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Uitgave Dinsdag 10 april 2007

Op 16 april om 20.00 uur vergadert de raads-
commissie Grondgebied.
Op de agenda staan na de mogelijkheid om in te spreken de
beleidsvisie externe veiligheid (20.15 uur), de parkeerpro-
blemen in het centrum van Malden (20.35), de stand van
zaken met betrekking tot woningbouw (21.15), de handha-
ving van erfgrenzen (21.25), de afvalstoffenverordening
(21.40) en de veiligheid voor fietsers op de kruising
J.J. Ludenlaan-Rijksweg (21.50).

De raadscommissie Welzijn komt bijeen op 18 april
om 20.00 uur.
Ook hier kunnen bezoekers inspreken. Daarna staan op de
agenda het spreidingsplan peuterspeelzalen en de uitvoering
van het budgetcontract peuterspeelzaalwerk 2006-2009
(20.10 uur), haalbaarheid brede school aan de Broeksingel
(20.40), voortgang Wet maatschappelijke ondersteuning
(21.40) en de fusie van Stopozog, Rosa en de Stichting
speciaal basisonderwijs (22.00).

Op woensdag 11 en donderdag 12 april wordt de groene
container geleegd.

oud papier
Bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a
staat elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur een papier-
container. U kunt er ook batterijen inleveren.
Bij basisschool St. Jozef staat op zaterdag 14 april van
10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer.

Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning
binnen gekomen:
Sloop:
•Vogelzang 4, O, verwijderen asbesthoudende
golfplaten

Licht:
•Dorpstraat 31B, H, vergroten berging, maken
hobbyruimte

•Dorpstraat 52, H, nieuwe dakkapel en wijzigen
bestaande

•Klinker 35, M, twee dakkapellen
•Oude Kleefsebaan 16, O, vergroten schuur
• Puttershoek 10, M, buitenberging en over-
kapping

Regulier 1e fase:
•Kasteelsestraat 14, O, paardenstal, overkapping/
berging, renovatie schuur

• Schatkuilsestraat 7, O, loods
•Valkstraat 28, O, bouw paardenstal
Regulier:
• Schoolstraat / Ericastraat Malden, aanbrengen
vloer, wijzigen gevel t.b.v. plaatsing.

De publicatie van aangevraagde vergunningen is uitsluitend
informatief bedoeld. Omdat op deze aanvraag nog geen
beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het
indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet
bestuursrecht. Het bouwplan kan tijdens de openstellingsuren
van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woning-
toezicht.

De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 28 maart:
•20070005 (regulier) Ambachtsweg 9, M,
verbouw brandweerkazerne

Verzonden op 29 maart:
•20070053 (licht) Zilverbergweg 7, O, bouw
veranda

Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder C.

Op 2 april zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
•2 witte wilgen, W. Alexanderstraat 6, O
•2 populieren, Valkstraat 13, O.
• 46 fijnsparren, 3 zomereiken, 3 elzen, 1 populier
en 1 iep, Baron van Brakelstraat 1a.

• 3 berken, Valkstraat 34, O

Verzonden op 30 maart:
•Ontheffing voor het verstoken van snoeihout,
in de periode 1 april tot 1 mei 2007,
Schatkuilsestraat 10, O.

Wie het niet eens is met één van de besluiten onder B of C
kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en wethouders binnen zes weken nadat het betreffende
besluit is verzonden.

GEMEENTEHUIS
Raadscommissie Grondgebied

Raadscommissie Welzijn

AFVAL
Afvalagenda voor week 15

VERGUNNINGEN
A. Aanvragen bouwvergunningen

B. Verleende bouwvergunningen

Brede school Malden haalbaar

C. Overige vergunningen

Parkeren in het centrum van Malden is nu al een
toenemend probleem. Dat zal nog eens groter
worden als de Brede school of andere nieuwe
bebouwing er komt. In de raadscommissie
Grondgebied van 16 april zal hierover uitvoerig
worden gediscussieerd aan de hand van een noti-
tie over de te verwachten groei van de parkeer-
behoefte en oplossingen daarvoor. Centraal staat
de vraag: moeten we bezoek aan het centrum per
auto ontmoedigen of moeten we maatregelen
treffen om de stroom beter op te kunnen vangen?

Momenteel wordt er bijvoorbeeld veel op het Kerkplein
geparkeerd. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling,
althans niet voor het stuk langs de Rijksweg. Moet dat
uitgangspunt worden verlaten?
Waarr moeten langparkeerders straks staan? De overloop-
gebieden (aan de Lage Horst en aan de Raadhuisstraat) zijn
op termijn al te krap en dat probleem wordt erger als ze ooit
zouden worden bebouwd. Wat zijn dán alternatieven:
ondergronds parkeren of in aangrenzende woonwijken?
Er kan ook de andere kant op worden gedacht: ontmoedigen
van autogebruik bijvoorbeeld door (op termijn) betaald
parkeren in te voeren.
Vrijwel elke suggestie heeft consequenties voor andere
zaken. B&W doen daarom in hun notitie geen voorstellen. Ze
geven slechts een aantal overwegingen die van belang zijn.
Aan de hand daarvan kan in de raadscommissie een brede
discussie plaats vinden.

Op www.heumenkiest.nl loopt nog de stelling voor week 14
die eveneens gaat over parkeren in het centrum van Malden.
Op de site kan iedereen reageren.
De notitie is te vinden als bijlage bij de agenda van de
raadscommissie Grondgebied op www.heumen.nl

Parkeren in centrum Malden
B&W stellen de raad voor om in 2007 € 70.000
extra uit te trekken voor de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat
bedrag voor 2008 en volgende jaren op te trek-
ken naar € 150.000. Het door het Rijk beschik-
baar gestelde bedrag van € 1 miljoen is in tota-
liteit niet toereikend om de Wmo uit te kunnen
voeren.

Wethouder Henk van den Berg hierover: “We houden nu nog
wel wat over van het budget dat we van het Rijk ontvangen
voor huishoudelijke verzorging, maar dat zal in de toekomst
steeds minder worden als er, onder andere door de vergrij-
zing, steeds meer mensen een beroep op zullen doen.
Overigens stoppen we het overschot nu ook al in een reser-
ve voor de toekomst”.
Het budget voor de uitvoering van de Wmo gaat wel
helemaal op: “We hebben bijvoorbeeld in Vraagwijzer
geïnvesteerd qua personeel en automatisering.”

Tenslotte wijst Van den Berg erop dat de Wmo meer taakvel-
den kent die de gemeente in de toekomst zal moeten invul-
len. “Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van samenhang
in de buurten, de inspanningen om de openbare ruimte ook
voor mindervaliden geschikt te maken, enzovoort. Daar voor-
ziet het Rijksbudget niet in.”
Er zijn intussen al toezeggingen gedaan voor ondersteuning
van mantelzorg en bestrijding van huiselijk geweld
(€ 35.000) en voor een project in Malderburch om mensen
met een indicatie voor een verzorgingshuis langer thuis te
kunnen laten wonen (€ 32.000). “Ook die kunnen we niet
uit de Rijksgelden bekostigen”.

Zie voor een vacature advertentie elders in deze
Regiodiek!

Extra budget voor Wmo

De variant die B&W voorleggen aan de
raad: aan de noordkant het permanente deel

(het vierkant), rechts woningen en in het midden
tijdelijke onderdelen van de brede school.

Er is voldoende draagvlak voor een brede school
in Malden. De zogenoemde primaire partners zijn
het eens met de uitkomsten van een onderzoek
daarnaar door het bureau Vitri uit Velp.
De primaire partners zijn de gemeente, de
Stichting Condor (bestuur van St. Jozef en
Toermalijn), Stopozog (bestuur van de Tovercirkel)
en de Stichting Kion (kinderopvang). Zij vertegen-
woordigen als stuurgroep de toekomstige gebrui-
kers. De brede school combineert onderwijs,
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en wil
voorzieningen multifunctioneel gebruiken. Ook
hun samenwerking willen ze versterken. De brede
school kan ook gebruikt worden voor activiteiten
in de wijk, maar die moeten dan niet de primaire
activiteiten hinderen of beconcurreren.

onderdak
In de school komen 28 lokalen, waarvan de helft tijdelijk en
daarnaast 2 speellokalen voor 4- en 5-jarigen. Ook hiervan
is er 1 tijdelijk. De peuterspeelzalen uit Maldensteijn krijgen
eveneens onderdak in het nieuwe gebouw. In de Tovercirkel
komt een peuterspeelzaal in een leslokaal dat tijdelijk naar
de nieuwe school verhuist.
Bij de school komt tenslotte een nieuwe sportzaal die de
huidige aan de Raadhuisstraat gaat vervangen. Een deel van
de leerlingen zal dan overigens nog steeds gymmen in de
Veldschuur, maar op termijn zal de sportzaal toereikend zijn
voor alle groepen.

plek
De gemeenteraad behandelt het voorstel over de haalbaar-
heid van de brede school op 26 april. Dan zal ook worden
ingegaan op de vraag of de plek aan de Broeksingel wel de
meest geschikte is. Die heeft een paar nadelen. Bouwen daar
is duurder dan voorzien, onder andere omdat de kavelvorm
een langgerekt gebouw nodig maakt en er maatregelen
tegen het verkeerslawaai moeten worden getroffen. In een
zoektocht naar een oplossing van die problemen is zelfs naar
andere plekken gekeken, zoals de huidige St. Jozefschool.
Daaraan kleven echter weer andere nadelen, zodat uitein-
delijk het terrein aan de Broeksingel toch de beste optie is.
Door de bouw anders op te zetten dan oorspronkelijk de
bedoeling was zijn de bezwaren weg te nemen. B&W kie-
zen daarom voor een kleinere sportzaal, die wordt onderge-
bracht in één pand met de school. Bovendien wordt voorge-
steld het geheel compacter te bouwen in twee of drie bouw-
lagen en het speelterrein te verkleinen.
Op de zuidelijke helft van het perceel blijft dan ruimte over
die kan worden benut voor 35 woningen. Dat zou meteen
mogelijkheden bieden voor versnelde woningbouw in
Malden. Ook de tijdelijke onderdelen van de school kunnen
als ze niet meer nodig zijn worden omgebouwd tot wonin-
gen. Ze zijn met het oog daarop gesitueerd op een plek tus-
sen de permanente lokalen en de woningen. De bedoeling is
dat de school in het eerste kwartaal van 2010 in gebruik
wordt genomen.
De volledige tekst van het B&W-voorstel is te vinden op
www.heumen.nl als bijlage bij de agenda van de raads-
commissie Welzijn. Die commissie bespreekt het voorstel op
18 april.

Op donderdag 12 april is de Groesbeekseweg ter
hoogte van het zweefvliegveld geheel afgesloten.

Er zullen door Strukton en Prorail werkzaam-
heden worden uitgevoerd aan de spoorbrug.
De werkzaamheden, en dus ook de afsluiting,
zullen één dag duren.

Groesbeekseweg afgesloten



K i j k o o k o p o n z e w e b s i t e
w w w . h e u m e n . n l

Deze weken laten we
fractievoorzitters aan het
woord over de uitkomsten
van het onderzoek “De
staat van de gemeente”
(de uitkomsten zijn nog te
lezen op www.heumen.nl
onder het nieuwsbericht
“Wat vinden Heumenaren
van hun bestuur?”).

Vandaag Ferdinand van Wijk,
fractievoorzitter van het CDA.
“Het meest ongrijpbaar vind ik
de uitkomst dat burgers zich niet
goed vertegenwoordigd voelen
door hun bestuur”, zo begint
Van Wijk. “Geen enkele gemeente scoort daarmee hoog.
Ik kan het daarom niet goed voor Heumen duiden. Het zal
iets zijn dat met het image van de politiek in algemene zin te
maken heeft. In het onderzoek zelf kan ik er geen verklaring
voor vinden.”
Daarmee wil Van Wijk de uitkomst echter niet afdoen.
“We moeten ons wel serieus afvragen of wij besluiten zitten
te nemen waar burgers helemaal niet op zitten te wachten.
Misschien luisteren we slecht”.
Van Wijk reageert na de raadsvergadering van 29 maart,
waarin het voorstel over wijkgericht werken op de agenda
stond: “Dat is misschien een goed voorbeeld van wat ik
bedoel. Uit “De staat van de gemeente” blijkt dat de burger
als wijkbewoner best tevreden is. Er is dus geen groot pro-
bleem, zou je zeggen. Toch praten we in de raad uitvoerig
over wijkgericht werken. We vinden dat als raad een goede
aanpak. Maar voor wie dan?”
Er is blijkbaar een afstand die moeilijk te overbruggen is.
“We luisteren wel naar burgers, maar in het vervolg gaat iets
mis. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Eén: we beloven
inwoners van Heumen snel de geluidhinder van de A73 aan
te pakken en vervolgens hebben we het steeds over hoe
moeilijk het is om er iets aan te doen. Twee: we willen snel
bouwen voor starters en ouderen, zetten daar een beleid
voor uit en gaan daar vervolgens zelf weer aan morrelen. Ik
denk dat mensen zich van ons afkeren als ze dat gezigzag
meemaken.”

Van Wijk vindt het overigens goed dat het onderzoek er is.
“Handig is dat we kunnen vergelijken met gemeenten als
Ubbergen en Groesbeek. Zij scoren qua dienstverlening iets
beter dan wij. Wat doen zij dan beter? Wat kunnen we er
van leren?” Dat het onderzoek in alle gemeenten gelijk van
opzet is heeft ook een nadeel, volgens hem. “We hebben
weinig invloed op de vraagstelling. Ik zou het onderzoek
liever beperken tot een paar speerpunten en die diepgaan-
der onderzoeken.”

B&W van Heumen hebben op 3 april aan
Staatsbosbeheer (SBB) een vergunning verleend
voor het kappen van bomen in het vennengebied
in Overasselt. Het terrein waarbinnen gekapt gaat
worden is 5 ha groot.
SBB moet voor met het kappen wordt begonnen
een nulmeting laten uitvoeren naar de bestaande
natuurwaarden in het gebied. Bovendien moet
SBB de beoogde natuurdoelen vastleggen. Met
deze gegevens zal te zijner tijd kunnen worden
vastgesteld wat het effect van het kappen is
geweest.
Tenslotte dient SBB belanghebbenden ook tussen-
tijds over de ontwikkelingen te informeren.

kritiek
De plannen voor de houtkap deden vorig jaar zomer, kort
nadat ze bekend werden, het nodige stof opwaaien.
De ingreep was volgens SBB nodig om het gebied zijn
oorspronkelijke heidekarakter terug te geven. Critici hadden
daar vraagtekens bij; zij wezen op eerdere kapactiviteiten
die niet hebben geleid tot terugkeer van heidevegetatie.
Ook de gemeenteraad uitte twijfels. Op 28 september 2006
nam de raad een motie aan die SBB vroeg om beter overleg
met belanghebbenden en een openbaar werkplan.
Bovendien verlangde de raad dat een strook bomen aan de
kant van de A73 zou blijven staan om fijnstof en lawaai van
die weg tegen te houden. Tenslotte wilde de raad dat het
plan in drie fases werd geknipt en dat B&W de aanleg-
vergunning voor een volgende fase pas afgeven als blijkt dat
de doelstellingen van een vorige zijn gehaald

De nu verleende aanlegvergunning houdt met al
deze punten rekening.
Doordat een strook bosplantsoen ten oosten van de
Parksesteeg overeind blijft, evenals eiken en berken op de
rivierduinen, zal de A73 in visueel opzicht niet méér opval-
len. Ten aanzien van de hinder van de A73 wordt opgemerkt
dat het verkeer op de weg na de kap nauwelijks méér te
horen zal zijn dan nu al het geval is. Voor stofdeeltjes valt
volgens de vergunning nauwelijks te vrezen gezien de
afstand tot de weg (minimaal 450 m).
Omdat de vergunning wordt verleend voor een eerste fase
die aanmerkelijk kleiner is dan SBB voor ogen stond, zal na
afloop daarvan kunnen worden gecheckt of deze aannames
kloppen.

Tegen het plan om de aanlegvergunning te verlenen waren
vier zienswijzen ingediend. Eén daarvan was ondertekend
door ongeveer 70 personen. De opmerkingen hebben de
verlening van de vergunning niet tegen kunnen houden.
Bovengenoemde eisen aan SBB nemen volgens B&W de
bezwaren grotendeels weg.

Vergunning bomenkap
vennengebied

Goedkope particuliere
bouw niet afdwingbaar

De opslag van propaan in bovengrondse tanks tot 5 m3

moet voldoen aan de voorschriften uit de richtlijn PGS 20
(voorheen CPR 11-2). In de richtlijn zijn onder andere
voorschriften opgenomen die aangeven hoe het terrein
waar de tank is opgesteld er uit moet zien. Er staat dat
het reservoir, mede ten behoeve van de toegankelijkheid
bij brand in de omgeving, aan alle kanten voldoende vrij
moet zijn.

“Voldoende” is natuurlijk een discutabel begrip en het zou daarom
duidelijker zijn voor zowel eigenaren van een tank als de overheid
om het woord “voldoende” te vertalen naar een concrete afstand.
Regionaal is nu afgesproken dat die afstand op 1,5 meter wordt
gesteld en de gemeente Heumen heeft zich daarbij aangesloten.
Dit betekent dat er zich binnen een afstand van 1,5 meter rondom de
tank geen voorwerpen mogen bevinden, maar ook geen begroeiing
(gras, mos, e.d. uitgezonderd).
Het B&W advies en besluit liggen gedurende zes weken ter inzage
bij de balie van Grondgebiedzaken.

Afstand rond propaantanks

Burgemeester en wethouders ontvingen een verzoek om toestemming
voor het uitoefenen van een detailhandel in verfproducten en woon-
decoratie in het pand Sluisweg 3a te Heumen. De detailhandels-
activiteit vormt een nevenactiviteit van het in het pand te vestigen
bedrijf.
Detailhandelsactiviteiten zijn niet in overeenstemming met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan Sluisweg. B&W willen niettemin
toestemming verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan
te verlenen.

inzageperiode
Het verzoek, het ontwerp-vrijstellingsbesluit en de stukken die redelij-
kerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp liggen vanaf
donderdag 12 april 2007 tot en met woensdag 23 mei 2007 tijdens
de openingsuren ter inzage bij de balie Grondgebiedzaken in het
gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

reactiemogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende deze
termijn een ieder, schriftelijk of mondeling, zienswijzen over het
ontwerp-vrijstellingsbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke ziens-
wijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar, te bereiken op telefoonnummer 024 - 358 83 43.
Een zienswijze kan aanleiding zijn om zaken in het ontwerp-vrijstel-
lingsbesluit te wijzigen.
Degene die niet (tijdig) een zienswijze indient, kan in een later
stadium geen bezwaar en/of beroep instellen tegen het definitieve
vrijstellingsbesluit.

Dit is een publicatie als bedoeld in artikel 3:12 Awb

Malden, 10 april 2007

Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen twee aanvragen
om lichte bouwvergunning voor het bouwen van een zendmast van 14
meter. Het betreft:

a. het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, C 2490, plaatse-
lijk bekend De Strengen 44 Malden, gelegen in het bestem-
mingsplan Hoogenhof.

b. het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 3148, plaat-
selijk bekend Puttershoek 6 Malden, gelegen in het bestem-
mingsplan Molenwijk.

De bouwplannen passen niet binnen de ter plaatse geldende bestem-
mingsplannen.

B&W willen met toepassing van artikel 10, eerste lid van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden
(EVRM) juncto artikel 94 van de Grondwet bouwvergunning verlenen.
Artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat binnen het Koninkrijk gelden-
de wettelijke voorschriften geen toepassing vinden indien deze toepas-
sing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van
verdragen zoals het EVRM. Aangezien de mast in het bestemmings-
plan niet mogelijk is en de mast valt onder de werking van artikel 10
eerste lid EVRM, moeten de bepalingen die de mast in de weg staan
buiten beschouwing gelaten worden.

inzageperiode
De bouwaanvragen, de ontwerp-bouwvergunningsbesluiten en de
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het
ontwerp liggen van donderdag 12 april tot en met woensdag 23 mei
2007 tijdens de openingsuren ter inzage bij de balie Grondgebied-
zaken in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

reactiemogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen geduren-
de deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-
vrijstellingsbesluiten naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze
moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, te
bereiken op telefoonnummer 358 83 69.
Een zienswijze kan aanleiding zijn om zaken in het ontwerp-bouw-
vergunningsbesluit te wijzigen. Degene die niet tijdig een zienswijze
indient, kan in een later stadium geen beroep instellen tegen het
definitieve besluit.

(Dit is een publicatie als bedoeld in artikel 3:12 Awb)

Malden, 10 april 2007

Vrijstelling detailhandel
woondecoratie en verf

Vrijstellingen radio-zendmasten

Drieduizend inwoners met een uitkering uit
Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek en
Heumen kunnen rekenen op extra steun van CWI,
UWV en gemeenten bij het vinden van een baan.
Dit hebben genoemde partijen afgesproken
tijdens een bijeenkomst met ondernemers uit de
regio op 12 maart jl. in het Afrika Museum in Berg
en Dal. “Kom maar langs met een busje vol werk-
zoekenden”, sprak een van de ondernemers,
“want wij willen ze graag leren kennen!”

De economie trekt aan, het aantal werkzoekenden daalt en
dit betekent dat werkgevers steeds moeilijker geschikte mede-
werkers kunnen vinden. Met andere woorden: de kans op de
arbeidsmarkt voor mensen die momenteel geen betaalde
baan hebben stijgt. Maar hoe breng je beide partijen bij
elkaar? Die vraag probeerden werkbemiddelaars en onder-
nemers die avond te beantwoorden. “Vereenvoudig het
systeem, ken beide partijen goed en breng ze gewoon
bijeen”, adviseerden de aanwezige werkgevers. “Het maakt
niet uit hoe mensen aan het werk komen, als ze maar aan het
werk komen. Wij houden van korte lijnen.”

Vraag en aanbod op één plek
Werkbemiddelaar CWI, uitkeringsorganisatie UWV en
genoemde gemeenten slaan momenteel de handen ineen en
werken nauw samen. Op die manier hopen zij meer werk-
zoekenden aan een baan te helpen en daarmee werkgevers
aan geschikt personeel. Op diverse locaties in Gelderland
opereren de drie inmiddels vanuit één pand en financiële
regelingen, in verband met bijscholing van werkzoekenden,
worden op elkaar afgestemd. Ook zijn speciale loketten
ingericht om de contacten met werkgevers te verstevigen.
De regionale arbeidsmarkt staat in dit alles centraal, omdat
de meeste werkzoekenden een baan vinden binnen twintig
kilometer van hun woonplaats. ‘Werk boven een uitkering’ en
‘eerst mensen, dan regels’ zijn de nieuwe uitgangspunten die
de drie partijen tegenwoordig hanteren. Deze gezamenlijke
aanpak moet resulteren in betere service voor werkgevers en
werkzoekenden.

Tot slot van de bijeenkomst vroeg Charlotte van Sluis, wet-
houder Economische Zaken en Werkgelegenheid van de
gemeente Heumen, de werkgevers om hun vacatures gelijk
maar in te leveren. “Ik beloof u dat als u dit nu doet we u
voor eind volgende week terugbellen”, zei ze. Een heel
concreet aanbod dat past bij wat werkgevers willen.

Bemiddelaars en
gemeenten: nauw contact
met bedrijfsleven

Ferdinand van Wijk

B&W zouden graag zien dat ook particulieren op
inbreidingslocaties voor 50% goedkope woningen
bouwen. Tijdens de raadsvergadering op 29
maart bleek echter dat alle fracties daar een hard
hoofd in hebben. De fractie van Samen Verder
noemde dat streven ronduit betuttelend, daarin
bijgevallen door het CDA (“leg mensen die al 20
jaar wachten nu niet ineens dit soort beperkingen
op”) en DGH (“Leg bouwers op eigen grond geen
dwang op”).

De fractie van PvdA/GroenLinks oordeelde minder afwij-
zend, maar wees er wel op dat het streven juridisch niet hard
te maken is.
Wethouder Felicitas Crutzen erkende dat. Volgens haar wil-
den B&W met het voorstel vooral een signaal afgeven:
“We kunnen bouwers op een idee brengen en ze stimuleren.
Afdwingen kan inderdaad niet.”
Maar ook dat overtuigde Samen Verder en CDA niet.
PvdA/GroenLinks, DGH en VVD stemden wel in met het
B&W-voorstel als het zo werd geïnterpreteerd als Crutzen
verklaarde.

Burgers zien
ons te vaak zigzaggen

Aldus besloten
Vorige en deze week hebben we op deze pagina ’s
aandacht besteed aan afzonderlijke agenda-
punten uit de raadsvergadering van 29 maart.
Hieronder een overzicht van de besluiten.

•de besluitenlijst en notulen van de vergadering van 1 maart
zijn vastgesteld.

•de raad ging akkoord met de ingekomen stukken (daar-
onder begrepen de status van de raadswerkgroep
Tussengebied Molenhoek Malden)

•de Nota “wijkgericht meedoen” met bijbehorende spel-
regels is vastgesteld met inbegrip van een amendement van
PvdA/groenLinks en VVD. CDA en Samen Verder
verklaarden de wijkcoördinator niet nodig te vinden (zie
artikel vorige week dat nog is te lezen op www.heumen.nl).

•het bestemmingsplan “Hollestraat, 2de fase, Nederasselt”
is vastgesteld

•het voorstel aangaande bouw van goedkope woningen op
particuliere kavels werd gewijzigd vastgesteld (zie elders
op deze pagina).

•de exploitatieplannen voor Hoogenhof, Heumen-Noord en
Sluisweg zijn gewijzigd vastgesteld op basis van een
amendement van PvdA/GroenLinks en VVD, dat de steun
kreeg van DGH en van twee leden van het CDA (zie hier-
voor De Verbinding van vorige week, nog na te lezen op
www.heumen.nl).


