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Door Versteegden Vastgoed BV uit Erp is 
aan de gemeente een voorstel voorgelegd 
voor de bouw van circa 45 woningen op het 
aan de Oude Kleefsebaan 33-35 te Overas-
selt gelegen perceel van het aannemings-
bedrijf van Vink BV.

Het college van burgemeester en wet- 
houders heeft op 15 november jl. besloten  
positief te reageren op dit initiatief en in 
principe medewerking te verlenen aan het 
ingediende bouwplan. Het college ziet  
hierin een kans om op relatief korte termijn 
tegemoet te komen aan de onverminderd 
hoge vraag naar meer woningen. Zeker nu 
de ontwikkeling van het woningbouwplan 
Zilverbergweg/Kruisbergsestraat sterk is 
vertraagd. 

Wijziging bestemmingsplan
Om woningbouw mogelijk te maken is een 
wijziging van het bestemmingsplan nood-
zakelijk. Voordat een bestemmingsplan- 
wijziging in procedure kan worden ge-
bracht, moet een onderzoek naar de haal-
baarheid van deze wijziging worden uitge-
voerd. Onder andere bodemkwaliteit, 
archeologie, natuurwaarden en de wind-
vang van de nabij gesitueerde molen Zel-
denrust maken deel uit van het onderzoek.

Aan de Dorpstraat 32 in Heumen worden eind dit jaar de nieuwbouwappartementen in de 
St. Gregoriuskerk (grotendeels) opgeleverd. Deze appartementen worden in de eerste  
weken van 2023 op het elektriciteitsnet aangesloten. Daarvoor legt aannemer van Gelder 
in opdracht van Liander nieuwe elektriciteitskabels aan in de Dorpstraat.
 
Verkeersmaatregelen
In de week van 9 januari wordt begonnen met de werkzaamheden. Voor het leggen van 
elektriciteitskabels en de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de strook naast de 
rijbaan open gegraven. Hiervoor is een gedeeltelijke afsluiting van de Dorpstraat nood- 
zakelijk en waar nodig wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. De werkzaamheden en de  
verkeersmaatregelen duren tot half februari.

Omwonenden hebben in de eerste week van januari een bewonersbrief ontvangen. 
Deze informatie vindt u ook terug op: www.heumen.nl/werkzaamheden.

Beste inwoners van Nederasselt, Heumen, 
Overasselt en Malden,

Crisis. Dat was misschien wel het meest  
gebruikte woord in het afgelopen jaar.  
Het jaar 2022 begon met de staart van  
de coronacrisis. Daarop volgden in wille-
keurige volgorde een stikstofcrisis, een 
asielopvangcrisis, een wooncrisis en een 
energiecrisis. En dan is het niet eens mijn 
intentie om uitputtend te zijn in mijn op-
somming. Het woord crisis was kortom niet 
van de lucht. We gebruiken het woord 
doorgaans om urgentie te creëren. Maar als 
op deze manier alles zo’n beetje urgent 
wordt verklaard is, als je niet oppast, uit-
eindelijk niets meer belangrijk. 

Begrijpt u mij vooral niet verkeerd. Ik schrijf 
dit zeker niet om zaken daarmee te baga-
telliseren. De problemen en zorgen zijn 
groot en het vinden van passende op- 
lossingen is zeker niet eenvoudig. Maar 
door problemen consequent als een crisis 
te bestempelen ontstaat een soort van per- 
manente crisisachtige sfeer. De vraag is 
wat we daarmee opschieten en of het een 
oplossing dichterbij brengt. Ik vrees van 
niet. Ik pleit er daarom voor om in het  
nieuwe jaar wat selectiever om te gaan met  
het woord crisis. Niet ieder probleem is een 
crisis.

Bovenal was 2022 het jaar van de Russische 
inval in Oekraïne. Een oorlog in Europa. De 
beelden zijn en blijven hartverscheurend. 
We veroordelen dit geweld in de meest 
krachtige bewoordingen. We worden er ook 
door met onze neus op de feiten gedrukt 
dat vrede en veiligheid nooit vanzelfspre-
kend zijn. Het onderstreept hoe bevoor-
recht we zijn dat wij hier in Nederland in 

vrede en vrijheid kunnen en mogen samen-
leven binnen de waarborgen van een  
democratische rechtsstaat.

Vanaf maart vangen wij in onze gemeente 
Oekraïense ontheemden op, die gevlucht 
zijn voor dit oorlogsgeweld. Zo willen we 
ook vanuit de gemeente Heumen onze bij-
drage leveren. Dankzij de inzet van onze 
medewerkers, maar vooral ook dankzij de 
inzet van een grote groep betrokken vrij-
willigers is ons dit gelukt. Ik ben ze daar 
zeer dankbaar voor. Zonder hen was dit niet 
mogelijk geweest. Naast de gemeentelijke 
opvang vindt er ook particuliere opvang 
van vluchtelingen plaats. Ook daarvoor 
past dank en waardering.

Het afgelopen jaar mag met recht een be-
wogen en onstuimig jaar genoemd worden. 
En ook 2023 zal een jaar zijn met de nodige 
tegenwind. We nemen immers een groot 
aantal zorgen mee het nieuwe jaar in. Maar 
we moeten ons door die tegenwind vooral 
niet omver laten blazen.

Recent keek ik op tv naar een documentaire 
over de Belgische psychiater en hoogleraar 
Dirk de Wachter. Bij hem is uitgezaaide 
kanker geconstateerd. Het ging over om-
gaan met tegenslagen. Hij put kracht uit 
het gedachtegoed van de Frans-joodse  
filosoof Emmanuel Levinas. Levinas gaat uit 
van de “kleine goedheid”. Hij wil daarmee 
het belang benadrukken van het alledaagse 
goede in de interactie tussen mensen.  
Kleine goedheid kan troost en houvast  
bieden in onzekere tijden. Kleine goedheid 
kan pijn verzachten. Kleine beetjes kunnen 
een groot verschil maken. Die kleine goed-
heid wordt in het dagelijks leven zichtbaar 
in de vorm van oprechte aandacht voor  

elkaar. Een open oog en een luisterend oor 
voor de noden van de ander. Betrokken zijn 
op elkaar. Ik vond dat in de kern een mooie 
gedachte. Wat meer kleine goedheid als  
tegenwicht tegen het grote geweld dat zich 
op dit moment in de wereld manifesteert. 
Niet als oplossing voor alle problemen, 
maar als een soort van tegengif of klein 
protest tegen onverschilligheid en onver-
draagzaamheid.

Ik zou u willen oproepen om het komend 
jaar (nog) wat meer van die kleine goedheid 
in het leven van de ander te brengen. Reikt 
u daar waar mogelijk de helpende hand als 
u ziet dat het met mensen in uw omgeving 
niet zo goed gaat. Bijvoorbeeld die een- 
zame buurman die net weduwnaar is ge-
worden, het jonge gezin dat het lastig heeft 
om de eindjes aan elkaar te knopen, de 
agrarische ondernemer die zich zorgen 
maakt over de toekomst van zijn familie- 
bedrijf of die jongere die door de veel- 
eisendheid van de huidige samenleving het 

even niet meer ziet zitten. Houdt u een 
oogje in het zeil? Dan doen wij dat als ge-
meente ook door ondersteuning te bieden 
waar nodig en mogelijk. Zo proberen we er 
met elkaar voor te zorgen dat mensen aan-
gehaakt blijven in plaats van afhaken.  
Onze gemeente is gelukkig een gemeente 
van de menselijke maat. We kennen elkaar 
nog van mens tot mens. Laten we die kracht 
ook in het nieuwe jaar blijven gebruiken 
juist in dit soort onzekere tijden. Dat is mijn 
wens voor 2023.

Ik hoop dat het nieuwe jaar mondiaal gezien 
een vredevol jaar zal worden. Dat het dicht-
bij huis een jaar zal zijn waarin we veel  
kleine goedheid mogen geven en ontvangen. 
En daarnaast hoop ik dat het een gelukkig 
en gezond jaar zal zijn voor u en uw dier- 
baren. Dat wens ik u, mede namens Maartje 
en Daantje, van ganser harte toe!

Joerie Minses
Burgemeester gemeente Heumen

Plan voor woningbouw 
Oude Kleefsebaan Overasselt

Bijeenkomst
Zodra er wat meer zicht bestaat op de haal-
baarheid van het woningbouwplan organi-
seren de ontwikkelaar en de gemeente  
samen een bijeenkomst waarin het voor- 
lopige bouwplan aan de omwonenden en 
andere belangstellenden wordt gepresen-
teerd. Dan kan ook op het plan worden ge-
reageerd en worden de typen, doelgroepen 
en prijsklassen van de te bouwen  
woningen toegelicht. 

De reacties worden vervolgens meegeno-
men bij de verdere planvorming en uit- 
werking. Wij verwachten deze eerste infor- 
matie- en consultatiebijeenkomst in het 1e 
kwartaal van 2023 te kunnen houden.

Procedure
Na afloop van dit participatieproces volgt 
de bestemmingsplanprocedure. In het kader 
 van deze procedure wordt het ontwerp van 
het bestemmingsplan gepubliceerd en ter 
visie gelegd. Gedurende de termijn van de 
tervisielegging kunnen zienswijzen worden 
ingediend bij de gemeenteraad. Indieners 
van een zienswijze kunnen later eventueel 
nog in beroep gaan tegen het door de ge-
meenteraad genomen besluit tot vaststel-
ling van het bestemmingsplan.

Nieuwjaarsboodschap van burgemeester Joerie Minses

Kabelwerkzaamheden in 
Dorpstraat Heumen 

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Ondertekening Prestatieafspraken 
met Oosterpoort

Op 14 december jl. hebben de wethouders Vincent Arts van onze gemeente en Alex ten 
Westeneind van gemeente Berg en Dal samen met directeur-bestuurder Kees van Kampen 
van Oosterpoort en Jan de Bruin, voorzitter van Huurders Vereniging Woonbelang 
prestatieafspraken ondertekend die gericht zijn op het verbeteren en verduurzamen van 
het sociale woningaanbod in onze gemeente. 

Werden in voorgaande jaren de prestatieafspraken per jaar vastgelegd, nu gaat het om 
afspraken die voor de komende 3 jaar gelden. Zo is onder meer afgesproken om in de 
periode 2023-2026 het aantal sociale huurwoningen met minimaal 75 woningen uit te 
breiden. Daarbij ligt de focus vooral op het ontwikkelen van levensloopgeschikte woningen 
zodat ouderen kunnen doorstromen. De intentie van onze gemeente is om de sociale
 huurwoningvoorraad te laten groeien tot 30% van de totale woningvoorraad zoals die is per 
1 december 2022. Zodoende loopt onze gemeente op termijn weer in de pas 
met het landelijke gemiddelde aan sociale huurwoningen.

Gratis Workshop valpreventie

‘Ons Huis’ Nederasselt: Dinsdag 10 januari van 14.00 tot 15.30 uur
‘De Terp’ Heumen: Vrijdag 13 januari van 14.00 tot 15.30 uur

Aanmelden 
Voor Nederasselt via e-mail: Onshuisbeheer@hotmail.com
Of onderstaand antwoordstrookje in de brievenbus van ‘Ons Huis’ doen (Kerklaantje 17).
Voor Heumen via e-mail: gerarddevalk52@gmail.com 
Of onderstaand antwoordstrookje invullen en afgeven bij ‘De Terp’ (Dorpsstraat 21). 

Ik meld me aan voor de workshop valpreventie in: 
O Nederasselt: Dinsdag 10 januari 2023 van 14.00 - 15.30 uur 
O Heumen: Vrijdag 13 januari 2023 van 14.00 - 15.30 uur 

Naam: …………………………….............................................................................................…………. 

E-mail…..............................................................................................……………………………………

Telefoonnummer: …………………......................…………………………………………………………

(onder begeleiding van 2 fysiotherapeuten)
voor alle 50 plussers uit de gemeente Heumen

Gezocht: vakbekwame hovenier met 
groene vingers 
Samen met je collega’s van de buitendienst zorg je ervoor dat Heumen die prachtige 
groene gemeente blijft  waar iedereen zich welkom voelt om te wonen en te werken. 

Medewerker buitendienst groen
32-uur (36 uur bespreekbaar)

Wat ga je doen?
Je werkt samen met collega’s van de buitendienst aan het groenbeheer op het terrein 
van uitvoering. Hierbij kun je denken aan snoei- en kapwerkzaamheden, aanplanten 
van bomen en plantsoenen, afh andeling klachten, piketdienst (gladheidsbestrijding/ 
calamiteitendienst), en afwisselend werkzaamheden aan bestratingen en zwerfvuil. 

Wie zijn wij?
Je komt terecht bij onze buitendienst, wat onderdeel uitmaakt van de afdeling Bouwen, 
milieu en leefomgeving. We werken met bijna 40 betrokken collega’s in zowel binnen- als 
buitendienst. Het buitendienst team bestaat uit 12 collega’s en je bent mede verant-
woordelijk voor de openbare ruimte in gemeente Heumen. Het is een hecht team dat 
staat voor de kwaliteit van die openbare ruimte. Als medewerker buitendienst groen 
werk je samen met de andere collega’s voornamelijk aan het onderhoud van bomen en 
plantsoenen in de openbare ruimte. Je werkt in een klein informeel en betrokken team. 
We vinden het belangrijk dat alle doelgroepen goed kunnen wonen in Heumen. We gaan 
uit van de kracht van de samenleving, investeren in een goed netwerk met uiteenlopen-
de partijen en vervullen een verbindende rol tussen inwoners, organisaties en overhe-
den. Ook jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, net als 
een goede werk-/privébalans.

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende en uitdagende functie voor 32 uur per week (36 uur bespreekbaar), 
waarin je veel verantwoordelijkheid maar ook vertrouwen krijgt. Verder krijg je:
• Een tijdelijk contract voor een jaar met zicht op een vast dienstverband;
• Een salaris van minimaal € 1781,- (aanloopschaal 3) en maximaal € 2874,- (uitloop
 schaal 5) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Gebaseerd op de cao 2022;
• Pensioenopbouw bij het ABP en een bijdrage in de ziektekosten en fi tnessabonnement;
• Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05 % van je bruto maandsalaris. Dit kun je vrij 
 besteden aan doelen die passen bij jouw persoonlijke wensen, zoals aankoop van 
 verlofuren, vakantiegeld of een eindejaarsuitkering;
• Een mobiele telefoon. 

Wie zoeken wij?
Je bent iemand die graag praktisch met het groen bezig is, interesse heeft  in boom-
beheer en digitale verwerking van gegevens en vanuit een basisdeskundigheid goede 
contacten kan leggen met onze inwoners.
Verder heb je:
• Een, bij voorkeur relevant, vakbekwaam hoveniersopleiding niveau 3;
• Minimaal Rijbewijs B. Bij voorkeur E bij B;
• Kennis van en ervaring met boombeheer of in ieder geval de bereidheid om je die 
 aspecten op korte termijn eigen te maken door middel van scholing; 
• Enige kennis van Excel en Word is een pre;
• Interesse in digitale gegevensverwerking (beheersysteem).

Waar kom je te werken?
Je start dagelijks vanuit de gemeentewerf op de Ambachtsweg 10 in Malden. Vervolgens 
zijn je locatie en werkzaamheden iedere dag weer anders binnen de gemeentegrenzen 
van gemeente Heumen. 

Reageer nu!
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan direct, maar uiterlijk 25 januari 2023 via 
de sollicitatiebutton via https://bit.ly/3Gbo8tF
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter Lemmers, Bedrijfsleider buiten-
dienst. Hij is bereikbaar via telefoon 06 - 53 39 61 64.

Goed om te weten
De eerste gespreksronde is gepland op 6 februari 2023. Een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de indiensttreding. 

Bij ons willen we dat jij jezelf kan zijn. Wij willen 
een plek bieden waar iedereen ertoe doet en 
waar mensen zich welkom voelen. We vinden 
het belangrijk dat we verschillende leeft ijden, 
kwaliteiten en achtergronden in onze teams 
hebben. Met al deze verschillende perspectie-
ven kunnen we ons werk beter doen en sluiten 
we aan bij de ontwikkelingen in de maatschap-
pij. Herken je je in bovenstaand profi el en ben 
jij enthousiast over de functie? Voel je dan 
welkom om te solliciteren. Samen doen we 
ons best om je veilig en thuis te laten voelen 
binnen onze organisatie.

Acquisitie stellen we niet op prijs.
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Ophaaldagen afval 2023 
Wanneer haalt Dar mijn afval op? 

Klussendienst weer van start

Energieloket Heumen wenst u een 
comfortabel en gezond 2023

In 2023 kan het zijn dat Dar uw afval (gft, plastic+, oud papier of restafval) op een andere 
dag ophaalt dan u gewend bent. Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar app.  
Met de app heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! Handig: zet de meldingen 
aan in de app. Dan krijgt u bericht wanneer u afval aan de straat kunt zetten. 

Vanaf nu kan de Klussendienst Heumen 
weer ingeschakeld worden voor de kleine 
klusjes in en rondom het huis, bijvoorbeeld 
het ophangen van een schilderij, het  
plaatsen van hang- en sluitwerk of het 
snoeien van een heggetje.

De klussendienst is een serviceverlening 
aan alle inwoners van onze gemeente en is 
onderdeel van Buurderij de Lage Hof in 
Overasselt. Het is in eerste instantie be-
doeld voor mensen die (fysiek) niet in staat 
zijn zelf kleine klussen te verrichten.  
De gevraagde vergoeding is voor brandstof, 
het onderhoud aan de klussenbus en het 
gereedschap.

Kosten
Voor een bedrag van 7,50 euro per half uur 

De gezellige dagen van de Kerst en Oud en 
Nieuw liggen weer vers achter ons en hope-
lijk heeft iedereen deze comfortabel ge-
vierd met vrienden en familie. Het jaar met 
een Energieplafond is begonnen en daar-
mee hebben we meteen een duidelijk doel 
als het gaat om energie besparen en de 
kosten betaalbaar te houden.

Door gedragsmaatregelen komen we een 
heel stuk in de goede richting als we de ver-
warming verstandig gebruiken en geen 
energie verspillen. Toch zal dit niet vol-
doende zijn, zeker in woningen ouder dan 
50 jaar. Dan is het verstandig om eens goed 
naar de bouwkundige staat van de woning 
te kijken en vast te stellen waar de koude 
binnenkomt of de warmte het huis uit gaat.

Het nemen van maatregelen om uw woning 
te verbeteren kunnen worden gefinancierd 
en ook gesubsidieerd. Het Energieloket 
Heumen is op de eerste verdieping van het 
gemeentehuis in Malden. Het is geopend op 
donderdagochtend vanaf 9.00 tot 12.30 
uur. U bent (op afspraak) welkom voor  
informatie en advies bij het verduurzamen 
van uw woning: 
regionaalenergieloket.nl/heumen

komt Harrie Filmer bij u aan huis en lost het 
probleem voor u op. Heeft u een klus? 
Stuur dan een e-mail naar: 
klussendienst@buurderijdelagehof.nl 
of bel met 06 - 20 52 30 89.

Collectes
Geen collectes

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, 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: Ambachtsweg 5, Rijksweg 110-112
• Overasselt: Kadastraal perceel OVA-C-1980- 
 Nabij Hoogstraat 4

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Rijksweg 59
• Heumen: Bredeweg 6

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Heumen: Vaststelling wijzigingsplan  
 Monumentweg 6-8

Beleidsregel
- ZIN tarieven Wmo en Jeugd gemeente Heumen  
 2023
- PGB Tarieven Wmo en Jeugdwet 2023  
 gemeente Heumen
- Beleidsregels Eenmalige energietoeslag en  
 extra ondersteuning energiekosten 
 gemeente Heumen 2022

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Nederasselt: Rijksweg 3
 
Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
- Verordening rioolheffing Heumen 2023
- Legesverordening Heumen 2023
- Verordening afvalstoffenheffing en  
 reinigingsrechten Heumen 2023

Uitschrijving basisregistratie personen
- https://bit.ly/3IiOZqu
- https://bit.ly/3Z7oo5u
- https://bit.ly/3vDa1Ix
- https://bit.ly/3jAa3ya
- https://bit.ly/3Q60jYN


