
Op 16 maart 2022 zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. Als inwoner 
van de gemeente Heumen kiest 
u een nieuwe gemeenteraad. 
Gemeenteraadsleden vertegen-
woordigen u als inwoner van onze 
gemeente. Met uw stem kunt u dus 
invloed uitoefenen op wat er de 
komende jaren in de gemeente 
gebeurt.

Stempas in uw brievenbus
Vóór 2 maart ontvangt u uw persoonlijke 
stempas in uw brievenbus. Met deze stem-
pas en een identiteitsbewijs kunt u gaan 
stemmen. Dit kan in één van de zes stem-
bureaus in de gemeente die hiervoor zijn 
ingericht. De stembureaus zijn open van 
07.30 uur tot 21.00 uur. Wilt u liever op 
een ander moment stemmen? Op 14 en 15 
maart is er een stemlokaal in Malden en 
Overasselt open. 

Onze beweegcoach Dorien Vrolijks 
wandelt elke donderdagmiddag in 
Malden met inwoners die daar zin 
in hebben: het is gezond, gezellig, 
gratis en het mag weer! 
Doet u ook mee?

We verzamelen op het terras naast de 
voordeur van Malderburch om 14.00 uur. 
Iedereen is welkom! Zonder of met rollator. 
Na afl oop drinken we een kopje koffi  e of 
thee. Dat is overigens wel op eigen kosten. 
Wilt u weten wat wij nog meer aanbieden 
op het gebied van bewegen? 
Kijk op: www.heumen.nl/heumenbeweegt

Op dinsdag 1 maart is het gemeentehuis gesloten. 
We zijn die dag niet (telefonisch) bereikbaar. 
Ook de inloopspreekuren komen te vervallen.

Op de hoogte blijven?
Via deze gemeentepagina en onze sociale 
mediakanalen houden wij u op de hoogte 
van de verkiezingen. 
Op www.heumen.nl/verkiezingen vindt u 
praktische informatie over de verkiezingen. 
Ook leest u hier hoe u kunt stemmen en 
waar de stemlokalen zijn.

Verkiezingsactiviteiten
In aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen zijn er verschillende verkiezings-
activiteiten.
Op www.heumen.nl/heumenkiest vindt u 
hier een overzicht van. U bent van harte 
welkom om eraan deel te nemen, te 
luisteren en vragen te stellen.

Openingstijden gemeentehuis en balies: 
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bel 14 024 (keuzemenu: 1)
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Wandelen met de burgemeester

Activiteiten voor jongeren

Wandelen met beweegcoach: doet u mee?

Gemeentehuis 
dinsdag 1 maart gesloten

Nu onze samenleving met het wegvallen van alle maatregelen weer open 
gaat, kan onze burgemeester Joerie Minses écht werk maken van een van 
zijn belangrijkste voornemens: de inwoners van onze gemeente ontmoeten. 
Door op 4 verschillende dagen te wandelen met 4 groepen inwoners uit 
de 4 kerkdorpen hoopt hij de Heumenaren beter te leren kennen.

De wandelingen zijn voor de inwoners van de dorpen, dus het zou het fi jn zijn als de 
deelnemers ook echt uit het dorp komen waar de wandelingen plaatsvinden. 
De wandelroutes zijn ongeveer 6 à 7 kilometer lang. 

Waar en wanneer?
De eerste wandeling vindt plaats in Nederasselt en wel op zaterdag 19 maart van 10.00 
uur tot 12.30 uur. Vervolgens is Overasselt aan de beurt op zondag 20 maart van 13.00 tot 
15.30 uur. Op zaterdag 26 maart volgt van 13.00 tot 15.30 uur Heumen en de reeks wordt 
afgesloten op zondag 27 maart in Malden van 13.00 tot 15.30 uur. In principe wordt elke 
wandeling afgesloten met een kopje koffi  e of thee.

Aanmelden
Wilt u meewandelen en op deze informele manier kennismaken met onze burgemeester, 
meld u dan aan via www.heumen.nl/wandeling. Het maximaal aantal deelnemers per 
wandeling is vastgesteld op 25. Mochten er meer aanmeldingen zijn en we veel mensen 
moeten teleurstellen, dan wordt er een extra wandeling gepland. 

In de komende schoolvakantie (28 februari t/m 6 maart) zijn er vanuit de 
jongerenwerkers in samenwerking met ons als gemeente twee leuke 
activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Woensdag 2 maart
Boksworkshop voor meiden van 12 t/m 23 jaar
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Jongerencentrum (Kerkplein 8A, Malden)

Donderdag 3 maart
Zaalvoetbaltoernooi voor jongeren van 13 t/m 17 jaar
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Sportcentrum Malden (Veldsingel 29, Malden)

Aanmelden
Voor beide activiteiten is aanmelden verplicht. 
Ga daarvoor naar: www.heumenbeweegt.nl (bij bekijk activiteiten). 
Voor meer informatie bel Vincent Peeters ( jongerenwerker) 
op: 06 - 40 18 92 57

De verkiezingen komen eraan!

LET OP: 
kans op vallende takken en bomen

Door de recente storm kunnen 
bomen en takken in de bossen van 
onze gemeente instabiel zijn en 
afb reken. Droogte en aantasting 
door kevers of schimmels heeft  
sommige bomen extra kwetsbaar 
gemaakt, waardoor de kans op 
vallen bij harde wind groter is. 
Ook nadat een storm of harde 
wind is geweest, blijft  er kans op 
vallende takken en bomen. 

Momenteel worden er rondes in onze 
bossen gemaakt om de schade op te 
nemen. Dood hout laten we liggen maar 
gevaarlijke situaties knappen we zo snel 
mogelijk op.

Let op het volgende:
• Ga niet het bos in/ het terrein op als dit 
 afgeraden wordt
• Blijf altijd op de paden en wees ook na  
 een storm alert
• Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld 
 deze dan via: 
 www.heumen.nl/meldingdoen 

Wij hopen op uw begrip en medewerking!



Oproep: 
check uw woning op loden leidingen
Uit onderzoek blijkt dat nog een 
klein deel van de woningen in 
Nederland loden waterleidingen 
heeft. Lood in drinkwater is onge-
zond, vooral voor jonge kinderen. 
Voor kinderen tot 7 jaar kan het 
drinken van lood namelijk invloed 
hebben op de hersenontwikkeling. 
Wat kunt u zelf doen om dit op te 
lossen?

Alleen in woningen die vóór 1960 zijn 
gebouwd kunnen nog loden waterleidingen 
zitten. Na 1960 was het gebruik van lood 
namelijk niet meer toegestaan. Het is 
daarom belangrijk dat als uw woning vóór 
1960 is gebouwd u uw eigen woning 
checkt.

Eigen woning
Eigenaren van een woning zijn zelf 
verantwoordelijk om eventuele loden 
leidingen te laten vervangen. Hoe komt u 
erachter of u loden leidingen heeft? U kunt 
kijken of er bij de watermeter nog loden 
leidingen zichtbaar zijn. Maar het is niet 
altijd zichtbaar of er ergens in uw huis nog 
restanten van loden leidingen zitten. Om 
hierachter te komen kunt u een watertest 
laten doen door een erkend bedrijf, zoals 
een loodgietersbedrijf. 

Huurwoningen
Bij een huurhuis is de verhuurder verant-

woordelijk voor het vervangen van loden 
leidingen. In de woningen van Oosterpoort 
zijn zo goed als zeker geen loden leidingen 
meer aanwezig. Heeft u als huurder van 
Oosterpoort hierover vragen, dan kunt u 
terecht bij Jan Verbruggen. U kunt hem 
bellen op: (024) 399 55 55 of stuur een 
e-mail naar: info@oosterpoortwoon.nl

Scholen en kindercentra
In onze gemeente zijn geen schoolgebou-
wen waarvan het stichtingsjaar vóór 1960 
ligt. Alleen kindercentra en gastouder-
locaties in een gebouw van voor 1960 
ontvangen, aanvullend op deze algemene 
communicatie, een brief van de gemeente 
om hen te attenderen op het risico van 
lood in drinkwater.

Algemene informatie
Wilt u meer weten over de gezondheids-
risico’s door lood in drinkwater? 
Kijk op https://ggdgelderlandzuid.nl/
gezondheid/milieuengezondheid/in-huis/
gezondheid-en-loden-waterleidingen

Heeft u toch nog vragen, mail dan naar: 
gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl
Wilt u meer weten over het herkennen van 
loden leidingen en het vervangen daarvan? 
Of over uw rechten als huurder? 
Kijk op de website van: 
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen

Dit weekend staat carnaval voor de deur. 
Een feest dat ook in alle kernen van de 
gemeente Heumen doorgaans volop gevierd 
wordt. Hoewel carnaval als zodanig altijd 
doorgaat is het feest vorig jaar door de 
omstandigheden toch vooral geruisloos aan 
ons voorbij gegaan. Gelukkig kan er dit jaar 
veel meer en kunnen we, wellicht op een wat 
bescheidenere schaal dan we gewend zijn, 
toch weer carnaval vieren. Dat is een fijn 
vooruitzicht, want tradities kunnen alleen 
doorgegeven worden aan de volgende 
generatie door ze in ere te houden. De aanloop 
er naartoe hebben we dan wel moeten missen, 
maar het feest zelf kan in ieder geval gevierd 
worden. En dat is al heel wat waard.

Het vieren van carnaval is voor veel mensen 
vooral een manier om de alledaagse beslom-

meringen even te vergeten, de boel drie dagen de boel te laten, even alle zorgen aan de 
kant. Aan een periode zonder zorgen hebben we allemaal, en niet alleen de carnavalisten 
onder ons, ongetwijfeld behoefte. De afgelopen twee jaar zijn voor ieder van ons in meer 
of mindere mate vol van zorgen geweest. Die behoefte aan wat meer zorgeloosheid 
verbindt ons, na twee coronajaren, allemaal met elkaar.

Het carnavalsfeest markeert van oudsher de overgang van de winter naar de lente. 
Van oorsprong is het een lente- en vruchtbaarheidsfeest. Een rite de passage. 
Een overgang naar betere tijden. Bijna alle coronamaatregelen behoren vanaf de vrijdag 
voor carnaval tot het verleden. In die zin zou je kunnen zeggen dat carnaval dit jaar meer 
dan ooit de overgang naar betere tijden markeert en dus ook meer dan ooit een moment 
is om te vieren. Ik hoop dat carnaval dit jaar ook heel nadrukkelijk de overgang van 
zorgelijke naar zorgelozere tijden zal symboliseren. Dat raakt aan de essentie van het 
carnavalsfeest. Een overgangsritueel van donker naar licht. Garanties daartoe hebben we 
uiteraard niet. Maar reële verwachtingen mogen er zijn.

De carnavalsvierders onder ons wens ik uiteraard een mooi feest toe. Spring verantwoord 
uit de band en vier het feest met beleid. Geniet er extra van nu het weer kan. 
Het minder carnavals minnende deel van onze gemeente wens ik een mooie voorjaars-
vakantie. Maar ik wens ons allemaal, carnavalist of niet, vooral die overgang naar 
minder zorgelijke tijden toe. 

Alaaf! Op een mooie overgang naar betere tijden voor ons allemaal!

Met een hartelijke carnavalsgroet,

Joerie Minses
Burgemeester van de gemeente Heumen

Beste inwoners van Nederasselt, 
Overasselt, Heumen en Malden

In de komende periode zijn er weer 
werkzaamheden in het landschap, 
zoals het snoeien en vlechten van 
heggen. Het Erfgoedplatform 
Heumen organiseert samen met 
onze gemeentes een ééndaagse 
cursus om kennis te maken met 
het heggen vlechten. 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt op en 
rond het Kroonwerk Coehoorn in Neder-
asselt. De verwilderde hagen zijn aange-
pakt en teruggebracht tot overzichtelijke 
groenstructuren die de contouren van het 
Kroonwerk laten zien. Daarmee is de klus 
niet helemaal geklaard. Dergelijke hagen 
horen eigenlijk gevlochten te worden. 
We streven ernaar om van de 700 meter 
lange heg, die vorige winter zijn eerste 
vlecht beurt gehad heeft, de nog bestaande 
gaten dicht te vlechten en de rest te ver-
beteren waar nodig. Het vlechten van de 

heggen gaat in tweetallen. In een prachtige 
omgeving, waar de heggen deel uitmaken 
van het historisch verdedigingswerk 
Kroonwerk, kunt u het heggen vlechten 
toepassen onder begeleiding. 

Cursusdag op 6 maart
Op zondag 6 maart om 10.00 uur start de 
cursus in Ons Huis in Nederasselt (Kerk-
laantje 17) met theorie, introductie en 
historie van het heggen vlechten onder 
het genot van koffie en thee. Daarna start 
het heggenvlechten (rond 13.00 uur) op 
het Kroonwerk Coehoorn aan de Veer-
straat, richting de Maas. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Jef Gielen via 
email: Info@heggen.nl
U ontvangt bij aanmelding praktische 
informatie. 

Cursus heggen vlechten: doet u mee?

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

• Heumen: Sectie G Perceel 5876 Nabij Landgoed  

 Het Hoog

• Malden: Kroonsingel 108

• Overasselt: Garstkampsestraat 8

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Hoogstraat 52 A

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: De Enk 22, 38, 40, Bongerd 17, 19, 21,  

 23, 25, Groeze 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28

Besluit hogere waarde geluid 

• Overasselt: Hoogstraat 52

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).
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