
 

Gemeente Heumen 

Megalomane woningbouw 

Stop de waanzin 
Kom 6, 13 en 20 februari naar het gemeentehuis  

in Malden en laat u horen. 

 
Met 700 nieuwe woningen kan Malden 

 
 
 
 
 
 

B&W wil 500-1000 nieuwe woningen extra. 

Dus in totaal 1200-1700 woningen alleen al in Malden. 

Dat is bouwen voor de Randstad. 
 

Burgers krijgen GEEN inspraak 
 
 
 

Leve de participatie! 
 

Landschap Lierdal wordt opgeofferd 
 
 
 
 

Lierdal dreigt te worden opgeofferd 
Lierdal nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lierdal straks 
 
 
 
  of 
 
 
 
 
 Huizen sportvelden 
 

• natuurlijke groei opvangen 

• regionaal woningtekort indammen 

• opvang vanuit Nijmegen realiseren 

• inbreiden binnen rode contour 

 

De gemeenteraad van Heumen gunt de burgers 
GEEN inspraak in de plannen. U wordt alleen 
geïnformeerd.  

Weg met heggen en struinpaden. Geen ommetjes 
meer. Weg met de erfgoedboomgaard. Weg met de 
paarden en de koeien. Huizen tot de Bagijnstraat. 
gro 



 

Betrouwbare politiek? 
Oordeel zelf 

 
Maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen 
Partijen 
Vet = in coalitie 

Woningbouw 
Lierdal? 

Onderhandel-
baar? 

Sportpark in 
Lierdal? 

Onderhandel-
baar? 

Democraten 
Heumen 

Nee, alleen 
landgoed 

Ja Nee  Ja 

CDA 
Ja, 10 à 15 
stuks 

Ja Nee Ja 

VVD 
Nee, geen 
enkele 
bebouwing 

Nee Nee Nee 

GroenLinks 
Nee, geen 
enkele 
bebouwing 

Nee Nee Nee 

PvdA 
Nee, alleen 
landgoed 

Nee Nee Nee 

D66 
Nee, alleen 
landgoed 

? ? ? 

 
Coalitieakkoord 

“Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze inwoners. 
Initiatieven om de leefbaarheid te versterken juichen wij toe 
en ondersteunen wij waar dat nodig is. 
Samen bouwen wij aan een verbonden gemeenschap, 
waarin niemand in de kou blijft staan. 
Horen en gehoord worden en het delen van zeggenschap, 
zijn ankerpunten van onze lokale democratie. 
Open en transparante communicatie is van groot belang.” 

 
MAAR in de raadsvergadering van 20 februari beslist de gemeente over 
de vergaande woningbouwplannen, terwijl van inspraak van bewoners 
nog geen sprake is geweest.  
 

Wilt u alsnog gehoord worden? 
Fractievergadering PvdA 4 februari 
Beeldvormende vergadering 6 februari 
Fractie D66                  10 februari 
Fractie GroenLinks 10 februari 
Fractie CDA 10 februari 
Fractie D66 12 februari 
Oordeelsvormende vergadering  13 februari 
Fractie Groen Links     17 februari 
Fractie VVD                17 februari 
Fractie CDA                 17 februari 
Fractie DGH                17 februari 
Fractie PvdA                18 februari 
Raadsvergadering       20 februari 

 
Steeds om 20.00 uur in gemeentehuis te Malden 

 
Partijen in het College van B&W die de plannen indienen 
VVD:   edwinclaassen@icloud.com  
CDA:   r.degraaf@nsg-groenewoud.nl 
GroenLinks: jaap.russcher@gmail.com 
D66:   bsmelik@d66heumen.nl 
Overige partijen: 
DGH:   l.a.jansen@hotmail.com 
PvdA:   ans.stunnenberg@pvdaheumen.nl 

 

Op de bres voor een open en fraai Lierdal 
Geef uw e-mailadres door aan info@bosenkuil.nl en wij houden u 
op de hoogte van ontwikkelingen en acties rond de woning-
bouwplannen.  
Bos en Kuil maakt zich al 30 jaar sterk voor het open en groen 
houden van het Lierdal tussen Malden en Molenhoek. Voor € 2,50 
per jaar bent u al lid. Kijk op www.bosenkuil.nl voor meer 
informatie. Hoe meer leden, hoe sterker wij staan. 
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