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Opening kabouterroute
Op 21 juli is het Kabouterpad geopend.
Dit wandelpad loopt door het open
landschap van het Lierdal (1,5 km)
en door het bos van Maldensvlak
(1,6 km) en is geschikt voor elke
leeftijd. De route is een speurtocht
langs de vele houten kabouters
die ook nog een leerzaam verhaal
vertellen over de omgeving.
Loopt u ook mee?
Aan de route ligt een boomgaard met picknicktafel waar u goed kunt pauzeren. Het pad
is ook toegankelijk voor kinderwagens.
Het begin- en eindpunt is bij Austria Sport
(Rijksweg 209, Malden). U kunt hier parkeren
en in de winkel haalt u de routebeschrijving
op tegen een kleine vergoeding voor het
onderhoud van het Kabouterpad.
Samenwerking
Het Kabouterpad kwam tot stand in
samenwerking met ‘Houtje van de Straat’

(www.houtjevdstraat.nl), die ook de kabouters
van dit Kabouterpad hebben gemaakt,
Vereniging Bos en Kuil (www.bosenkuil.nl),

de vrijwilligers van Samen Doen
(www.lierdalhagen.nl) en Austria Sport
(www.austriasport.nl).

BOA’s gaan samenwerken in Tweestromenland

De gezagsdriehoek Tweestromenland
heeft afgesproken dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
in alle gemeenten binnen Tweestromenland ingezet mogen worden.
Uitwisseling wordt mogelijk gemaakt
op zowel de toezichthoudende taken,
als de opsporings- en handhavingstaken. De burgemeesters uit Tweestromenland ondertekenden afgelopen
week een samenwerkingsconvenant.

De BOA’s blijven werken voor de gemeente
waar ze gestationeerd zijn, maar kunnen ook
ingezet worden in andere gemeenten binnen
Tweestromenland bij incidentele- en uitzonderlijke omstandigheden. Denk hierbij aan:
• Het ondersteunen bij een grote inzet door
bijvoorbeeld vergunningen te controleren
tijdens een actie in het kader van de aanpak
van ondermijning.
• Projectmatige inzet, zoals inzet bij een groot
evenement, demonstratie, o.i.d.
• Wanneer het in een bepaalde situatie
wenselijk is dat er een ander gezicht de
actie/controle uitvoert om daarmee de
kwetsbaarheid van een BOA in een kleine
gemeente te verminderen.
• In geval van het vastlopen van jeugdgroepen.
• Een gerichte actie op een specifiek aandachtsveld waar een bepaalde BOA veel
ervaring mee en/of kennis van heeft.
Dit initiatief van de gezagsdriehoek draagt
bij aan het vergroten van de veiligheid en
leefbaarheid in iedere gemeente. Burgemees-

ter Marriët Mittendorff, tevens voorzitter van
de gezagsdriehoek Tweestromenland: “Wij
willen allemaal veilige en leefbare gemeenten.
BOA’s hebben daarbij een belangrijke rol door
bij de contacten met onze inwoners maatwerk
te leveren met specialistische kennis. Zij gaan
dat samen doen. Deze samenwerking wordt
bekrachtigd door dit convenant waardoor
Tweestromenland nog meer leefbaar en veilig
wordt.” Het uitwisselen van BOA’s wordt per
situatie beoordeeld.
Gezagsdriehoek Tweestromenland
Burgemeesters Mark Slinkman (Berg en Dal),
Daphne Bergman (Beuningen), Corry van
Rhee-Oud Ammerveld (Druten), Marriët
Mittendorff (Heumen), Vincent van Neerbos
(West Maas en Waal), Marijke Van Beek
(Wijchen), officier van justitie Martine Polfliet
en teamchefs politie Amir Bučo en Daan
Coumans vormen samen de gezagsdriehoek
Tweestromenland.

Nationale Sportweek 18 t/m 26 september 2021
Vele sportactiviteiten met onder andere:
• ‘Walk of fame’ (18 september)
• Familie 6-kamp Malden (18 september)
• Beweegfestival Malden, Overasselt en Nederasselt (26 september)
• Familie 6-kamp Overasselt (26 september)
Doe mee!
Ga voor meer informatie naar: www.heumenbeweegt.nl

Wateroverlast? Meld het!
extreme buien. Daarom zoekt de gemeente
bovengronds oplossingen om regenwater
tijdelijk te bergen. Dat kan een straat zijn of
een plantsoen dat is verdiept. Zelf kunt u ook
wat doen! Met een groene tuin en regenton
helpt u om wateroverlast te verminderen.
Kijk voor tips op: www.milieucentraal.nl/
huis-en-tuin/tuinontwerp/tuintips-om-wateroverlast-te-verminderen/

De afgelopen periode hebben we
kunnen zien hoe vernietigend de
kracht van water kan zijn. Overstromingen van rivieren kunnen mensenlevens kosten en veroorzaken vaak
grote schade. Gelukkig is onze regio
daar goed tegen bestand. Dat wil
echter niet zeggen dat er in onze
gemeente nooit wateroverlast kan
ontstaan. Dat komt omdat er steeds
vaker zware en zeer lokale regenbuien
voorkomen.
Die regenbuien kunnen voor overlast zorgen.
Ondergelopen straten, water dat huizen in
loopt. Als we samen het water beter afvoeren,
kunnen we overlast beperken. De gemeente en
waterschappen zorgen voor transport en
zuivering. Dit gaat ons in de meeste gevallen
prima af, maar bij zeer zware regenbuien kan
er wateroverlast ontstaan. Ook u kunt maat-

regelen nemen of voor een deel bijdragen aan
een oplossing.
Oorzaak: het veranderend klimaat
Sinds 1950 is het aantal dagen met extreme
neerslag verdubbeld. Volgens het KNMI
worden onze winters steeds zachter en natter
en de zomers warmer en mogelijk droger.
De temperatuur stijgt in Nederland met 1,0
tot 2,3 graden in 2050. Hogere temperaturen
zorgen voor meer waterdamp in de lucht en
dus meer regen. Bij één graad meer, neemt de
neerslaghoeveelheid van extreme zomerse
buien met zo’n 14% toe. Nu al valt er jaarlijks
in Nederland gemiddeld 880 mm water.
Dat zijn zo’n 7,5 badkuipen per vierkante
meter. Al dat water dat in korte tijd valt, kan
leiden tot overlast.
Wat kunt u doen?
Het gemeentelijk riool is niet berekend op

Water op straat
Als de riolering vol staat en de riooloverstorten
het te veel aan water niet snel genoeg
afvoeren op sloten of kanalen, dan kan het
water in het stedelijk gebied niet snel genoeg
worden afgevoerd. Het water blijft dan op
straten en pleinen staan en kan naar lager
gelegen delen in de wijk stromen. We noemen
dat ‘water op straat’. De straat gebruiken om
water tijdelijk even te parkeren is een onderdeel van de oplossing. Water op straat is niet
erg. Wat we niet willen is dat water in panden
loopt of langdurig wegen onder water zet
waardoor het verkeer er niet meer door kan.
Maak foto’s of ﬁlmpjes
Foto’s en filmpjes van water op straat geven
een goed beeld van de situatie en helpen ons
om meer inzicht te krijgen in mogelijke
oplossingsrichtingen. Maak daarom foto’s en
of filmpjes van water op straat of wateroverlast en stuur deze aan ons door. U kunt daarbij
gebruikmaken van de handige app verbeterdebuurt. Kijk voor meer informatie op:
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte
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Kroon jij jezelf tot de Panna
Knock Out King of Queen
van Malden?
Op dinsdag 17 augustus wordt van 12.00 – 16.00 uur het
Panna Knock Out Championship Malden gespeeld bij
Voetbalvereniging SV Juliana ’31!
Doe je ook mee? Deelname = GRATIS!
De grootste talenten nemen het tegen elkaar op in verschillende
categorieën: 10 t/m 13 jaar & 14 t/m 20 jaar. De winnaars kwalificeren
zich voor het NK Panna Knock Out! Wie na 3 minuten de meeste
doelpunten heeft gescoord wint. Maar hier draait het om skills, dus
een panna = KNOCK OUT!
Aanmelden
Meld je aan op: www.heumenbeweegt.nl/activiteiten.
Aanmelden op de dag zelf is ook mogelijk. Let op: VOL=VOL
Veilig spelen
Panna Knock Out, gemeente Heumen en partners nemen de Coronamaatregelen serieus en bij ons staan gezondheid en veiligheid voorop.
Het event is daarom volledig Corona-proof gemaakt. Publiek is helaas
NIET toegestaan. Het toernooi biedt plaats aan 64 deelnemers.

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).

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: Romeinenstraat 7
• Malden: Dahliastraat 47, Gladiolenstraat 86,
Kroonsingel 11, Sectie G Perceel 5849 (nabij
Rijksweg 42)
• Overasselt: De Laan 7
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Dahliastraat 43
• Overasselt: Worsumseweg 16
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Rijksweg 156

