
Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl 

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

28 mei 2021

Rijd klimaatvriendelijker, schoner én veiliger
Op zaterdag 5 juni a.s. komen mede-
werkers van Band op Spanning naar 
het parkeerterrein aan het Zuidplein 
bij het winkelcentrum in Malden. 
Daar voeren zij de gratis service Band 
op Spanning uit. Met behulp van 
professionele mobiele apparatuur 
wordt de bandenspanning van de 
auto’s gecontroleerd. Zo nodig 
worden de banden opgepompt.

In Nederland rijdt meer dan de helft  van alle 
auto’s met een te lage bandenspanning. Dat 
kost jaarlijks ca. 200 miljoen liter extra brand-
stof en veroorzaakt 400 miljoen kg extra CO

2

uitstoot. Daarnaast maakt rijden met een te 
lage bandenspanning autorijden duurder. 
Een auto verbruikt op jaarbasis 2% tot 5% 
meer brandstof en de slijtage van de banden 
neemt toe. Het is ook gevaarlijk. De verkeers-
veiligheid neemt af door een slechtere weg-
ligging, een langere remweg en een grotere 
kans op een klapband. 

Tijd voor actie!
De service Band op spanning draagt een 
steentje bij aan een schonere en veiligere 
samenleving. De gemeente Heumen onder-
steunt dit initiatief en biedt deze service gratis 
aan alle bezoekers van het parkeerterrein aan 
het Zuidplein bij het winkelcentrum in Malden.

Hoe gaat het in z’n werk?
Servicemedewerkers staan deze dag bij één 
van de in- en uitgangen van het parkeer-

terrein. Daar spreken zij de automobilisten 
aan over deze gratis service. 

Wilt u meedoen? 
Dan krijgt u een aanmeldkaart onder de 
ruitenwisser. Bent u eenmaal geparkeerd en 
op pad, dan hoeft  u verder niets meer te doen. 
De medewerkers controleren de bandenspan-
ning en pompen de banden zo nodig weer op 
tot de door de fabrikant geadviseerde span-
ning. De aanmeldkaart wordt omgewisseld 
voor een kaart met daarop de oude banden-
spanning, de nieuwe bandenspanning én de 
besparingen! Zo weet u precies wat er 
gebeurd is. Wel zo prettig. 

Liever niet?
Uiteraard hoeft  u geen gebruik te maken van 
deze gratis bandenservice. Dit kunt u kenbaar 
maken bij onze medewerkers. Zij komen alleen 
in actie indien een auto een aanmeldkaart 
onder de ruitenwisser heeft . Ze komen nooit 
ongevraagd aan uw auto.

Vragen en informatie
Kijk voor meer informatie op: 
www.bandopspanning.nl
Voor vragen kunt u mailen naar: 
info@bandopspanning.nl

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.



Werkzaamheden A73 van 4 t/m 7 juni

We krijgen op dit moment vragen via 
onze social media kanalen en telefo-
nisch over het maaien in onze ge-
meente. Onderstaand bericht geeft 
hier uitleg over.

Jaarlijks bekijken we waar gazons en bloem-
rijke grasstroken komen. Dat heeft te maken 
met de functie van deze gebieden; bijvoor-
beeld om te kunnen spelen/wandelen/sporten 
maar ook of het verkeersveilig is of niet. 
Als het gras te lang wordt, kan het verkeers-
onveilig worden, omdat het over de weg of 
paden hangt, of kan er niet meer gespeeld of 
gelopen worden. 

Gazons of bloemrijke grasstroken
De keuze voor gazons en bloemrijke gras-

stroken heeft tot gevolg dat we het gras kort 
maaien of dat we het tot bloemen of ruigte 
laten uitgroeien. Gazons zijn bedoeld om op 
te lopen en spelen. Door het regelmatig te 
maaien, ongeveer eenmaal per twee weken, 
kan het gemaaide gras blijven liggen. Het is 
dan zo weinig dat afvoeren niet nodig is.

Biodiversiteit
De bloemrijke grasstroken zijn bedoeld om de 
biodiversiteit te vergroten. We hebben dan ook 
op diverse plekken bloembollen ingeplant, 
bloemrijk gras ingezaaid en struiken en bomen 
aangeplant. Meer bloemen geeft namelijk 
voedsel voor de insecten en een fraaie aanblik. 
Dit maaien we in juni en september. 
We streven naar meer bloemrijk gras, en 
bekijken dus vooraf waar dat mogelijk is.

Maaien in onze gemeente

Rijkswaterstaat voert onderhouds-
werkzaamheden uit aan de snelweg 
A73. Hierdoor is de A73 tussen 
knooppunt Rijkevoort en afrit (3) 
Malden richting Nijmegen afgesloten 
van vrijdag 4 juni 21.00 uur tot 
maandag 7 juni 2021 05.00 uur.

Door deze afsluiting zijn tussenliggende 
op- en afritten ook afgesloten. Ook parkeer-
gelegenheid Hondsiep met aangrenzend 
tankstation is afgesloten. Weggebruikers 
dienen door omleidingen rekening te houden 
met extra reistijd die kan oplopen tot meer 
dan 30 minuten.

De volgende locaties zijn afgesloten:
- A77/A73 verbindingsweg ter hoogte van  
 knooppunt Rijkevoort komende vanuit  
 Duitsland
- Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats  
 Hondsiep met aangrenzend tankstation  
 (Shell)
- Op- en afrit (5) Haps
- Op- en afrit (4) Cuijk
- Afrit (3) Malden

Meer informatie
Kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/A73

Herhaald bericht
Bestrijding eiken-
processierups

In de komende periode kan er (weer) 
overlast ontstaan, veroorzaakt 
door de eikenprocessierups. Om de 
overlast in het komende seizoen zo 
veel mogelijk te beperken, zijn wij al 
begonnen met de bestrijding. In dit 
artikel kunt u lezen welke gevaren 
de eikenprocessierups voor u en uw 
(huis-) dieren op kan leveren en 
welke acties er ondernomen worden.

De eikenprocessierups is de grijze, harige 
rups, die alleen in eiken leeft. Ze kunnen 
een bedreiging voor de volksgezondheid 
vormen. Als mensen of dieren in aanraking 
komen met de brandharen, kunnen vele 
allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, 
ogen en luchtwegen. 

Bestrijden van de rups
Wij proberen de overlast van de rups tot 
een minimum te beperken. Er is al gestart 
met het bespuiten van bomen in gebieden 
waarin de meeste overlast wordt verwacht. 
Er wordt met een biologisch middel ge-
spoten, waardoor alleen de rupsen worden 
gedood. Daarbij hebben we vooraf gekeken 
of er beschermde vlindersoorten aanwezig 
zijn, als we ze daar aantreffen dan spuiten 
we daar niet. De spuitwerkzaamheden 
worden 24 uur per dag uitgevoerd, waar-
door u wellicht enige geluidsoverlast kunt 
ondervinden. Dit is echter van korte duur 
en wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Kijk op: www.heumen.nl/eikenprocessierups 
voor meer informatie.
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Maakt u ook weleens mooie foto’s van 
onze gemeente? Voor de nieuwe 
gemeentegids die in het najaar ver-
schijnt organiseren we samen met 
uitgever Akse Media een fotowed-
strijd. De beste foto wordt geplaatst op 
de voorkant van de gemeentegids en 
er zijn mooie prijzen te winnen!

Ga dus snel op pad voor uw mooiste foto van 
onze gemeente. De foto’s mogen van alle 
seizoenen zijn, dus u kunt ook meedoen met 
foto’s die u eerder gemaakt heeft. Stuur uw 
foto of foto’s vóór 1 juli naar communicatie@
heumen.nl onder vermelding van uw naam en 
telefoonnummer.

Prijzen
De drie winnende foto’s belonen we met een 
plaats in de gemeentegids en een waardebon 
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede 
plaats) en € 25,- (derde plaats). Dit prijzengeld 
is beschikbaar gesteld door Akse Media. 

In april kon u meelezen met de toekomstvisie van onze gemeente. Een aantal inwoners heeft dat 
gedaan, heel erg bedankt hiervoor! Deze inwoners ontvangen nog een reactie op ons digitaal 
platform ‘Heumenpraatmee’. De reactietijd is nu voorbij. We gaan nu over tot de definitieve 
besluitvorming zodat we in de gemeenteraad van 1 juli het document kunnen goedkeuren. 
Daarna wordt het mooi opgemaakt en kunt u die versie in september vinden op onze website. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toekomstvisie en waar we nu staan? Kijk dan op: 
www.heumenpraatmee.nl of stuur een e-mail naar: toekomst@heumen.nl
Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Bel dan Lajenda Garst op: (024) 358 83 00. 

Ook de beste overige inzendingen krijgen een 
plekje in de gemeentegids. De winnende foto’s 
maken wij in september bekend. De winnaars 
krijgen hiervan schriftelijk bericht.

Spelregels
- De fotowedstrijd is alleen voor inwoners van 
 de gemeente Heumen (medewerkers van de 
 gemeente zijn uitgesloten van deelname).
- U mag maximaal twee foto’s insturen.
- Uw foto is in de gemeente Heumen gemaakt 
 en is herkenbaar voor de gemeente en/of de 
 Heumense samenleving.
- Lever uw foto digitaal aan, in JPEG/JPG 
 formaat met een minimale grootte van 2 MB.
- Bij deelname aan de wedstrijd geeft u de 
 gemeente Heumen toestemming voor het 
 gebruik van uw foto voor bijvoorbeeld de 
 gemeentelijke website, folders, nieuws-
 brieven, etc.
- Als u personen fotografeert, vraag dan voor-
 af toestemming voor publicatie van de foto.

Voormalige basisschool aan de Veldsingel

Voormalige basisschool aan de Schoren

Win mooie prijzen met uw foto voor 
de gemeentegids

Toekomstvisie Heumen: 
‘Natuurlijk met iedereen’ 

Tijdelijke bewoning 
schoolgebouwen 
Vuurvogel 1 en 2
Op 8 maart is Kindcentrum de Vuur-
vogel aan de Gladiolenstraat in 
gebruik genomen. Daarmee is het 
gebouw van Vuurvogel 1 aan de 
Veldsingel en Vuurvogel 2 aan de 
Schoren leeg komen te staan. Totdat 
duidelijk is wat er met de voormalige 
scholen gaat gebeuren, worden 
beide gebouwen tijdelijk bewoond.

Tijdelijke bewoning
Om verloedering en vandalisme te voor-
komen heeft de gemeente Ad Hoc Beheer 
ingeschakeld voor tijdelijke bewoning. 
De benodigde vergunningprocedures zijn 
inmiddels gestart en omwonenden zijn 
geïnformeerd. Naar verwachting zijn de 
panden in juli bewoond. Behalve bewoning 
kunnen ook kleine ondernemers en 
atelierhouders het gebouw gebruiken.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Joke Batelaan via telefoonnummer: 
(024) 358 83 00 of e-mail: 
woningbouw@heumen.nl 
Interesse in tijdelijke bewoning? Neem dan 
contact op met Ad Hoc Beheer, via: 
(026) 363 93 07 of arnhem@adhocbeheer.nl 
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Wat zou het fijn zijn 
als het echt weer was 
voor een terrasje of 
om heerlijk in de tuin 
te werken. Tussen de 
buien door gaat het 
nog wel, maar ik zou 
alle mensen willen 
toewensen dat ze weer 
lekker naar buiten 

kunnen en anderen kunnen ontmoeten. 
Het weer werkt nog niet daverend mee, 
maar dat komt vast. Wel zie ik volhardende 
wandelaars die storm en regen trotseren 
voor een fikse wandeling. Heel gezond. 
Nu alles ook mooi groen geworden is, met 
tal van hoge bloeiende bloemen in de 
bermen, is het extra feestelijk. 
Daar verandert een buitje niks aan.

Hoe vaak horen we niet dat er geen huis te 
koop of te huur is. Ik ken de verhalen nog 
van mijn ouders, die jong waren en graag 
wilden trouwen maar moeilijk een huis 
konden vinden. Die situatie van zeventig 
jaar geleden doet zich nu ook weer voor. 
Jammer, want als gemeente hebben we 
jarenlang geen bouwvergunningen mogen 
afgeven. Nu moet het weer op stel en 
sprong. Hollen of stilstaan. En ondertussen 
wachten veel jongeren op een eigen plek, 
stelletjes en jonge gezinnen op een koop-
huis en ouderen op een iets kleinere 
comfortabele woning. En de prijzen; 
torenhoog. Had zo niet gehoeven.

Met het vaccineren gaat het inmiddels 
goed. Ik hoorde dat in onze regio meer dan 
duizend mensen per dag worden gevacci-
neerd, en dat het nog opgehoogd wordt. 
Dat is heel fijn. Zo voorkomen we dat er 
minder mensen aan de gevolgen van het 
virus overlijden. Ook herstel na Corona is 
niet alleen voor ouderen maar ook voor 
jongeren een lange weg. Concentratie-
problemen, hoofdpijn, draaierigheid. 
Na vijfhonderd meter lopen uitgeput zijn, 
ook als je daarvoor drie keer per week 
sportte en nog maar in de veertig bent. 
Met al het gedoe rondom protesten tegen 
de maatregelen, zouden we haast vergeten 
dat ook dat nog steeds de werkelijkheid is.

Marriët Mittendorff 

De week van 
de burgemeester

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op uw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal raad-

plegen 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

• Heumen: Jac Marisstraat 4

• Malden: Huikeling 6

• Overasselt: Valkstraat 28 en 19 A

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Appelternhof 9

Collectes

30 mei t/m 5 juni: Prins Bernhard Cultuur-

   fonds

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 3 juni

Op donderdag 3 juni vergadert de 
gemeenteraad om 20.00 uur. Op het 
programma staan de kaderbrieven 
van de gemeenschappelijke regelin-
gen waar de gemeente aan deel-
neemt en het eerste bod van onze 
regio met betrekking tot de Regio-
nale Energiestrategie (RES). 

De Gemeente Heumen werkt veel samen 
in regionaal verband. Onder andere op het 
gebied van veiligheid, gezondheid, vergun-
ningverlening en handhaving. Een gemeen-
schappelijke regeling is de juridische manier 
waarop de samenwerking wordt vastgelegd. 
De gemeenteraad wordt gevraagd om 
zienswijzen te geven op de jaarrekening 
en begroting van de gemeenschappelijke 
regelingen. 

De RES’en zijn regionale samenwerkings-
verbanden tussen provincie, gemeenten en 
waterschappen. De RES is een strategische 
verkenning. Daarin staat hoe invulling ge-
geven kan worden aan de opgave uit het 
Klimaatakkoord met betrekking tot zon/wind 
en bovengemeentelijk aanbod van warmte in 
relatie tot de vraag naar warmte. De verken-
ning richt zich op 2030 met een doorkijk naar 
2050. De afspraken in het Klimaatakkoord 
vormen daarvoor de basis.

Volgen van de vergadering
Het is nog onbekend of de vergadering 
digitaal of fysiek plaatsvindt. Houd hiervoor 
de vergaderkalender via:
https://heumen.raadsinformatie.nl in de 
gaten. Mocht het een digitale vergadering 

worden, dan kunt u de vergadering volgen 
via GL8 en later terugkijken via het YouTube 
kanaal van de gemeente. Als de vergadering 
fysiek is, kunt u de vergadering beluisteren 
via het raadsinformatie systeem: 
https://heumen.raadsinformatie.nl
De publieke tribune is bij een fysieke ver-
gadering nog steeds gesloten vanwege de 
maatregelen omtrent Covid-19.

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw mening geven 
Als u (digitaal) wilt inspreken, kunt u zich 
tot 16.00 op de dag van de vergadering 
aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl 
of telefonisch: (024) 358 84 67.


