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16 september: inloopbijeenkomst Vitaal Centrum Malden
Al eerder heeft het college de visie op 
de toekomst van het centrum van 
Malden weergegeven. Dit is beschreven 
in het Programma Vitaal Centrum 
Malden. Doel is om het centrum van 
Malden, nu en in de toekomst, een 
plek te laten zijn die aantrekkelijk en 
duurzaam is voor inwoners. Om te 
wonen, ontmoeten, winkelen, werken, 
ondernemen en beleven. Daarbij hoort 
ook een nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Op 16 september 
organiseert de gemeente een infor-
matiebijeenkomst om mogelijke 
plannen te delen met inwoners en 
winkeliers. 

Woningbouwplannen en plannen voor de 
herinrichting van de openbare ruimte
Het afgelopen jaar is er veel onderzoek 
gedaan naar woningbouwplannen rondom 
het centrum. Hierover zijn gesprekken gevoerd 
met stakeholders, architecten, stedenbouwers 
en met de gemeente. In het centrum ligt de 
doelstelling op het ontwikkelen van minimaal 
150 tot 200 appartementen voor jongeren, 
starters en ouderen. Daarmee kan beter 
worden voorzien in de woningvraag. 
Tegelijkertijd heeft de gemeente de opdracht 
gegeven aan een landschapsarchitect voor 
het opstellen van een visie voor het ver-
groenen en klimaatbestendig maken van 
de openbare ruimte.

16 september informatiebijeenkomst 
Op 16 september organiseert de gemeente een 
informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeen-
komst worden de plannen gepresenteerd en 
gaat de gemeente met aanwezigen hierover 
in gesprek en is er ruimte om vragen te stellen 
over de plannen en een reactie op de plannen 
kenbaar te maken.

Locatie, tijdsblokken en aanmelding
Vanwege de coronamaatregelen zijn er 
meerdere bijeenkomsten in kleine groepen. 
De bijeenkomst duurt 50 minuten en vindt 
plaats in Multifunctioneel Centrum Malden-
steijn. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden door uiterlijk 
zondag 12 september een e-mail te sturen 
naar: CentrumMalden@heumen.nl o.v.v 

‘Aanmelding 16 september Centrum Malden’. 
U kunt kiezen uit een van de volgende opties:
Blok 1: 16.00 tot 16.50
Blok 2: 17.00 tot 17.50
Blok 3: 19.30 tot 20.20 
Blok 4: 20.30 tot 21.20

Geeft u hierbij 2 tijdsblokken aan zodat wij 
iedereen de gelegenheid kunnen geven om 
aanwezig te zijn. Uiterlijk op 14 september 
sturen wij u een bericht in welk tijdsblok u 
bent ingedeeld.

Meer informatie
Op onze website:
www.heumen.nl/centrummalden vindt u meer 
informatie over de plannen rondom het Vitaal 
Centrum Malden.

Samen tegen voedselverspilling
Volgende week start de Verspillings-
vrij-week (7 t/m 13 september). 
Doet u ook mee? Het is belangrijk en 
goed om afval zoals groente-, fruit- 
en tuinafval te scheiden. Hier zit 
natuurlijk nog wel een stap voor: het 
voorkomen van afval. Voedsel niet 
verspillen maar dit hergebruiken zoals 
kopen en koken op maat en nieuwe 
maaltijden maken met kliekjes. 

Soms kunt u niet alles opnieuw gebruiken en 
worden etensresten afval. Het is dan belangrijk 
om deze etensresten te scheiden en bij het 
groente-, fruit- en tuinafval te doen. Goed 

gescheiden gft-afval wordt weer gebruikt 
als grondstof voor nieuwe producten zoals 
compost en groen gas. Gescheiden gft, daar 
winnen we dus mee. 

Ook meedoen?
Doet u ook mee met de Verspillingsvrij week? 
Kijk voor meer informatie op: 
www.verspillingsvrij.nl Meer informatie over 
het scheiden van gft-afval staat op: 
www.dar.nl/gft. Dar geeft u graag tips. 

Zet bijvoorbeeld een klein bakje op uw 
aanrecht. Zo hoeft u niet voor iedere 
eierschil naar uw gft-container te lopen. 



Asfaltonderhoud 2021
Vanaf afgelopen maandag tot en met 
30 september voeren wij onderhoud 
uit aan het asfalt en de bermen op 
diverse wegen binnen onze gemeente. 
Het gaat om onder andere: 

- Maasdijk, Nederasselt;
- Rotsestraat en Meerestraat;
- Donderbergweg;
- Loksheuvelseweg/Ijkelaarstraat;
- Hamelbergweg;
- Diverse kleinere reparaties op overige  
 wegen;
- In oktober is er onderhoud aan de  
 St. Walrickweg gepland. Hierover volgt 
 nog meer informatie.

Bijkomende werkzaamheden
Onze aannemer is afgelopen maandag be-
gonnen met asfaltreparaties en voorbereidin-
gen aan bermen en het aansluitende straat-
werk. 

Overlast
Er ontstaat hinder voor het verkeer en 
omwonenden. Hiervoor treffen we maatrege-
len zoals vooraankondigingen, afzettingen, 
omleidingen en/of begeleiding door verkeers-
regelaars. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
Eventueel informeert de aannemer u via een 
bewonersbrief als de werkzaamheden bij u 
voor de deur plaatsvinden.
 
Meer informatie vindt u op: 
www.heumen.nl/werkzaamheden

Tijdelijke opvang Afghaanse evacuees 
in Heumensoord

Nijmegen en Heumen bieden vanaf dinsdag 31 augustus tijdelijke opvang aan 
Afghaanse evacuees. De gemeenten werken daarmee mee aan het verzoek 
van COA om 750 Afghaanse evacuees op te vangen op Heumensoord, met een 
uitloop naar maximaal 1.000.

De situatie in Afghanistan is zodanig dat verschillende landen en ook Nederland proberen 
vluchtelingen zo snel mogelijk te evacueren. Het COA is dringend op zoek naar extra opvang-
capaciteit en zij zoeken ook tijdelijke noodopvanglocaties. Heumensoord wordt ingezet als een 
tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers net zoals in 2015/2016 is gebeurd. De tijdelijke 
opvang duurt tot 1 januari 2022. Het gaat nu om een korte tijd en om minder mensen. 
Gezien de enorme urgentie en de wil om mensen in nood te helpen hebben de colleges van 
burgemeester en wethouders van Nijmegen en Heumen ingestemd met het verzoek.

Het is nog te kort dag om precies te weten hoe alles rond de noodopvang gaat verlopen. 
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website www.heumen.nl/noodopvang 

Fotowedstrijd 
Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar 
weer op zoek naar creatieve hobby-
fotografen die mee willen doen aan 
de jaarlijkse fotowedstrijd. 
De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar 
haar 50-jarig bestaan. Het thema 
is daarom deze keer ‘Geef me de 
vijf(tig)’. 

Voor een succesvolle deelname is het 
belangrijk dat de foto’s betrekking hebben 
op het thema. Dit jaar vragen wij alle 
hobbyfotografen om te verbeelden, waar 
zij aan denken bij de woorden ‘Geef me de 
vijf(tig)’. Denkt u misschien aan een ronde 
verjaardag, een gouden huwelijk, een 
bijzondere ontmoeting of contacten over 
de grens? Laat het ons weten en zend uw 
mooiste foto’s in. 

De mooiste foto’s winnen
Het Dagelijks Bestuur van de Euregio 
Rijn-Waal kiest dit jaar samen met inwoners 
van de Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s 
uit. De winnaars krijgen begin december 
bericht. De twee mooiste inzendingen uit 
Nederland en die uit Duitsland worden met 
een geldprijs van resp. 200 en 100 euro 
beloond. Over de uitslag van de fotowed-
strijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Voorwaarden
De wedstrijd staat open voor alle inwoners 
van de Euregio Rijn-Waal. Iedere deelnemer 
kan max. drie foto’s inzenden. Deze dienen 
digitaal óf afgedrukt (min. formaat 13 x 18 
cm) te worden ingezonden en moeten 
voorzien zijn van titel, plaats van opname, 
naam, telefoonnummer en e-mailadres van 
de fotograaf. Voor alle ingeleverde foto’s 
krijgt de Euregio Rijn-Waal de gebruikers-
rechten onder naamsvermelding van de 
fotograaf. De ingeleverde foto’s worden 
eigendom van de Euregio Rijn-Waal.

Inzenden tot 1 oktober 2021
De foto’s kunnen tot 1 oktober 2021 digitaal 
naar: info@euregio.org of in een gesloten 
envelop onder vermelding van: 
‘Fotowedstrijd’ ingestuurd worden naar 
Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE 
‘s-Heerenberg.

Meer informatie
Kijk op: www.euregio.org/fotowedstrijd2021
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Leve(n) lang bewegen tijdens Nationale Sportweek! 

Beweegfestival
Zoveel mogelijk inwoners laten 
genieten van sporten en bewegen: dat 
is waar de NOC*NSF Nationale Sport-
week van 18 tot en met 26 september 
2021 om draait. Wij grijpen deze 
sportweek daarom aan om het nieuwe 
sportseizoen te openen. Dit doen we 
met diverse sportieve activiteiten en 
samen met onze lokale sportaanbieders. 

In de afgelopen weken lieten wij u weten dat 
we de sportweek beginnen met een ‘walk of 
fame’ (18 september) en de ‘Familie 6-kam-
pen’ in Malden (18 september) en in Overasselt 
(26 september). Als afsluiter van de sportweek 
organiseren we op zondag 26 september een 
zogenaamd Beweegfestival voor inwoners 
vanaf 45 jaar. Tijdens dit festival kunt u meekij-
ken en vooral meedoen met de lokale sport-
aanbieders die hun sport aanbieden in de vorm 
van een workshop van 20 minuten. Dus neem 
uw sportschoenen mee en doe mee met o.a. 
Walking basketbal/voetbal, Yoga, Oriëntaals 
dansen, tennis en nog veel meer. Ook bestaat 
de mogelijkheid om u te laten testen hoe vitaal 
u bent. 

Inschrijven niet nodig
Kom op 26 september tussen 11.00 - 14.00 uur 
naar het Beweegfestival in Malden (Sportcen-
trum, Veldsingel 29), Overasselt (Sporthal, 
Ewijkseweg 11) of naar Nederasselt (Ons Huis, 
Kerklaantje 17). U hoeft  zich hiervoor NIET in 
te schrijven. Het programma met alle sporten 
staat op: www.heumenbeweegt.nl. In Malden 
is de hele dag een fysiotherapeut aanwezig 
voor beweegadvies en kunt u meedoen met 
lessen in het Sportcentrum. In Overasselt is de 
hele dag een demo reanimatie en kunt u 

beweegadvies krijgen van een fysiotherapeut. 
In Nederasselt kunt u de hele dag gemasseerd 
worden en voedingsadvies krijgen om vitaler 
door het leven te gaan. 

Unieke wandeling 26 september
In samenwerking met Stichting Nederasselt 
Gezond, Stichting Uniek wandelen en Uniek 
Sporten kunt u een wandeling door de 
Uiterwaarden en over de Maasdij k in Neder-
asselt maken. Deze wandeling van ongeveer 
3 kilometer is speciaal voor mensen met een 
beperking en eventueel begeleiders. 

Via de website schrijft  u zich in: 
www.uniek-wandelen.nl 
Wandelt u met ons mee?

Meer informatie 
Heeft  u vragen stuur dan een e-mail naar: 
heumenbeweegt@heumen.nl, bel naar Dorien 
Vrolijks (06 - 52 68 31 16) of kijk op: 
www.heumenbeweegt.nl/nationale-sportweek. 
Algemene informatie over de NOC*NSF 
Nationale Sportweek? Kijk dan op: 
www.nocnsf.nl/nationale-sportweek

Hoe belangrijk is groen in uw wijk?
Onze gemeente heeft  opdracht aan 
Dar verleend om het groenonderhoud 
uit te voeren. Dit doen zij met veel 
kennis, ervaring en veel enthousiasme. 

Een groene omgeving heeft  veel voordelen. 
Het heeft  een positief eff ect op de gezondheid 
van mensen en draagt bij aan de leefb aarheid 
van een wijk. In een groene en frisse wijk is het 
fi jner verblijven bijvoorbeeld. Het is belangrijk 
om het groen in uw wijk te koesteren en hier 
met elkaar goed voor te zorgen. Wij investeren 

dagelijks in uw leefomgeving, zodat u kunt 
genieten van de plek waar u woont en werkt. 
U helpt toch ook een handje mee? In een 
schone buurt spelen bijvoorbeeld ook meer 
kinderen buiten. Met kleine dingen kunt u al 
een groot verschil maken. Door iets van de 
stoep te rapen, doet u al iets tegen zwerfafval. 

Zelf de handen uit de mouwen steken?
Wilt u zelf of met anderen de handen uit de 
mouwen steken om uw leefomgeving groen en 
netjes te houden? Geef u dan op als Wijkheld. 

Wijkhelden zijn kinderen en volwassenen die 
zwerfafval opruimen. Speciale zakken en 
knijpers krijgt u van Dar. Aanmelden via: 
www.wijk-helden.nl 

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor meer 
informatie of neem contact op met het 
klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op 
info@dar.nl of (024) 371 60 00 van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 



Uitnodiging Webinar Zonnepanelenproject

Duurzaam en groen: 
project Toekomst Malden Noordoost gestart!

Dé manier om tegelijkertijd te be-
sparen op uw energierekening én te 
kiezen voor duurzame energie is door 
zonnepanelen op uw eigen dak te 
laten plaatsen. De gemeente biedt 
ondersteuning. Wilt u weten hoe dat 
werkt? Doe dan mee aan ons webinar 
over het zonnepanelenproject op 
dinsdag 28 september 2021.

U kunt uw zonnepanelen via onze gemeente 
aanschaff en. Ook nu wordt gewoon geïnstal-
leerd, met extra veiligheidsvoorschrift en in 
verband met het coronavirus. U bent verzekerd 
van een goede zonnepaneleninstallatie. 
Géén zorgen voor een periode van 15 jaar, 
omdat de gemeente garant staat voor alle 
afspraken! U wordt zo veel mogelijk ontzorgd. 
Géén uitzoekwerk, de installatie wordt heel 
eenvoudig gefi nancierd door een aantrekkelij-
ke gemeentelijke lening van 15 jaar. In één keer 
betalen of extra afl ossen kan uiteraard en ook 
de BTW-teruggave wordt voor u geregeld. 
Veel makkelijker kan het niet worden. 

Project Toekomst Malden Noordoost 
is gestart! Op 15 juli 2021 was de 
offi  ciële kick off ; de aanloop was al 
begonnen in februari 2020. Doel is 
verduurzaming en vergroening, met 
meer biodiversiteit. Bewoners van de 
Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk 
kijken hoe dat het beste kan, tegen 
de laagste kosten én op weg naar 
klimaatneutraal. Wij zijn gespreks-
partner; Spectrum uit Arnhem 
ondersteunt. 

Twee werkgroepen zijn actief. De ene richt 
zich op het energiezuiniger maken van de 
huizen. Denk aan het isoleren van de vloer, de 
buitenmuren, de daken. En aan het vervangen 
van apparaten met veel energiegebruik, het 
aanschaff en van zonnepanelen. Hoe kun je 
dat doen, welke knelpunten zijn er? De 
andere werkgroep wil meer en meer divers 
groen in de wijken brengen. En zo zorgen 
voor prettig wonen in een groene en gezonde 
omgeving. Wat is dan het belang van groene 
daken? Hoe leg je die aan? Ze kijken ook naar 
afk oppeling en berging van regenwater en 
naar vergroening van betegeld oppervlak.

Tot slot: u bespaart ook nog eens geld. Want 
ook al wordt de salderingsregeling vanaf 2023 
stapsgewijs afgebouwd, het investeren in 
zonnepanelen blijft  fi nancieel aantrekkelijk.

U bent van harte uitgenodigd voor ons webinar
Om u meer informatie te kunnen geven over 
ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta Solar 
samen met de gemeente regelmatig bijeen-
komsten. Gezien de maatregelen in verband 
met het Coronavirus vindt de bijeenkomst 
plaats in de vorm van een webinar. Dit webinar 
kunt u op dinsdagavond 28 september 
bijwonen.

Het online programma ziet er als volgt uit:
19:00 uur: Opening
19:10 uur: Presentatie Zonnepanelenproject 
19:45 uur: Vragen en antwoorden 
20:00 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar? 
Meld u online aan op: 
www.voltalimburg.nl/zonnepanelenheumen 

Nieuwsbrief
Hoe meer mensen ervan weten, en gaan 
meedoen, hoe beter. Daarom valt er in de 
genoemde wijken deze week een fl yer in de 
brievenbus. Ook op www.toekomstmal-
dennoordoost.nl is al informatie te vinden. 
En er komen digitale nieuwsbrieven die over 
de voortgang rapporteren. Daarvoor kan 
iedereen zich aanmelden.

Aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang 
van het project? En de digitale nieuwsbrief 
ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door op 
info@toekomstmaldennoordoost.nl

Kijk voor meer informatie over het zonnepane-
lenproject op onze website:
www.heumen.nl/zonnepanelenproject of stuur 
een mail naar duurzaam@heumen.nl (onder 
vermelding webinar 28 september).



Collectes

5 t/m 11 september: KWF Kankerbestrijding

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: Vosseneindseweg 5 

• Overasselt: De Hage 22, Laagstraat 25, Rotsestraat 8 

Verleende omgevingsvergunning (van rechtswege)

• Malden: Huikeling 6

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).

In het allereerste 
telefoontje dat op 
woensdagochtend 
binnenkwam bij de balie 
werd de vraag gesteld: 
“Waar kunnen we 
kleding afgeven voor 
de mensen uit Afghani-
stan.” Wat een mooi 
begin van de dag. 

Weliswaar een vraag waar we nog geen 
antwoord op konden geven, maar van zoveel 
goede wil kun je alleen maar warm worden. 
Iedereen was druk met organiseren om 
alles klaar te hebben voor de komst van de 
tijdelijke bewoners van Heumensoord. 
Ongetwijfeld komen ook die kleren op de 
goede plek terecht omdat we zien dat heel 
veel mensen willen meehelpen aan een 
gastvrij onthaal.

Het telefoontje op de zondagavond daarvoor 
vanuit het ministerie was onverwacht en 
helder. Er komen tijdelijk mensen in Heumen 
wonen in de noodopvang. Op zo’n moment is 
duidelijk dat er in korte tijd heel veel moet 

De week van de burgemeester
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gebeuren. Ik hoop dat op het moment dat u 
dit leest dat allemaal goed is gelukt en de 
mensen hun tijdelijk verblijf al bewonen.

Veel mensen zeggen dat ze trots zijn dat 
we dit als Heumense gemeenschap kunnen 
bieden, dat we mensen in nood die voor ons 
land hebben gewerkt in ieder geval tijdelijk 
een plek kunnen geven. En ook dat ze nog 
veel meer zouden willen doen. Er zullen ook 
mensen zijn die minder blij zijn, die angstig 
worden van de nieuwelingen in onze ge-
meente, die menen dat deze nieuwe mensen 
geld kosten of voorzieningen krijgen waar 
anderen geen recht op hebben. 
Zelf denk ik: als ik in nood zou zitten, dan 
zou ik wel zielsblij zijn met een helpende 
hand en een beschermende omgeving. 
Daarom vind ik het ook meer dan fijn dat we 
deze mensen een tijdelijke opvang kunnen 
bieden, en ik hoop dat iedereen in onze iets 
grotere gemeenschap daar een positieve 
ervaring aan over houdt.

Marriët Mittendorff 


