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Opening familiepad in Vennengebied
Het familiepad is een korte rolstoel- 
en kinderwagentoegankelijke route 
van 1,6 kilometer door het prachtige 
Vennengebied van Overasselt en 
Hatert. Op donderdag 7 oktober is dit 
pad officieel geopend door wethouder 
Maarten Schoenaker. De route biedt 
mooie uitzichten en brengt bezoekers 
langs de legendarische Koortsboom 
van de legende van de Hoemannen 
van Walrick. De opening viel in de 
Week van de Toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. Tijdens 
deze week wordt er landelijk aandacht 
gevraagd voor toegankelijkheid met 
diverse acties in het land.
 
Het familiepad werd al veelvuldig gebruikt en 
is tot stand gekomen door middelen van de 
gemeente Heumen, de Provincie Gelderland en 
Staatsbosbeheer. Daarnaast hebben Zorgeloos 
op vakantie en de Gelderse Sport Federatie het 
proces begeleid. De officiële opening werd 
mede mogelijk gemaakt door restaurant  
St. Walrick. Een mooie samenwerking van 
verschillende partijen! Na een toelichting van 
een medewerker van de Gelderse Sport Feder- 
atie en een woordje van de wethouder heeft 
het aanwezige gezelschap van betrokken partners 
en bewoners de inclusieve route verkend. 

Een dame zei: “Het is al 20 jaar geleden dat 
ik over de Vennen heb gewandeld. Met een 
rollator gaat dat gewoon niet, maar nu is het 
weer mogelijk. Ik was bijna vergeten hoe 
prachtig het hier is!” Bij het kapelletje onder 
de lapjesboom dronken ze een bubbeltje en 
tijdens de wandeling werd door een medewer-
ker van Staatsbosbeheer wat wetenswaardig-
heden over de natuur mee gegeven. 
De middag werd afgesloten met koffie en 
gebak op het terras van restaurant St. Walrick.

Zorgeloos op vakantie
Het pad sluit aan bij het project Zorgeloos 

op vakantie om het Rijk van Nijmegen een 
gastvrije regio te laten zijn voor mensen met 
een beperking. Het is belangrijk dat iedereen 
er op uit kan in de natuur, ook inwoners met 
een fysieke beperking. Dit pad voorziet 
daarin. Zodat iedereen (samen met partner, 
kinderen, familie of vrienden) er even zorge-
loos tussenuit kan, daarom valt dit project 
onder de noemer ‘zorgeloos op vakantie’. 

Kijk op: 
www.visitnijmegen.nl/zorgeloos-op-vakantie 
voor meer informatie. Met natuurlijk dit nieuwe 
pad, maar ook veel andere familiepaden.

Vergadering Integrale commissie
begroting 19 oktober
Donderdag 19 oktober 

vergaderen de raads- en commissie-
leden van de gemeente Heumen in 
een integrale commissievergadering 
over de programmabegroting 2022. 
In de programmabegroting wordt 
het beleid voor de komende jaren 
beschreven en wat de kosten hiervan 
zullen zijn. In de raadsvergadering 
van 4 november wordt de begroting 
uiteindelijk vastgesteld. Door de 
versoepelingen omtrent de coro-
na-maatregelen is de vergadering 
weer toegankelijk voor publiek en 
ben je van harte welkom in het 
gemeentehuis.  

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vind je op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering
Je kunt de vergadering volgen via de website 
van de gemeenteraad: 
heumen.raadsinformatie.nl 
of bijwonen vanaf de publieke tribune.

Je kunt jouw mening geven
Als je wilt inspreken, kun je je tot 19 oktober 
16.00 uur aanmelden via e-mail: 
griffie@heumen.nl 
of telefonisch via (024) 358 84 67

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Onderzoeksbureau Zorgfocuz voert 
namens onze gemeente een cliënt-
ervaringsonderzoek uit onder 
inwoners die gebruikmaken van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) of jeugdhulp. Doel is om te 
achterhalen hoe de hulp wordt ervaren. 

Heeft  u in het eerste halfj aar van 2021 hulp 
ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp? 
Dan heeft  u wellicht een vragenlijst ontvangen 
van Zorgfocuz of u ontvangt deze nog. 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 
10 minuten. Deelname aan het onderzoek is 
geheel vrijwillig. Het onderzoek is anoniem; 
de gemeente weet niet van wie welke 
antwoorden zijn. Wij zijn zeer benieuwd naar 
uw mening en ervaring. Door de vragenlijst 
in te vullen helpt u de Wmo en jeugdhulp te 
verbeteren.

Op 8 maart is Kindcentrum de 
Vuurvogel aan de Gladiolenstraat in 
gebruik genomen. Daarmee is het 
gebouw van Vuurvogel 1 aan de 
Veldsingel leeg komen te staan. 
Binnenkort voeren wij een aantal 
onderzoeken uit in het gebied. 
Wij verwachten in het voorjaar van 
2022 te kunnen starten met de 
planvorming.

Op 15 april 2021 heeft  de gemeenteraad 
aangegeven dat het schoolgebouw aan de 
Veldsingel wordt gesloopt en dat er woning-
bouw voor terugkomt. Vlak voor de zomer 
heeft  een aantal erfgoedorganisaties een 
verzoek bij de gemeente ingediend om het 
schoolgebouw aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Als dit gebouw een gemeentelijk 
monument wordt, voorkomt dat de sloop van 
het gebouw. Op dit moment is nog niet te 

zeggen of het gebouw wel of niet behouden 
blijft . Wij kunnen de planvorming voor de 
herontwikkeling van het gebied daardoor 
nog niet starten. 

Onderzoeken
Wel voeren wij binnenkort een aantal onder-

zoeken uit. Het gaat om onderzoek dat 
verplicht is uit de Wet natuurbescherming, 
verkennend bodemonderzoek en verkennend 
archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken 
zijn in beide situaties nodig om te doen, zowel 
bij sloop van het gebouw als bij behoud 
(herbestemming) van het gebouw. 

Voormalige basisschool aan de Veldsingel

Cliëntervarings-
onderzoek Wmo 
en Jeugdwet  

Planvorming en onderzoek voormalige schoollocatie Veldsingel

“Was de rookmelder niet afgegaan, 
dan waren we er niet meer geweest”
Modern meubilair en oplaadbare 
apparaten zorgen voor hevigere en 
gevaarlijkere branden. Chiara uit 
Schiedam overkwam het onlangs toen 
een oplader ’s nachts in brand vloog: 
“Ik ben niet alleen mijn twee honden 
kwijt, maar ook al mijn bezittingen. 
De brandweer zei dat het een kwestie 
van seconden was. Als we de rook-
melder niet hadden gehoord, hadden 
ook mijn kinderen en ik het niet 
overleefd.” Deze maand organiseert 
Brandweer Nederland en de Neder-
landse Brandwonden Stichting de 
campagne ‘Rookmelders redden 
levens’ om slachtoff ers van een 
woningbrand te voorkomen.

De brand bij Chiara staat niet op zich. Joost 
Ebus van Instituut Fysieke Veiligheid (IFV): 
“Ik zie het dagelijks; branden die zich veel 
sneller ontwikkelen dan vroeger. En we weten 
uit recent onderzoek van de Brandweeracade-
mie dat de rook die daarbij vrijkomt ook veel 
dodelijker is. Dat komt door de materialen die 
gebruikt worden in meubilair, maar ook door 
de batterijen in oplaadbare apparaten. Als die 
in brand vliegen staat je kamer binnen de 
kortste keren vol zeer gift ige rookgassen en 
grote hoeveelheden roet. En dan hebben we 
het eerder over seconden dan over minuten.” 

Iedereen moet weten hoe apparatuur veilig te 
gebruiken en op te laden. En mocht er dan 
onverhoopt toch brand ontstaan, dan moet 
je op tijd gealarmeerd worden. Joost: 
“Elke seconde dat jij eerder weet dat er brand 
is, geeft  je kostbare tijd om veilig buiten te 
komen. Rookmelders zijn daarbij echt van 
levensbelang.”

Rookmelders verplicht in alle woningen
Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in je 
woning op elke etage met een verblijfsruimte 
een rookmelder te hebben. Op de campagne-
website www.rookmelders.nl vind je een 
handige online tool die een persoonlijk advies 
geeft  hoeveel rookmelders je nodig hebt om 
aan de rookmelderplicht te voldoen. Ook vind 
je er advies waaraan je een goede rookmelder 
herkent, waar je ze moet plaatsen en hoe te 
onderhouden. En tips om brand te voorkomen, 
hoe oplaadbare apparaten veilig op te laden en 
hoe je bij brand veilig buiten komt.  

‘Rookmelders redden levens’ is een campagne 
van het Netwerk Nationale Brandpreventie-
weken; een initiatief van de Nederlandse 
Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, 
het IFV en het Verbond van Verzekeraars om 
het aantal slachto� ers van woningbranden in 
Nederland tot een minimum te beperken. 
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De werkgroep ‘betekenisvol contact’ 
nodigt verenigingen en stichtingen uit 
voor een inspiratiebijeenkomst over 
het behouden en aantrekken van 
nieuwe leden. Op donderdag 21 
oktober om 19.30 uur bij Kiemkracht 
64 faciliteert de werkgroep een avond 
vol inspiratie, maar vooral actie, om 
te komen tot ideeën.

Eindelijk is er weer van alles mogelijk en 
kunnen organisaties hun activiteiten weer 
starten. Fijn! Toch blijkt dat niet gemakkelijk. 
In de coronaperiode zijn leden of vrijwilligers 
afgehaakt. 
Aan de andere kant zijn er ook mensen die niet 
weten wat er is. Of die denken dat het niks 
voor hen is. Hoe fijn is het als organisaties 
deze mensen (weer) weten binnen te krijgen? 

Wat gaan we doen? 
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst zie je 
eerst enkele voorbeelden. Daarna ga je onder 
begeleiding in groepjes aan de slag om zelf 

Twee keer per jaar reinigen wij de 
regenwaterputjes in de openbare 
ruimte. Deze regenwaterputjes 
worden ook wel kolken genoemd. 
Het periodiek schoonmaken van 
kolken is nodig omdat samen met 
het regenwater zand en bladafval in 
de kolk stroomt. Om te voorkomen 
dat dit rechtstreeks in het riool 
terechtkomt, zit er een opvangbak 
in die vuil zoveel mogelijk verzamelt 
en de instroming in het riool tegen-
houdt. Als de kolk niet op tijd wordt 
gereinigd, kan er regenwater op 
straat blijven staan.

plannen te bedenken hoe je nieuwe groepen 
kunt verleiden mee te doen. Wij denken zelf 
aan mensen die ouder of juist jonger zijn dan 
de huidige groep. Of mensen die kwetsbaar 
zijn doordat zij nieuw zijn in hun omgeving of 
een beperking hebben. Met een net wat 
andere insteek kun je als organisatie mogelijk 
mensen aanspreken die je anders niet zou 
bereiken. 

Wat levert deze avond jou op? 
• Een startbudget van €500,- euro voor de  
 beste plannen. Een onafhankelijke jury  
 beoordeeld de plannen. 
• Contacten met andere actieve vrijwilligers. 
• Inspiratie voor activiteiten waar je nieuwe  
 doelgroepen mee kunt aantrekken. 
• Bijdragen aan meer mogelijkheden voor  
 activiteiten en ontmoeting voor iedereen. 

Thuis werk je de plannen uit, in november 
stuur je het plan op. Voor de beste plannen 
hebben we een startbudget van max €500,- 
per plan gereserveerd. Zijn er meerdere goede 

Vanaf maandag 18 oktober start de kolken-
reiniger van de firma Weijers Riooltechniek 
weer met het leegzuigen van kolken. 
De reiniging start in Overasselt en gaat ver-
volgens via Nederasselt en Heumen naar 
Malden. Wij vragen iedereen in deze periode 
bij het parkeren van de auto de kolken zoveel 
mogelijk vrij te houden.

Geen prut in de regenwaterput!
De kolken zijn alleen bedoeld voor de inzame-
ling van regenwater. Regenwater wordt 
namelijk tegenwoordig zoveel mogelijk apart 
ingezameld. En, waar het kan, ter plekke in de 
bodem geïnfiltreerd via onder andere infiltra-
tieriolen, wadi’s of afgevoerd via slootjes. 
Regelmatig worden er resten van verf, cement, 
frituurvet, olie en zakjes hondenpoep aange-
troffen. Deze stoffen zijn schadelijk voor het 
rioolsysteem en het milieu en kunnen daar-
naast verstoppingen veroorzaken. Kolken zijn 
dus geen afvalputten!

Waar kan ik met mijn afval(water) terecht?
• Schoonmaaksop: in de gootsteen
• Cementresten: laten stollen en met het  
 bouwafval afvoeren
• Frituurvet: in één van de gele inzamel-
 bakken of naar de milieustraat

plannen? Top! We kunnen meerdere start-
budgetten uitreiken. 

Voor wie is deze avond? 
Bestuurders en andere actieve leden van 
Heumense clubs, verenigingen en stichtingen. 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een groep vrijwilligers en professio-
nals, die door de gemeente Heumen is 
gevraagd voorstellen te doen voor het 
tegengaan van eenzaamheid. 

Wanneer en waar? 
Donderdag 21 oktober (19.30 - 21.30 uur) 
Kiemkracht 64, Hatertseweg 7a in Malden 

Aanmelden 
Meld je voor vrijdag 15 oktober aan. Stuur een 
mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl met 
daarin: naam van de organisatie en namen van 
de deelnemers. Ook voor vragen kun je op dat 
mailadres terecht of bel: (024) 358 83 00.

• Afgewerkte olie en verfresten: naar de  
 milieustraat
• Kattenbakkorrels: bij het restafval
• Hondenpoepzakjes: in een afvalbak op  
 straat of thuis
• Medicijnresten: naar de milieustraat of de  
 apotheek

Kolk verstopt? Laat het ons weten!
Het kan zijn dat vanwege sterke vervuiling of 
een defect de kolk het water niet goed 
afvoert. Is dat zo? Laat het ons weten via: 
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte 
of bel 14 024. Zo kunnen wij de verstopping 
oplossen.

Stank uit de kolk?
In de kolk hangt een zogenaamd stankklepje, 
zodat er geen open verbinding ontstaat met 
het riool. Direct na een reinigingsronde of in 
een droge zomerse periode kan een riool-
lucht ontsnappen. Door 1 à 2 emmers water 
in de kolk te gooien, kun je dit zelf verhelpen. 
Houden de stankklachten aan? Laat het ons 
weten via: 
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte
of bel 14 024.

Inspiratiebijeenkomst: op zoek naar nieuwe leden!  

Regenwaterputjes zijn géén afvalputten



Collectes

Deze week is er geen collecte.

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Heumense Hof 12, nabij Oude 

 Boterdijk 38 A

• Malden: Winkelcentrum 19

• Overasselt: nabij Maassstraat Kadastraal G 

 perceelnummer 787

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Donderbergweg 12, 

 Schatkuilsestraat 3B, Valkstraat 3, 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Heumen: Vosseneindseweg 5

• Malden: Kroonsingel 11

• Overasselt: Schoonenburgseweg 28

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

• Nederasselt: Broekstraat 72

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op jouw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kun je digitaal 

raadplegen op www.dar.nl door in te loggen met jouw 

postcode en huisnummer. Ook kun je de Dar-app 

downloaden. Je ontvangt dan een melding wanneer 

je welk afval buiten kunt zetten. Voor klachten over 

ophalen van afval (restafval, gft en plastic) neem je 

contact op met Dar op telefoonnummer: 

(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

In de prachtige grote 
rijhallen in Overasselt, 
die op andere dagen 
door paarden in bezit 
worden genomen, 
staan één keer per jaar 
heel erg veel markt-
standjes met van alles 
en nog wat. Uit de 
wijde omgeving komen 

mensen, blij dat het weer kan. Ieder jaar 
trekt het veel publiek. Ik had verwacht dat 
er nog meer aanbieders uit onze gemeente 
zouden zijn, met koekjes, planten, nest-
kastjes, handwerkspullen en meer zaken 
van eigen fabricaat. Dat had ik nog leuker 
gevonden. Maar we gingen wel met 
heerlijke aardbeien naar huis.

Brand in huis is levensgevaarlijk. 
En voorkomen is beter dan blussen, denken 
ze bij de brandweer. Daarom wordt er volop 
aandacht besteed aan wat we allemaal thuis 
kunnen doen om brand te voorkomen. 
En ook wat we het best kunnen doen als er 
wel brand ontstaat. Op het kerkplein in 
Malden staat daarom een container waarin 
te zien is hoe een huis er na brand uit kan 
zien. Niet fraai. Goed om even attent 
gemaakt te worden op rookmelders, 
vluchtplannen en gevaarlijke situaties in 
huis. Misschien worden daardoor wel 
levens gered.

De kinderen die tijdelijk in Heumensoord 
wonen, kunnen naar school in Nijmegen. 
Dat is fi jn, want zo ontmoeten ze elkaar op 
een leuke manier. Ze komen uit dezelfde 
stad, Kabul, maar aangezien dat pakweg 
tweemaal zoveel inwoners heeft  als de 
hele provincie Gelderland, zullen ze elkaar 
meestal onderling niet kennen. Op school 
kunnen vriendschappen ontstaan, zijn 
creatieve vakken en sport onderdelen van 
het pakket en ze lopen niet te veel achter-
stand op ten opzichte van Nederlandse 
leeft ijdgenoten. De wethouder onderwijs 
van Nijmegen en de schoolbesturen hebben 
zich zeer ingezet om dit voor elkaar te 
krijgen. En dat in een tijd van lerarentekor-
ten; een wonder dat het lukt. De verwach-
ting is dat de meeste kinderen snel hun weg 
kunnen vinden in het Nederlandse onderwijs.

Marriët Mittendor�  

De week van 
de burgemeester
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Op de Dar app en op www.dar.nl/
afvalwijzer vind je de ophaaldagen en 
alle informatie over afval. Zet je de 
meldingen in de Dar app aan? Dan 
krijg je een melding bij belangrijk 
nieuws en wanneer Dar jouw afval 
ophaalt. We informeren je graag op 
deze digitale manier.

Heb je de afvalwijzer van 2022 toch graag op 
papier? Eind dit jaar kun je deze via de website 
van Dar downloaden en printen. Wil je dat Dar 
je de papieren afvalwijzer van 2022 per post 
toestuurt? Vraag deze dan uiterlijk 31 oktober 
2021 aan via www.dar.nl/papierenafvalwijzer 
Of bel met Dar om er een aan te vragen via 
(024) 371 60 00.

Herhaald bericht
Aanmelden papieren afvalwijzer 2022

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief!
Je bent dan altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 

Je ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in jouw mailbox. 

Deze e-mailservice is gratis. Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief


