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Nieuwe speeltuin in Overasselt
Steeds vaker komen inwoners met 
een idee voor hun straat, buurt of 
dorp. Dit juichen wij van harte toe. 
Ze versterken het leven in een straat, 
buurt of dorp en maken het wonen 
prettiger. Zo ook de initiatiefnemers 
van de speeltuin in de straat ‘de Kruis-
kamp’ in Overasselt. Begin april is 
deze speeltuin geopend, een officiële 
opening volgt nog.

“We hebben als buurtbewoners een lange 
adem nodig gehad voordat deze speeltuin er 
stond maar het was het waard!” Dit zegt Astrid 
van Dael, één van de initiatiefnemers. 
Astrid vervolgt: “Het begon met een melding 
op de website ‘verbeterdebuurt.nl’ over water-
overlast in onze straat. Het verzoek was om 
een wadi te plaatsen en de speeltoestellen te 
vervangen, aangezien deze slecht waren. 

Astrid: “Samen met buurtbewoners hebben we 
een handtekeningenactie opgezet. In eerste 
instantie werden de speeltoestellen niet 
vervangen. Omdat we veel handtekeningen 
hadden, werd de behoefte aan een kleine 

Heb jij een tof idee voor activiteiten 
voor jongeren uit onze gemeente? 
Of wil je samen met je vrienden een 
leuke activiteit organiseren? 
Dan zoeken wij jou! De jongerenwer-
kers Wim Lange en Vincent Peeters 
van onze gemeente ondersteunen 
graag alle ideeën en initiatieven die 
door jongeren bedacht worden. 
Het jongerenwerk heeft budget om 
deze activiteiten op te zetten!

Heb jij een leuk idee (en ben je tussen de 12 
en 25 jaar) stuur dan een app naar jongeren-
werker Wim op (06) 40 63 26 75 of Vincent op 
(06) 40 18 92 57 of een DM naar de Instagram-
pagina (jongerenwerk_heumen). Je kunt ook 
kijken op: www.heumenpraatmee.nl. 

Uiteraard houden wij rekening met de corona-
maatregelen, maar heb jij een idee voor als de 
corona-maatregelen weer versoepeld worden, 
dan horen wij dat ook graag!

speeltuin toch duidelijk. Het potje geld was 
niet toereikend voor onze plannen. Maar met 
goed samenwerken en informeren van de 
buurtbewoners en ook het meedenken van de 
gemeente, konden we er een initiatief van 
maken. Waardoor er meer budget beschikbaar 
was en dus meer mogelijk. Er is ook een avond 
georganiseerd voor alle buurtbewoners om 
uitleg te geven over het belang van de komst 
van de Wadi en de plannen voor de speeltuin. 
We zijn heel blij met het resultaat!”

Maarten van Etten, een andere initiatiefnemer, 
zegt: “De randjes van het gras van de speel-
tuin, waar de maaier niet bij kan, houden 
we zelf bij. We sluiten de waterpomp in de 
wintermaanden af en ruimen het zwerfafval 
op. Het onderhoud aan de speeltoestellen doet 
de gemeente, een mooie samenwerking!”

Bij teveel regen
Zoals gezegd bleef er veel water op straat 
staan, als het in korte tijd flink geregend had. 
Overtollig regenwater gaat voortaan via de 
speciaal gemaakte verlaging naar de speeltuin. 
Hierdoor komt dat water in het grondwater 
terecht. Door deze maatregel is er tijdens een 
flinke bui meer ruimte in het riool van Overas-
selt en staat het water minder lang op straat.

Heeft u een goed idee?
Wilt u uw buurt nog leuker te maken? En kunt 
u daarbij wel een (financieel) steuntje in de rug 
gebruiken? Laat u horen! Wij ondersteunen 
goede ideeën van inwoners graag in de vorm 
van geld of hulp. Meer informatie? 
Kijk dan op: www.heumen.nl/goedidee

Maarten van Etten en Marieke Jansen (twee 
initiatiefnemers van de speeltuin)

Foto: Jacqueline van den Boom

Oproep aan alle jongeren uit onze gemeente!



Wat te doen bij 
verstopping van 
het riool?

Let op! Oplichters actief

Dinsdag 27 april - Koningsdag

Loopt het water in uw gootsteen niet 
goed weg of komt het water in uw 
toiletpot omhoog, na het doortrekken? 
Dan is één ding zeker: ergens is de 
riolering verstopt. In dit artikel leest u 
de oorzaken en wat u eraan kunt doen. 
In het gekleurde kader vindt u infor-
matie over het vinden van een lood-
gieter. Er zijn op dit moment namelijk 
oplichters actief.

Een verstopping heeft verschillende oorzaken. 
Denk bijvoorbeeld aan foutieve aanleg van de 
riolering, wortelgroei in de aansluiting of door 
breuken en/of scheuren in de leiding. Maar ook 
door verkeerd gebruik, waarbij vaste stoffen 
worden weggespoeld. Zoals vetten, maand-
verband of bladeren via de hemelwaterafvoer.

Wat kunt u doen als u merkt dat uw riool 
verstopt is?
Allereerst is het belangrijk te onderzoeken 
welk deel van de riolering verstopt is. 
De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, 
een particulier en een gemeentelijk deel. 
Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt, 
dan moet u zelf voor het ontstoppen zorgen. 
Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, 
dan kunt u de gemeente bellen voor het 
ontstoppen. Op onze website: 
www.heumen.nl/rioolverstopping leest u hier 
meer over.

Meer informatie
Voor al uw vragen over riolering of infiltratie 
van hemelwater kunt u contact opnemen met 
een medewerker van onze gemeente via 
nummer: (024) 358 83 00. 

Wie had kunnen denken dat we een 
jaar na Koningsdag 2020 nog stééds 
in de Coronamaatregelen zouden 
zitten. Daarom ook dit jaar helaas 
geen feestelijkheden op 27 april. Die 
beslissing valt onder de maatregelen 
die door onze regering zijn genomen 
om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. In onder-
staand bericht geven we aan wat er 
wel kan. 

Vlaggen
We willen u vragen om op 27 april vanaf 
zonsopgang (06.23 uur) tot zonsondergang 
de vlag en wimpel uit te hangen voor de 
Koning en voor elkaar. De vlag gaat uit voor 
al die mensen die Nederland op de been 
houden. Om wat kleur te brengen in donkere 
tijden.

Wilhelmus
Om 10.00 uur speelt het Carillon in Malden 
het Wilhelmus en vragen wij iedereen om 
thuis, in de voordeur, op het balkon of in de 
tuin, het volkslied mee te zingen. Daarna 
feliciteert onze burgemeester Marriët 
Mittendorff onze koning. Dit filmpje kunt u 
bekijken op 27 april op de website en de 
social media van de gemeente Heumen. 

Nationale Toost
Ook dit jaar vragen wij om een Nationale 
Toost met elkaar te houden. Om het leven te 
vieren, om de moed er in te houden. Om 
elkaar een hart onder de riem te steken, naar 

elkaar om te zien. Daarom toosten we 
opnieuw thuis met elkaar om 16.30 uur. 

Kinderen naar buiten!
Alle kinderen in Nederland worden uitgeno-
digd om op 27 april tussen 10.00 en 11.00 uur 
buiten te gaan spelen! In deze coronatijd, 
waarin juist ook kinderen beperkingen 
ervaren, is het belangrijk om het leven te 
vieren en naar buiten te gaan. Uiteraard 
binnen de coronamaatregelen, dus met eigen 
gezin, buurkinderen, vriendje of vriendinne-
tje. Op de stoep, in de tuin, in de speeltuin of 
in de buurt. Veilig, verstandig, op afstand. 
Hiermee onderstrepen we het belang voor 
kinderen om buiten te zijn, te spelen en te 
bewegen op deze feestelijke dag. 

We krijgen klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over 
onduidelijke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms) hoge facturen. Vaak 
gaat het om ontstoppingswerkzaamheden. 

Wij raden u aan om het volgende te doen:
- Vraag éérst in uw omgeving of iemand een loodgieter bij u in de buurt kent, met wie hij of  
 zij goede ervaringen heeft.
- Bedrijven die bovenaan staan in Google zijn vaak géén loodgieters, maar tussen personen. 
 Wilt u rechtstreeks zakendoen met een loodgieter in de buurt, scroll dan in de zoekresultaten 
 naar beneden tot u een website vindt met een voor u bekend straatadres.
- Laat u niet voor de gek houden door een regionaal telefoonnummer; tussenpersonen zijn 
 slim genoeg om zo’n telefoonnummer te vermelden.
- Vindt u online een loodgieter, kijk dan welke ‘reviews’ het bedrijf op internet krijgt.
- Belt u met een bedrijf, vraag dan in het eerste telefoongesprek direct naar de kosten. 
 Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.
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Kroonwijkpark is open! Braaf zo!

Na enkele maanden van hard werken is 
het zover: het Kroonwijkpark is open! 
Malden heeft er een mooi park bij 
gekregen, waarin gespeeld, geleerd, 
gesport, gewandeld en geklauterd kan 
worden. We hopen dat iedereen een 
kijkje gaat nemen in het nieuwe park. 
En we doen de oproep om het park 
mooi en schoon te houden. Dan blijft 
het een fijne plek om te komen. 
Voor iedereen.

Overlast
Tijdens de aanleg van het park is er door aan-
wonenden overlast ervaren. De meldingen die 

Deze borden kunt u sinds kort vinden 
in het vernieuwde Kroonwijkpark aan 
de Kloosterstraat in Malden. Wist u dat 
de regels op dit bord voor onze hele 
gemeente gelden? 

Kortweg komen de regels voor het uitlaten van 
uw hond hierop neer:
- Het openbaar terrein mag niet worden  
 verontreinigd door hondenpoep. Er geldt een  
 opruimplicht om de poep op te ruimen.
- Hondeneigenaren moeten de hond altijd  
 aanlijnen binnen de bebouwde kom.
- Op de speciaal aangegeven hondenpoep- 
 veldjes hoeft u de hondenpoep niet op te  
 ruimen.

Op onze website:
www.heumen.nl/honduitlaten 
staan alle regels nog eens op een rij.
Daar staan ook de locaties vermeld waar u de 
hondenpoepveldjes kunt vinden.we hebben ontvangen, hebben we opgepakt 

en de overlast zoveel mogelijk proberen te 
verminderen. Helaas hebben we niet alle 
overlast kunnen wegnemen. We bedanken de 
aanwonenden voor hun begrip en geduld. 

Laatste werkzaamheden
Tot eind april zet de aannemer nog de laatste 
puntjes op de i. Zo plaatsen ze borden en 
werken ze sommige paden nog verder af. 
Daarna zal aannemer Dolmans het reguliere 
onderhoud aan de beplanting en het gras gaan 
doen. Om het gras en de beplanting goed te 
laten groeien, vragen we iedereen om op de 
paden te blijven.

Uit de gemeenteraad van 15 april 2021
Op donderdag 15 april 
vergaderde de gemeente-

raad van Heumen wederom digitaal. 
Er was een gevarieerde agenda met 
de benoeming van een nieuw com-
missielid namens het CDA, mevrouw 
Duinkerken. Met hamerstukken, 
zoals de benoeming van de vertrou-
wenscommissie die zich over de 
opvolging van de burgemeester gaat 
ontfermen en het door de raad 
gevraagde vuurwerkverbod. 

Daarnaast werden er nog 5 moties vreemd 
aan de orde van de dag ingediend. Met deze 
moties dient de raad een verzoek in bij het 

college over onderwerpen die niet op de 
agenda staan. Deze moties gingen onder 
andere over de bevordering van het toerisme 
in Heumen en woningbouw voor demente-
rende ouderen. Hier werd uitgebreid over 
gediscussieerd en uiteindelijk werden er 
twee moties aangenomen: Woningbouw voor 
dementerende ouderen & Vuurvogel. 
Voor de precieze verzoeken van de raad aan 
het college kunt u de website 
heumen.raadsinformatie.nl raadplegen.

Terugkijken?  
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan 
kunt u de vergadering terugkijken via het 
YouTube kanaal van de gemeente.

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. U ontvangt onze 

nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. 
Deze e-mailservice is gratis. 

Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief



www.heumen.nl23 april 2021

 
Via de radio komt het 
bericht binnen dat 
er meer vaccins 
beschikbaar zijn. 
Dat is goed nieuws, 
na alle verhalen 
waardoor mensen 
maar meer en meer 
ongerust worden. 
Zelf heb ik nog niet 

zoveel over mijn eigen vaccinatie nage-
dacht. Maar nu het tijdstip van prikken 
dichterbij komt, gaat het bij mij ook een 
beetje kriebelen en hoop ik dat ik snel 
aan de beurt ben. Het voelt alsof het een 
blijde gebeurtenis is. Ik hoop dat heel veel 
mensen dat gevoel ook hebben.

Wat leuk is het om een prijs te winnen 
waarmee je via de computer je producten 
beter kunt verkopen. Dat overkwam 
onlangs drie bedrijven in onze gemeente. 
Ze maakten een plan en met het prijzen-
geld kunnen ze dat plan nu gaan uitvoeren. 
De regering en de provincie hebben het 
grootste deel van het geld beschikbaar 
gesteld, voor deze zogenaamde MKB-deal 
voor digitale ondersteuning. Erg leuk dat 
bedrijven hebben meegedongen naar zo’n 
prijs en dat deze drie het geld binnen 
hebben gehaald. Succes met de uitvoering!

Met de commissaris en een aantal 
burgemeesters praten we over een 
rapport dat onlangs werd gepresenteerd: 
over de burgemeester. De functie zou 
volgens de onderzoekers te veel vragen 
van de burgemeesters en daarom moeten 
ze maar wat minder doen. Daar zijn wij het 
aan tafel allemaal roerend mee oneens. 
Juist omdat het werk zo afwisselend en 
veelomvattend is, vinden we het leuk om 
te doen. De ene keer bij mensen die het 
moeilijk hebben en dan weer om streng 
op te treden tegen overtredingen. 
Als team met raad en met college, en ook 
met justitie en politie. Samenwerken met 
alle medewerkers, maar ook namens 
groepen het woord voeren. Het is van 
alles wat en samen veel, maar zielig? 
Niks hoor.

Marriët Mittendorff 

De week van de 
burgemeester

Collectes

Deze week is er geen collecte.

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: Appelternhof 9, Rijksweg 96, Sectie C  

 Perceel 2695 (Grote Loef 20)

• Nederasselt: Broekstraat 2A

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg 5

• Overasselt: De Laan 26

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Overasselt: Kasteelsestraat 5

Realisatie oplaadpaal elektrisch rijden

• Malden: De Hoef, Dravik

Andere ophaaldagen afval door Koningsdag
Op dinsdag 27 april (Koningsdag) haalt Dar 
geen afval op. De milieustraten zijn op deze 
dag gesloten. Kijk op de digitale afvalwijzer 
https://afvalkalender.dar.nl/ of in de Dar app 
voor actuele informatie over ophaaldagen en 
openingstijden. In onze gemeente haalt Dar 
op donderdag 29 april deze ophaaldag weer in.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en 
Jeugdhulp van start
Eind april gaat het jaarlijkse cliënt-
ervaringsonderzoek Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en 
Jeugdhulp van start. Bureau Zorgfocuz 
voert de onderzoeken voor meerdere 
gemeenten in de regio Nijmegen uit. 
Door middel van een vragenlijst 
worden inwoners gevraagd naar hun 
ervaringen met de hulp en ondersteu-
ning vanuit de Wmo en Jeugdhulp. 
Met de resultaten van de onderzoeken 
wil de gemeente de hulp en onder-
steuning verbeteren.

Rond 20 april ontvangen inwoners en ouders 
van jeugdigen, die in 2020 hulp vanuit de 
Wmo of Jeugdwet hebben gekregen, per post 
of e-mail een uitnodiging voor het invullen 
van een vragenlijst. De vragen gaan over de 
ontvangen hulp en ondersteuning, de commu-
nicatie met de professionals en het resultaat 
van de ondersteuning.

Vertrouwelijk
De vragenlijst kunt u op papier of digitaal 
invullen en terugsturen. U kunt dit doen tot 
uiterlijk 21 mei 2021. U mag iemand vragen 
om u te helpen bij het invullen van de vragen. 
Het verwerken van de antwoorden gebeurt 
anoniem. De vragenlijsten worden vertrouwe-
lijk behandeld en worden alleen voor dit 
onderzoek gebruikt. De antwoorden zijn niet 
van invloed op de hulp die u of uw kind krijgt. 

Doet u mee?
Als u een vragenlijst ontvangt, bent u niet 
verplicht om deze in te vullen. Maar het is 
voor de gemeente belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen dit wel doen. 
Met uw ervaringen kunnen wij de hulp en 
ondersteuning verbeteren. De gemeente hoopt 
daarom van harte dat u meedoet!


