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Vuurwerkverbod in onze gemeente

Nieuwjaarsreceptie gaat niet door

Heumen is na Nijmegen de tweede 
gemeente in de regio die een perma-
nente streep zet door het afsteken van 
vuurwerk. Het is het hele jaar verboden 
consumentenvuurwerk af te steken in 
onze gemeente. Ook tijdens de jaar-
wisseling. Alleen fop- en schertsvuur-
werk (categorie F1) afsteken mag.

In heel Heumen moest het maar eens gedaan 
zijn met het afsteken van vuurwerk besloot de 
gemeenteraad in september 2020. Slecht voor 
het milieu, onveilig, lawaaiig, en het levert 
hulpdiensten handenvol werk op, beargumen-
teerden de meeste politici hun mening. En het 
werkt ook nog eens vandalisme in de hand: 
elke jaarwisseling wordt weer voor duizenden 
euro’s aan openbare bezittingen opgeblazen.

Heumens vuurwerkverbod jaarwisseling
• In maart 2021 heeft  de gemeente Heumen in 
 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 opgenomen dat het afsteken van consumen-
 tenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in  
 Heumen voor iedereen (ook voor profes-
 sionele bedrijven) is verboden. Dit besluit 
 staat los van de coronamaatregelen. 
 De APV staat op de website: www.overheid.nl
• Iedereen vanaf 12 jaar mag kindervuurwerk 
 uit de categorie F1 (ook wel fop- en scherts-
 vuurwerk genoemd, zoals sterretjes, 
 grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, 
 trekrotjes) afsteken.
• Dit jaar is er ook een verkoopverbod op 
 vuurwerk ingevoerd. 

Soorten vuurwerk
Consumentenvuurwerk heeft  een code op de 
verpakking, die aangeeft  om welke soort het 
gaat:

• F1, ook wel fop- en schertsvuurwerk of 
 kindervuurwerk genoemd, zoals sterretjes, 
 grondbloemen, knalerwten, trekrotjes: dit
  mag u het hele jaar afsteken. Ook tijdens 
 de jaarwisseling.
• F2,  siervuurwerk zoals vuurpijlen en 
 knalvuurwerk zoals rotjes: dit vuurwerk 
 afsteken is tijdens de  jaarwisseling in 
 Heumen verboden voor consumenten. 
 Vuurwerkhandelaren in Heumen mogen 
 het volgens landelijke wetgeving normaal 
 gesproken wel verkopen.
• F3, zwaarste soort (knal)vuurwerk zoals 
 honderdduizendklappers: dit vuurwerk 
 afsteken is komende jaarwisseling overal in 
 Nederland verboden voor consumenten. 
 U mag het nergens afsteken en vuurwerk-
 handelaren mogen het niet verkopen.
• F4, professioneel vuurwerk en illegaal 
 vuurwerk (zonder code): dit is overal 
 verboden voor consumenten.

Overtredingen betekenen boetes
Minderjarigen die vuurwerk bij zich hebben of 
afsteken worden naar Bureau Halt verwezen. 
Volwassenen krijgen al boetes voor het bij zich 
hebben of vervoeren van vuurwerk. Op het 
afsteken van verboden vuurwerk staat een 
boete van minimaal 250 euro en voor illegaal 
vuurwerk is dit zelfs minimaal 400 euro.

Zorg dat er geen rommel op straat komt
Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties 
ontstaan zorgen we voor een opgeruimde 
gemeente. We verwijderen rondslingerende 
materialen. Daarnaast sluiten we de onder-
grondse textielcontainers in Malden en 
Overasselt op 31 december en deze openen we 
op 1 januari. Verder legen we veelgebruikte 
glasbakken, zoals bij het winkelcentrum 

Malden, vaker. Maatregelen die u zelf kunt 
nemen:
• Zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden 
 buiten.
• Zet uw kliko na het legen weer binnen.
• Plaats geen afval naast (afgesloten) 
 containers.
• Breng uw glas pas weg na de feestdagen. 
 Glasbak vol? Neem uw glas weer mee naar 
 huis. 

Parkeergarages in Malden tijdens de jaarwis-
seling gesloten
De parkeergarage op het Kerkplein onder 
Maldensteijn is op 31 december vanaf 18.00 
uur gesloten. De parkeergarage gaat op 
1 januari weer open.

Ruim vuurwerkafval voor uw deur of in uw 
straat op 
Vuurwerkafval is restafval en mag u dus in de 
bruine zak doen. Let op dat het vuurwerk is 
afgekoeld en maak het eventueel nat alvorens 
u het in de zak doet.

Ook dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere 
jaren. We hebben te maken met coronamaatregelen 
en veel bijeenkomsten gaan niet door. 
Ons college heeft  er daarom voor gekozen om ook 
de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in onze 
gemeente niet door te laten gaan. 

Gezond zijn en blijven is natuurlijk het allerbelang-
rijkste! Let goed op elkaar en houd moed.



Om maatjes de mogelijkheid te geven 
elkaar in het zonnetje te zetten kunnen 
ze deze maand een cadeaubon aanvra-
gen om samen iets leuks mee te doen. 
De eerste aanvragen zijn binnen en dat 
levert een mooie inkijk in de kracht van 
elkaars Maatjes zijn!

Maatjes Anja de Bok-Wiltink en Annie Derks 
doen samen gezellige dingen, zoals koffie drin-
ken in het winkelcentrum of bij elkaar. 
Maar ook gaan ze naar activiteiten van de 
KBO, zoals bingo en vieringen. 

Anja de Bok-Wiltink zegt: “We kunnen het 
samen goed vinden. Komen regelmatig bij 
elkaar voor de gezelligheid, maar ik begeleid 
haar ook naar het ziekenhuis en met medische 
zaken.” 

Mevrouw Annie Derks legt uit dat ze door haar 
leeftijd niet meer zo goed hoort en ziet. 
Ze heeft geen kinderen die ze iets kan vragen. 
“Daarom ben ik blij dat Anja mij helpt,” zegt ze. 
“Bij hulp kan ik altijd bellen en dat geeft mij 
een rustig gevoel juist omdat ik alleen woon.”

Voor Mariel en M. draait hun maatjes zijn om 
wandelen. Een keer per week wandelen ze 
een flink stuk en onderweg kletsen ze lekker. 
“Het is fijn om wekelijks te wandelen en 
tegelijkertijd betekenisvol te zijn voor een 
ander,” schrijft Mariel. 

Mevrouw Arts wilde met iemand iets onderne-
men, waar je allebei energie van krijgt. 
Via Malderburch kwam ze in contact met 
mevrouw Meijlink: “We hadden een klik en 
zijn gestart met activiteiten waar we beiden 
plezier in hebben.” Het fietsen op de duofiets, 
vinden ze het leukst: “Voor het eerst in jaren 
de wind door je haren!”

Vraag de cadeaubon aan!
Maatjes kunnen de cadeaubon aanvragen tot 
en met 27 december. Ga naar de website: 
www.geldersehanden.nl/maatjes-bedankt
Naast het aanvraagformulier vindt u daar de 
spelregels en een verdere uitleg van deze 
actie. Wacht niet te lang met aanvragen want 
op=op. Als het niet lukt om dit online te doen 
bel dan naar Vrijwilligerssteunpunt Heumen: 
(024) 358 83 00. 

Ook maatje worden?
Raakt u geïnspireerd door deze verhalen? 
Ga dan snel naar www.heumen.nl/maatjes 
U vindt er informatie en actuele oproepen van 
mensen die ook graag een maatje willen.

Maatjes bedankt!

Frisse start in 2022: IkPas Battle ‘Dry January’
2022 gaat bijna beginnen! Heeft u al 
goede voornemens gemaakt? Bijvoor-
beeld meer bewegen, stoppen met roken 
of minder drinken? Bij dat laatste kan de 
IkPas Battle u helpen. IkPas is een 
jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroe-
pen om uw alcoholgebruik even op 
pauze te zetten. Dat heeft veel voorde-
len. Wethouder Ans Stunnenberg is al 
aangemeld: “Ik doe mee want het is 
soms zo vanzelfsprekend dat er een glas 
wijn gedronken wordt en niet over een 
alternatief nagedacht wordt. Tijdens de 
battle kunt u hierbij tips krijgen.”

De inzet van de IkPas Battle van januari 2022: 
met zoveel mogelijk inwoners uit onze 
gemeente (en Mook & Middelaar) 30 dagen het 
alcoholgebruik op pauze zetten en daarin de 
strijd aangaan met onszelf en met elke andere 
gemeente. 

Voordelen van een alcohol stop!
Doe mee aan ‘IkPas dry january’ en ervaar wat 
alcohol in uw leven betekent. 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat:
• 58% van de deelnemers zich na deelname  
 meer bewust van hun alcoholgebruik en  
 kiezen bewuster of, wanneer en hoeveel ze  
 willen drinken in plaats van te handelen uit  
 gewoonte;
• 55% van de deelnemers geeft aan beter te  
 slapen;
• 62% voelt zich lichamelijk fitter en 63%  
 voelt zich mentaal fitter;
• 32% van de deelnemers verliest gewicht na  
 deelname;
• 50% van de deelnemers ervaren dat ze een  
 goed voorbeeld zijn voor jongeren;
• 6 maanden na IkPas drinken deelnemers  
 gemiddeld 30% minder alcohol.

Inschrijven
Onze gemeente en de gemeente Mook en 
Middelaar zijn een samenwerking aangegaan 
om meer in te zetten op gezondheidspreven-
tie. U kunt hierbij denken aan het tegengaan 
van roken, overgewicht en overmatig alcohol-
gebruik. Zullen we als gemeenten Heumen en 
Mook & Middelaar de grootste pauzegemeente 
(als het gaat over alcohol) worden?! Jong en 
oud, stimuleer uw vrienden, familie, buren 
om 30 dagen niet te drinken en doe mee! 
Schrijf u in op www.ikpas.nl 
Daar leest u ook welke ondersteuning u krijgt 
vanuit IkPas. 
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(Frituur)vet in het riool zorgt ervoor dat buizen en pompen 
verstopt raken en vastlopen. Rond de jaarwisseling zien wij 
veel meer vet in het riool verdwijnen dan gebruikelijk. 
Het zorgt voor problemen en hoge schade. Daarom alvast 
deze oproep aan alle oliebollenbakkers: gebruik het riool 
alleen waarvoor het bedoeld is.

Heerlijke oliebollen gebakken? Gooi het gebruikte vet, frituurvet of olie 
niet in de gootsteen of het toilet. Dit heeft  een schadelijk eff ect op het 
riool. De vetten stollen en zorgen voor een harde laag in het rioolstelsel. 
Dit zorgt voor verstoppingen. De kosten voor het openfrezen van 
leidingen zijn hoog. 

Waar kan ik terecht met (frituur)vet of olie?
Frituurvet is een grondstof die hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld 
voor biobrandstof. Lever daarom het gebruikte vet in. Giet het (frituur)
vet of de olie terug in een plastic fl es of leeg pak melk en breng het 
naar de milieustraat of naar één van de inzamelcontainers binnen de 
gemeente, zoals bij de oude fl essenautomaat van Albert Heijn in Malden 
en bij Sportpark ‘De Toppenberg’ in Heumen.

Rioolgebruik
Een goed werkend riool en een zo goed mogelijke werking van de 
rioolwaterzuivering zijn belangrijk voor de volksgezondheid. 
Gebruik het riool daarom alleen waarvoor het bedoeld is!

Hoe eerder reizigers hun rit boeken bij Avan, hoe effi  ciënter de 
vervoerders een planning kunnen maken. Om reizigers te 
motiveren eerder hun rit te boeken, geldt vanaf 1 januari 2022 
een toeslag van eenmaal het opstaptarief van het Wmo tarief 
met korting (€0,99 in 2021) per reiziger wanneer een rit wordt 
geboekt of gewijzigd binnen 3 en 1 uur voor de afgesproken 
ophaaltijd.

Indien u een rit wilt reserveren met een ophaaltijd om 13.00 uur, kunt u 
de rit tot 10.00 uur boeken zonder een extra toeslag te betalen. 
Boekt u uw rit echter tussen 10.00 uur en 12.00 uur, dan betaalt u per 
reiziger eenmaal extra het opstaptarief van het Wmo tarief met korting. 
De toeslag geldt voor iedere persoon die een eigen bijdrage betaalt, dus 
ook voor medereizigers of een sociaal begeleider. Voor kinderen onder 
de drie jaar en voor medisch begeleiders betaalt u geen eigen bijdrage 
en dus ook geen toeslag indien u kort van tevoren boekt. De toeslag 
geldt ook indien u binnen drie uur voor de vertrektijd nog een wijziging 
doorgeeft  die van invloed is op uw reis. Dat kan een gewijzigde vertrek-
tijd of locatie zijn, maar ook een extra medereiziger of hulpmiddel 
(bijvoorbeeld rolstoel).

Uitzondering
Bij afspraken in het ziekenhuis is een eindtijd niet altijd voorspelbaar. 
Daarom wordt er een uitzondering gemaakt voor het boeken van de 
terugrit vanuit ziekenhuizen. Wilt u een rit boeken vanuit het ziekenhuis 
naar huis, dan kan dit tot 1 uur van tevoren zonder dat de toeslag geldt.
Mocht u een rit hebben gereserveerd en de taxichauff eur niet hebben 
getroff en, dan kunt u nog steeds met de calamiteitenlijn bellen en zal er 
binnen 30 minuten alsnog een taxi gestuurd worden. Ook in dit geval 
geldt de toeslag niet. 

(Frituur)vet niet in het riool!Toeslag Avan bij kort van 
tevoren reserveren

Eerder op de 
hoogte? 

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

Er zijn deze week geen collectes.

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: Windvleugel 13

• Overasselt: Hoogstraat 36

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 45C, Kadastrale percelen 

 C 2016 en 2616

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Overasselt: De Laan 7

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).

Aangeschoven bij een 
groepje bloemschikkende 
dames herinner ik mij de 
vroegere dagen rond kerst. 
Ons warme huis met de 
geur van de kerstboom 
vermengd met lekkere 
ovenluchtjes van vlees of 
rijzende cake. Mijn moeder 
die nog iets leuks gevonden 

had wat ik ook in de kerststukjes kon verwerken. 
Zij zong, druk bezig, volop mee met enkele 
kerstliedjes op de radio en prees ondertussen 
mijn gepruts met takjes hulst en kerstballen. 
Ik vond het fi jn, maar ook wel weer heel 
gewoon. Ik wist niet beter dan dat het veilig 
was, dat het fi jn was, dat het schoon was, dat ik 
eten kreeg, en met regelmaat een dikke zoen. 
Ieder kind zou je gunnen zo op te groeien en 
bijvoorbeeld zomaar bij het bloemschikken jaren 
later daar aan terug te kunnen denken.

Nog een paar keer mag ik op bezoek bij ver-
schillende activiteiten in onze gemeente. Ik zie 
er naar uit en ben blij dat ik voor deze manier 
van afscheid nemen heb gekozen. Het is echt 
fi jn om nog met zoveel mensen te kunnen 
praten en te horen wat er leeft . Heel veel 
boodschappen krijg ik zo mee voor de nieuwe 
burgemeester.

Mensen wensen mij van harte toe dat ik volgend 
jaar fi jn van mijn pensioen ga genieten. Dat vind 
ik heel vriendelijk, en ik heb al bedacht wat ik wil 
gaan doen. Ik ga voor de klas; ik ga lesgeven. 
Er zijn zeker in Coronatijd veel klassen die naar 
huis worden gestuurd omdat er geen leerkracht 
is. Voor kinderen en ouders niet fi jn. Er zijn ook 
veel jonge mensen die nog niet zijn afgestu-
deerd en nu al de verantwoordelijkheid krijgen 
voor een klas. Ook geen fi jn begin van de 
loopbaan. Ik kan natuurlijk maar een heel klein 
beetje helpen, voor één klas, maar dat ga ik 
doen. En ik denk dat dat wel een goede manier 
is om van mijn pensioen te genieten.

Maar eerst vieren we kerst en veel mensen 
hebben daarna vakantie tot nieuwjaar. Maar er 
zijn ook mensen die juist hard moeten werken 
voor ons allemaal. Let u een beetje op elkaar. 
Als we allemaal de goede dingen doen wordt 
de wereld echt een beetje mooier. 
Fijne dagen gewenst!

Marriët Mittendor�  

De week van 
de burgemeester


