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6 juli: informatiebijeenkomst nieuwbouw appartementen Steenhuys
Oosterpoort en het college van B&W
van gemeente Heumen hebben
overeenstemming over de bouw van
een appartementencomplex op de
locatie Steenhuys in Malden. Het
voorstel wordt dit najaar voorgelegd
aan de gemeenteraad. Op 6 juli
organiseren de gemeente en Oosterpoort een informatie/inloopbijeenkomst voor belangstellenden.
28 sociale huurappartementen
Oosterpoort heeft een plan ontwikkeld met
4 woonlagen en 28 sociale huurappartementen. Dit past goed bij de woningbehoefte van
dit moment. Met een andere inrichting van
het Kloosterhof achter het Steenhuys kunnen
bovendien 8 nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

voorgelegd worden inwoners en betrokken
volgers uitgenodigd om een reactie te geven
op het plan. De uitkomsten hiervan worden
aan de raad gestuurd en zijn onderdeel van
de besluitvorming.

De gemeenteraad moet in het najaar goedkeuring geven om dit plan verder uit te
werken. Voordat het aan de raad wordt

Informatiebijeenkomst
Op 6 juli is er van 16.00 tot 20.00 uur een
informatie/inloopbijeenkomst waarbij Ooster-

poort de plannen laat zien en samen met de
gemeente vragen beantwoordt. Als u hierbij
wilt zijn, of vooraf vragen heeft, neemt u dan
contact op met de projectleider van de
gemeente: Lydia Termoshuizen,
ltermoshuizen@heumen.nl of (06) 301 411 43.
Na aanmelding krijgt u informatie hoe de
inloop -gezien de dan geldende coronamaatregelen - wordt ingevuld.

Zweef Inn startpunt nieuw wandelnetwerk
Wethouder Toerisme, Maarten Schoenaker van
de gemeente Heumen, vindt het nieuwe
wandelroutenetwerk een belangrijke aanwinst.
Maarten: “Voor de wandelaar ontstaat er nu
een groot aaneengesloten wandelgebied ten
zuiden van Nijmegen met een grote variatie
aan landschappen en natuurgebieden, dat een
rijke cultuurhistorie heeft; van de lapjesboom
van de Hoemannen van Walrick tot de Slag op
de Mookerhei met de legende van Kiste Trui.”
Zweef Inn
Steven Balsem, uitbater van de Zweef Inn, is
ook blij met de nieuwe wandelmogelijkheden.
Steven: “De Zweef Inn wordt al veel bezocht
door de actieve recreant. Mountainbikers en
wandelaars weten ons terras goed te vinden.
Met het Mookse wandelroutenetwerk is de
Zweef Inn nog beter in beeld als startpunt of
rustpunt voor de wandelaar.”

Het wandelroutenetwerk Mook en Middelaar is sinds dit voorjaar klaar voor
gebruik. Onze gemeente heeft samen met de gemeente Mook en Middelaar
gezorgd voor de verbinding met het wandelroutenetwerk Rijk van Nijmegen
Zuid dat ligt in het gebied tussen Heumen en Alverna. Ook is de Zweef Inn in
Malden als één van de 7 startpunten in het Mookse wandelnetwerk opgenomen.
Het wandelroutenetwerk Mook en Middelaar bestaat uit circa 70 knooppunten
en 70 kilometer wandelpaden.

Wandelkaart
Bij de VVV’s in de regio, o.a. in Van der Valk
Hotel Molenhoek, is de wandelkaart verkrijgbaar. Ook kan iedereen via de wandelplanner
op: www.visitnijmegen.nl zelf een knooppuntenroute samenstellen.
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De week van
de burgemeester
Bij de gemeente
beleven we de week
van de vitaliteit.
Medewerkers worden
op allerlei manieren
opgeroepen om mee te
doen met activiteiten
om prettig in je vel te
zitten. Het gaat om
bewegen, denkspelletjes, gezonde voeding, gezonde werkplek en
zo meer. Er zijn filmpjes opgenomen, en op
de mountainbike geoefend. Een mooi
initiatief. Ik zie een filmpje waarin medewerkers ons meenemen naar het bos en laten
zien hoe je sporen van dieren herkent. Ik zou
willen dat ik dat ook zou kunnen.
Zo hoor ik ook dat jonge reeën soms maar
vier meter van een pad liggen te slapen.
Geen wonder dat het erg is als er honden los
lopen, ook al gaan ze maar een klein eindje
het bos in. Maar goed dat daar op gelet
wordt. Ik hoorde ook dat als boeren midden
in het gras- of graanland beginnen met
maaien en dan gaandeweg naar de buitenkant werken, de dieren dan meer kans
hebben om zich in veiligheid te brengen.
Ook dat redt jonge dieren het leven. Soms
zijn er simpele oplossingen te bedenken.
Op de vaccinatielocatie in Malden worden
veel mensen geprikt met het Coronavaccin,
en gaandeweg lijkt een eind te komen aan
heel veel maatregelen die voorkomen dat we
ziek worden. Hier en daar klinken geluiden
om de Coronaperiode, die voor veel verdriet
heeft gezorgd, te markeren. Een moment
van herdenken. Mensen die niet of nauwelijks afscheid hebben kunnen nemen van hun
geliefden, en nog rouwen, hebben wellicht
behoefte aan zo’n moment. Maar mogelijk
ook veel anderen die de Coronatijd als
moeilijk hebben ervaren. Het virus zal ons
niet verlaten, maar wellicht kunnen mensen
eens nadenken hoe we de overgang naar een
vrijer leven met elkaar kunnen vieren. En dan
maar hopen dat we dan echt weer wat
dichter bij elkaar kunnen zijn.

Marriët Mittendorff

Buurtbus Malden naar Middelaar 7 juni van start!

Op 7 juni was de officiële start van buurtbus 569. Deze nieuwe buurtbus rijdt van Malden, via
station Mook-Molenhoek, naar Middelaar en weer terug. Passagiers kunnen in Malden overstappen naar Groesbeek, Berg en Dal en Wijchen. Met de bus gaat een wens van de inwoners voor een
betere OV-verbinding in vervulling. Wethouder Waas van Heumen, wethouder Wienhoven van
Mook en Middelaar en voorzitter van de buurtbusvereniging Han Scholten stapten op maandag
7 juni in bij de eerste rit van de nieuwe bus.

Uit de gemeenteraad van 3 juni 2021
Op donderdag 3 juni
vergaderde de gemeenteraad van Heumen wederom digitaal. Er was een uitgebreide
agenda met onder meer de benoeming van een nieuw commissielid,
de heer Duinkerke namens D66.
Ook waren er veel jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn regelingen
in de regio waar de gemeente Heumen aan
deelneemt zoals de GGD. Deze organisaties
vragen de raad om een zienswijze op deze
stukken.

Over de regionale energiestrategie werd
uitgebreid gesproken: over de ambitie in CO2
reductie, wel of geen windmolens en de
gemeentelijke autonomie. Aan het eind van
de vergadering is nog gesproken over een
drietal ingediende moties, waarvan twee
gingen over de voormalig schoollocatie Vuurvogel II in de Molenwijk. De derde ging in op
de subsidieverstrekking aan de het Gilde Sint
Georgius.
Terugkijken?
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan
kunt u de vergadering terugkijken via het
YouTube kanaal van de gemeente.

Collectes
13 t/m 19 juni 2021: Rode Kruis
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).

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben
betrekking op onderstaande adressen. U vindt
aanvullende informatie op www.heumen.nl/
bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Rijksweg 156
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Overasselt: Worsumseweg 16

