
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

10 april 2020

‘We houden nu even afstand, om el-
kaar straks nog steviger te omarmen’. 
Dat zei de Italiaanse premier Conte 
enige tijd geleden. En dat geldt in-
middels voor ons allemaal. De meeste 
mensen begrijpen dat het niet alleen 
om uw eigen gezondheid gaat maar 
daarnaast ook om alle, soms kwets-
bare mensen in onze omgeving. 
Dus: geef om elkaar, houd afstand!

Wat betekent dat concreet? Blijf thuis en ga 
alleen naar buiten voor noodzakelijke bood-
schappen. Wandelen kan, maar vermijd drukke 
straten of wegen. Ga alleen of met zijn tweeën. 
Bij groepen van meer dan 2 personen en bij 
personen die geen 1,5 meter afstand houden, 
wordt al gehandhaafd. Dit geldt dus ook voor 

kinderen van 14, 15, 16 jaar.  Als oudere 
kinderen toch in groepen sporten of hangen, 
zonder 1,5 meter afstand te houden, dan wordt 
daar tegen opgetreden. Ook met een boete 
(die naar de ouders gaat). Een bekeuring is niet 
misselijk en kan 400 euro bedragen!

Jonge kinderen tot en met 12 jaar
De uitzondering geldt alleen voor jongere 
kinderen tot en met 12 jaar: zij mogen onder 
begeleiding van een ouder/voogd buitenspelen. 

Controle bomen 
op veiligheid
Onze gemeente heeft  ongeveer 
10.000 bomen in eigendom en beheer. 
We laten de bomen regelmatig con-
troleren op veiligheid en noodzakelijk 
beheer. Een boom kan namelijk niet 
vrij uitgroeien langs wegen, of 
gebouwen, en mag geen takken 
laten vallen. Voor het snoeien van de 
bomen maken we een uitvoeringsplan. 

Het grootste deel wordt door ons zelf uitge-
voerd. Als er veel werk te doen is, huren we 
een bedrijf daarvoor in. 

Broedseizoen
Onze gemeente kreeg vragen over het snoeien 
van bomen vanwege het broedseizoen van de 
vogels. Natuurlijk controleren wij de bomen en 
directe omgeving vooraf op nesten. Dat is in 
een boom heel goed te zien. Als er een nest in 
zit, kappen we nog niet, maar proberen we de 
boom veilig te houden door bijvoorbeeld maar 
één tak te snoeien. Het gaat uiteindelijk om de 
veiligheid van de omgeving.

Heeft  u vragen? 
Neem contact op met de gemeente via 
telefoonnummer: (024) 358 83 00.

Geef om elkaar, houd afstand!



Verfresten niet 
in het riool!
Nu we (bijna) allemaal wat meer 
thuis zijn en wellicht een aantal (verf) 
klussen oppakken is het fi jn om te 
weten dat een goed werkend riool 
belangrijk is voor de volksgezondheid. 
Afvalwater wordt gezuiverd zodat het 
daarna weer terug kan in de natuur. 
U kunt zelf bijdragen aan een goed 
werkend riool én een lagere belasting 
van het milieu door het riool alleen te 
gebruiken waarvoor het daadwerkelijk 
bedoeld is. 

Wist u bijvoorbeeld dat het lozen van verf 
(resten) in het riool het waterzuiveringsproces 
verstoort? De schadelijke stoff en die er niet uit 
gehaald worden, komen uiteindelijk in het 
milieu terecht. Hierdoor kan het gebeuren dat 
er, na het zuiveren, stoff en in ons drinkwater 
terecht komen. Niet alleen verf (resten), maar 
ook oplosmiddelen, terpentine, kwastreiniger 
en afgewerkte olie kunnen schadelijk zijn.

Tip: klein chemisch afval kunt u inleveren bij de 
milieustraat in Malden (Ambachtsweg 10) of in 
uw chemobak doen. De milieustraat is iedere 
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend. 
Ook kunt u terecht bij alle regionale milieu-
straten van Dar. Deze milieustraten hebben 
ruimere openingstijden.
Dit zijn:
• milieustraat Kanaalstraat in Nijmegen
• milieustraat Bijsterhuizen in Wijchen
• milieustraat Millingen aan de Rijn
• milieustraat Groesbeek

Snoeicursus volgen?

Mantelzorg Heumen is er - 
juist ook in deze bijzondere tijd - voor u!

Afgelopen winter zijn de boomgaarden 
in onze gemeente wederom door vrij-
willigers gesnoeid. Een enthousiaste 
groep van 6 mensen, onder begelei-
ding van een deskundige snoeier, is 
al sinds 2014 in opleiding. Wilt u ook 
een snoeicursus volgen en meedoen 
met deze groep? Lees dan onder-
staand bericht.

Het is een jaarlijks terugkerende activiteit 
(sinds 2014) en een initiatief van het Erfgoed-
platform Heumen om de boomgaarden te 
behouden. Wij ondersteunen deze groep door 
een opleiding te verzorgen. 

Interesse om aan te sluiten?
In de winterperiode zijn er ongeveer 8 oplei-
dingsdagen in een boomgaard, voorwaarde 
voor deelname is dat u zich verbindt aan de 
groep en jaarlijks ongeveer 8 dagen met elkaar 
gaat snoeien. Ook voor de komende jaren gaan 
we volop met de boomgaarden aan de slag. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw M. Bos van de gemeente 
Heumen op telefoonnummer: (024) 358 83 00.

Nog meer dan ooit komt er als man-
telzorger veel op uw schouders 
terecht. Het inperken van sociaal 
contact, de sluiting van dagbestedin-
gen, individuele ondersteuning thuis 
is vaak gestopt en de inzet van vrij-
willigers is verminderd. Dit alles heeft  
ongetwijfeld een enorme impact op u 
en brengt vaak extra werk met zich 
mee. Maar uw werk is vooral ook 
emotioneel zwaarder geworden. Meer 
afstand tot degene waarvoor u zorgt, 
maakt dat u zich machtelozer voelt.

Heeft  u als mantelzorger behoeft e aan contact 
of ondersteuning? 
De consulenten van Mantelzorg Heumen staan 
u graag te woord. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar: Kim Falk: (06) 20 03 31  96 en Anita 
de Roos: (06) 19 68 59 58. 

Verder kunt u 24 uur per dag contact opnemen 
met de Luisterlijn op (0900) 07 67. Daarnaast 
biedt de Rode Kruis Hulplijn een luisterend oor 
of praktische tips: (070) 445 58 88. 
Als u digitaal vaardig bent, kunt u zich 
aanmelden bij WeHelpen: www.wehelpen.nl
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In de afgelopen weken is er op bijna 
elk schoolplein (of er dichtbij) een 
lindeboom geplaatst! Bij de Vuurvogel 
wordt dit gedaan als de nieuwe school 
er staat. In dit bericht vertellen wij u 
waarom we dit hebben gedaan en 
waar de bomen precies staan zodat 
iedereen ze kan bekijken. 

Het idee om lindebomen te planten is bedacht 
door de KinderDenktank Heumen 2019! 
Zij wilden heel graag voor alle scholen in de 
gemeente Heumen een wensboom waarin de 
kinderen hun eigen wensen voor een duurza-
me toekomst duidelijk konden maken. In de 
Kinderdenktank zitten vertegenwoordigers 
van alle scholen van onze gemeente. 
Hier denken kinderen na over hun eigen 
duurzame toekomst en daar zijn bomen heel 
belangrijk bij. 

Waarom lindebomen?
Lindebomen werden vroeger veel aangeplant 
in dorpskernen. Het was een plek waar de 
mensen gezellig bij elkaar kwamen, ook om te 
trouwen en feest te vieren. Een Linde kan zeer 
oud worden, tussen de 400 en 1000 jaar! 
Daarom wordt een lindeboom vaak geplant als 
herdenkingsboom. De Lindeboom is ook een 
echte bijenboom. Als de Linde in juni in bloei 
staat, gonst het er van de bijen en hommels 
en dat stimuleert weer de biodiversiteit.

RingRing
Om de bomen te kunnen betalen heeft de 
Kinderdenktank ook gezorgd dat we zijn 
gesponsord door RingRing (een fietsapp). 
Via de RingRing hebben heel veel mensen 
gefietst voor dit goede doel. Er is € 300,00 
opgehaald en hiervoor zijn er 10.000 km à 
€ 0,03 gefietst. Dat is per boom 1428,57 km 
en € 42,85 per boom!

Boomfeestdag 2020
Het plan was om samen met de kinderen de 
bomen op woensdag 18 maart tijdens de 
Boomfeestdag te planten, maar vanwege de 
Coronacrisis kon dit niet doorgaan. Omdat de 
bomen geplant moesten worden vanwege het 
seizoen en omdat alles al was voorbereid 
(het gat was bijvoorbeeld al gegraven) is dit 
inmiddels al gebeurd. 

Toekomstwensen
De wensen in de bomen bestaan uit briefjes 
waarop de kinderen toekomstwensen voor een 
betere duurzame wereld schrijven die in de 
boom gehangen worden maar er komen ook 
briefjes in flessen (zogenaamde ‘tijdscapsules’) 
die we ingraven bij de bomen samen met de 
kinderen als ze weer naar school gaan. 
Zo kunnen ze na heel veel jaren zien hoe de 
kinderen er in 2020 over dachten. 

Bekijk de bomen
Bij dit bericht is slechts één boom afgebeeld 
(bij de Komeet in Malden) maar op onze 
website kunt u alle bomen zien die geplaatst 
zijn op of vlakbij de verschillende schoolplei-
nen. Bekijk ze op: 
www.heumen.nl/kinderdenktank

Lindeboom voor elke basisschool in onze gemeente

Géén Alzheimer 
Café Heumen - 

Mook en Middelaar
In verband met de risico’s op de 
verspreiding van het Coronavirus 
gaat het Alzheimer Café van april 
en mei niet door. Hiermee worden 
de maatregelen van de overheid 
gevolgd.

Heeft u een vraag neem dan contact op 
met Malderburch, centrum voor Welzijn, 
Wonen en Zorg op telefoonnummer: 
(024) 357 05 70. 

Op www.dementie.nl onder ‘Dementie en 
corona’ vindt u informatie en tips voor de 
omgang, activiteiten en meer. 



Groen licht voor Vitaal Centrum Malden

Nieuwbouwplannen De Veldschuur

In de raadsvergadering van 26 maart 
heeft  de raad het ‘concept Program-
ma Vitaal Centrum Malden’ vastge-
steld. In dit programma is een visie 
uitgewerkt voor het centrum van 
Malden. 

De belangrijkste onderdelen hierin zijn:
• de bouw van appartementen voor ouderen, 
 starters en jongeren in het centrum van 
 Malden;
• het groener en klimaatbestendig maken van 
 de openbare ruimte;
• het verbeteren van de verkeersveiligheid, 
 bereikbaarheid en parkeersituatie;
• het aantrekkelijker maken van het aanbod 
 van winkels, horeca en voorzieningen.

We hadden u omstreeks dit moment 
graag uitgenodigd voor een inloop-
avond om kennis te maken met de 
nieuwbouwplannen voor De Veld-
schuur. Vanwege het coronavirus is 
dat op dit moment niet mogelijk. 
Daarom zijn omwonenden via een 
brief op de hoogte gebracht en infor-
meren wij alle inwoners via deze 
gemeentepagina.

Tussen de Veldsingel en de Huikeling in Malden 
wordt het woningbouwplan De Veld-
schuur ontwikkeld door V.O.F. Heumen Noord. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen 
Klokgroep uit Nijmegen en Jansen Bouwont-
wikkeling B.V. uit Wijchen. Het woningbouw-
plan De Veldschuur is een nieuwbouwproject 
van in totaal 35 woningen, bestaande uit:
• 12 koopwoningen, die verkocht gaan worden 
 door Hans Janssen Garantiemakelaars;
• 23 huurwoningen- en appartementen, 
 waarvan de verhuur via Oosterpoort verloopt.

Het openbaar gebied wordt gerealiseerd door 
de gemeente Heumen. Er worden paden 

De eerste stap is onderzoeken wat er precies 
mogelijk én gewenst is voor deze 4 punten. 
Dit gebeurt in een aantal haalbaarheidsonder-
zoeken:
• Opwaarderen van het Winkelcentrum 
 Malden en omgeving.
• Herbestemming van de Heilige Antonius 
 Abtkerk.
• Herontwikkeling van de locatie Het Steenhuys.
• Klimaatbestendig en groener maken van de 
 openbare ruimte.

De onderzoeken voor kerk en kerkplein, het 
Steenhuys en het vergroenen van de openbare 
ruimte zijn reeds van start gegaan en binnen-
kort start het haalbaarheidsonderzoek voor 
het winkelcentrum en omgeving.

Haalbaarheidsonderzoek Winkelcentrum 
Malden en omgeving
Voor het winkelcentrum en omgeving gaan we 
het volgende onderzoeken: 
• het aantrekkelijker maken van het Winkel-
 centrum Malden;
• het bouwen van minimaal 150 apparte- 
 menten voor ouderen, jongeren en starters;
• het anders inrichten van de ruimte rondom 
 het winkelcentrum (groen, parkeren, etc.). 

De gemeente voert dit onderzoek uit in samen-
werking met Oosterpoort en de vastgoedeigena-
ren en winkeliers van het winkelcentrum.

Hoe ziet de planning eruit? 
In het najaar worden de voorlopige bevindin-
gen voor reactie aan de inwoners en andere 
belanghebbenden voorgelegd. Eind 2020 
beoordeelt de gemeente de resultaten van alle 
haalbaarheidsonderzoeken. Begin 2021 neemt 
de gemeente Heumen een beslissing over 
welke projecten en investeringen in het 
centrum van Malden daadwerkelijk uitvoer-
baar zijn. Dit is ook het moment waarop 
Oosterpoort een beslissing neemt over 
nieuwbouw in het centrumgebied. 

Meer informatie? Kijk dan op: 
www.heumen.nl/centrummalden. 

aangelegd voor voet- en fi etsverkeer tussen 
de nieuwe wijk, de bestaande wijken en het 
nieuwe sportcentrum. 

In de nieuwe wijk is veel aandacht voor een 

groene invulling en er komt voldoende 
parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoners.
 Meer leest u op de website van Jansen 
Bouwontwikkeling: www.jansenbouwontwik-
keling.nl/projecten/de-veldschuur-malden/
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De week van 
de burgemeester

Ook deze maand leven we met de schaduw van 
het virus en de verdrietige kanten ervan. 
Er gebeuren dingen waar we niet op bedacht 
waren, die soms angstig maken of waardoor we 
met verlies moeten omgaan. Mensen hebben hun 
kracht in deze dagen heel hard nodig. We kunnen 
hopen dat mensen niet echt in de knel komen, en 
mogelijk kunnen we daar met elkaar ook iets aan 
doen.

De gemakkelijkste manier van helpen is als we het virus niet over-
dragen. Voorzichtigheid blijft  geboden. Ik zie dat gelukkig heel goed 
gebeuren: mensen die aanbellen, soms iets neerleggen en dan terug 
stappen om van afstand het praatje te houden, die op de fi ets voor 
het verkeerslicht achter elkaar blijven en als ze ergens binnenkomen 
gebruik maken van beschikbaar ontsmettingsmiddel. Voor de enkele 
mensen tot wie de regels nog niet zijn doorgedrongen hebben onze 
handhavers geen mededogen. Er wordt beboet.

De tijd vraagt ook om andere manieren van met elkaar omgaan. 
Er zijn mensen die dat heel goed kunnen en leuke dingen weten te 
bedenken die het leven net even aangenamer maken voor de gever en 
de ontvanger. Heel eenvoudige dingen als boodschappen voor iemand 
doen, even bellen of een kaartje in de bus stoppen. Zo las ik over een 
actie waarbij wat oudere mensen rode of groene kaarten voor het 
raam zetten om te laten zien hoe het met hen gaat. En over een 
activiteit voor kinderen: zet je beer of beren voor het raam, maak er 
een soort wedstrijd van om beren in je buurt te zoeken, en zet op 
internet hoeveel je hebt gespot. Maar anderen gaan liever vogelhuisjes 
timmeren, te gekke kersttruien breien of poppenkastfi lmpjes maken 
en delen voor wie maar wil.
Omdat de situatie waarin we leven best een paar maanden kan duren 
hoor je wel eens dat je eigenlijk het best een plan kunt maken, zoals 
de zolder opruimen, heel hard leren voor een studie die je altijd al 
hebt willen doen, een taal leren of zelf een groot tapijt knopen. Ook de 
fotoverzameling sorteren, eindelijk de tegels voegen of leren vloggen,  
komen in aanmerking. Niet gaan zitten maar dingen doen die je 
afl eiden en een doel geven. Soms kun je dan ook beter tegen dingen 
die erg zijn, zoals het nieuws op de telvisie, zieken in je omgeving of 
zelfs bekenden die vechten voor hun leven.

Zelf ga ik in plaats van met de bus of de auto deze dagen op de fi ets 
naar Nijmegen voor het crisisoverleg met de andere burgemeesters 
van de regio. Ik heb nu tijd daarvoor, omdat er veel uit de agenda is 
geschrapt. Ik ben blij dat ik even kan bewegen en niet alleen maar de 
hele dag thuis naar een scherm hoef te kijken. Wat mij wel opvalt is 
dat bijna niemand tegen me lacht onderweg. Ik ben zo gewend dat 
mensen even oogcontact maken, glimlachen of knikken. Maar nee 
hoor, bijna iedereen kijkt naar beneden als ze je tegemoet komen 
fi etsen, net alsof ze bezorgd zijn dat ze worden besmet als ze me 
aankijken. Dat vind ik toch wel jammer, juist nu we zoveel nabijheid 
van elkaar missen. Een beetje vriendelijk lachen naar elkaar brengt 
geen virus over, behalve misschien het lachvirus, en dat schijnt 
gezond te zijn.

Ik wens iedereen veel gezondheid.

Marriët Mittendor�   

Collectes

• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen 

   die tot eind april zouden collecteren hun collectes opgeschort.

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, g�  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 > Bestuur > 

Regelgeving en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 4 

• Malden: Rijksweg 181

Verleende omgevingsvergunning 

• Heumen: sectie C nummer 2897 (nabij Rijksweg 235)
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Andere ophaaldagen afval 
door Pasen en Koningsdag
Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) en Koningsdag 
(maandag 27 april) haalt Dar geen afval op. Ook zijn op 
deze feestdagen de milieustraten gesloten.

Kijk op de afvalwijzer of Dar app
Dar haalt uw afval op een andere dag op dan u gewend bent. 
Voor meer informatie kijk op www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de 
Dar app downloaden. Met de app heeft  u uw persoonlijke afvalwijzer 
altijd bij de hand. U kunt in de app een melding instellen. 
Zo weet u altijd wanneer welk afval aan de straat kan.

Let op! Kom alleen naar de milieustraten als het echt nodig is
Het is heel druk bij de milieustraten. Kom dus alleen naar de milieu-
straat als dit echt nodig is. Doe dit voor uzelf en de medewerkers 
van Dar. Zo voorkomen we de kans op coronabesmetting. Lees op 
www.dar.nl/coronavirus alle maatregelen rondom het coronavirus. 

• Milieustraat Kanaalstraat - Kanaalstraat 401, Nijmegen   
 Maandag t/m zaterdag: 9.00- 17.00 uur

• Milieustraat Bijsterhuizen - Bijsterhuizen 24-06, Wijchen
 Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 9.00- 17.00 uur
 Dinsdag en donderdag: gesloten

• Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren) - Ambachtsweg 16, Groesbeek 
 Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 9.00 - 16.30 uur 

• Milieustraat Malden - Ambachtsweg 10, Malden
 Zaterdag: 10.00-15.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantencon-
tactcentrum van Dar: 024-3716000 (Maandag t/m vrijdag: 
8.00 - 17.00 uur), e-mail: info@dar.nl of kijk op www.dar.nl.


