uitschrijving basisregistratie personen

• https://tinyurl.com/yca76t3f

• https://tinyurl.com/3jp5aekr

Beplanting in buitengebied: Een mooie impuls voor streekeigen 
landschap en de biodiversiteit!

Afgelopen zaterdag 21 januari zijn er bijna 
2050 struiken en 55 (fruitbomen) uitge-
deeld aan 6 deelnemers van de subsidie-
regeling Landschapsimpuls en biodiversi-
teit. De deelnemers zijn inwoners van het 
buitengebied van onze gemeente. 

Zij ontvingen dit plantgoed voor aanplant 
op hun eigen terrein. De aanplant van deze 
struiken en bomen maakt ons buitengebied 

afwisselender en natuurlijker. Er ontstaan 
landschapselementen zoals houtsingels, 
hoogstamboomgaarden, struweelhagen en 
knotbomen. Dit zijn fi jne leefgebieden voor 
allerlei insecten en dieren.  

Subsidie
De subsidieregeling Landschapsimpuls en 
biodiversiteit richt zich op particuliere 
(agrarische en niet agrarische) grondeige-

naren. Er is een subsidie van de Provincie 
Gelderland beschikbaar, waardoor met 
korting beplanting kan worden aangeschaft  
en een gratis beplantingsadvies gegeven 
wordt. De gemeente Heumen maakt al 
enkele jaren gebruik van deze mogelijkheid 
om het landschap te verbeteren. 
Wethouder Baneke waardeerde de inzet en 
gaf aan enkele plantlocaties te gaan be-
zoeken komend najaar.  

Kijk voor meer informatie over landschap 
en deze regeling op onze website: 
www.heumen.nl/landschapsontwikkeling  
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