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Doe mee met Burendag!

12 juli 2019

28 september is het Burendag. Op deze 
dag komen buren gezellig samen. 
En veel mensen doen iets goeds voor 
elkaar en de buurt. Het Oranje Fonds 
helpt u met het opzetten van een leuke 
burendagactiviteit. Op hun website 
www.burendag.nl vindt u inspiratie, 
informatie en middelen.

Een sportdag, kinderkamp of straatfeest? 
Samen de buurt schoonmaken? Of vogelhuisjes 
schilderen? Er is van alles te bedenken. 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat 
uw samen viert met uw buren. De website van 
burendag staat vol inspirerende voorbeelden 
en draaiboeken die u helpen bij het organise-
ren van uw activiteit.

Buurten worden leuker en veiliger als buren 
elkaar ontmoeten
In de gemeente Heumen zijn er steeds meer 
inwoners die zich actief inzetten voor elkaar, 
hun wijk of dorp. Wij juichen dat van harte toe 
en stimuleren dat ook. De landelijke Burendag 
sluit hier goed bij aan.

Heeft  u geld nodig voor uw activiteit?
Tot 1 september is het mogelijk om maximaal 
€350,- aan te vragen bij het Oranje Fonds.
Ga naar www.burendag.nl voor meer infor-
matie over de voorwaarden en aanmelden. 

Op donderdag 4 juli verga-
derde de gemeenteraad 

van Heumen. Dit was de laatste 
vergadering voor de zomervakantie. 
Op de agenda stonden onder meer 
de programmarekening en de kader-
nota. Zoals bij elke ver-
gadering mogen inwoners gebruik-
maken van het inspreekrecht. Eén 
inwoner deed dit en gaf zijn visie op 
grootschalige duurzame energie in 
onze gemeente. 

De jaarrekening of programmarekening is 
het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. 
In de programmarekening laat het college 
zien wat er terecht is gekomen van de ge-
maakte plannen voor dat jaar. Door middel 
van de programmarekening legt het college 
verantwoording af aan de gemeenteraad 
over het beleid en de fi nanciën in 2018 en 
ook aan u als inwoner. De verschillende 
partijen in de gemeenteraad kregen elk 5 
minuten tijd om terug te blikken op het jaar 
2018 en daarover vragen te stellen aan het 

college. Het jaar 2018 wordt met een positief 
saldo van bijna €280.000 afgesloten. 
De raad heeft  de rekening vastgesteld.

Door een lager budget is bijstelling van 
toekomstplannen nodig
De raad besprak de kadernota: hierin worden 
de beleidsontwikkelingen geschetst voor de 
komende jaren. Ook geeft  de kadernota inzicht 
in het fi nancieel perspectief voor de gemeente. 
Vanwege een fi nanciële tegenvaller vanuit het 
Rijk - alle gemeentes krijgen minder budget 
dan eerder was aangegeven - moet de kader-
nota worden bijgesteld. Het college krijgt hier 
van de raad extra tijd voor, zodat ze een goede 
en volledige afweging kunnen maken voor een 
sluitende begroting. Uiterlijk september zal het 
college de raad op de hoogte stellen van zijn 
afwegingen.

U kunt de vergadering terugluisteren 
Wilt u weten wat er gezegd is over de pro-
grammarekening en de kadernota tijdens deze 
vergadering? Dat kan via www.heumen.nl/
vergaderkalender klik in de kalender op 4 juli.

Uit de gemeenteraad: 4 juli 

Gemeenteraad 
met zomerreces

De gemeenteraad gaat met zomer-
reces. Dit betekent dat er de komen-
de weken geen commissie- en raads-
vergaderingen plaatsvinden. 
De eerstvolgende vergadering van 
de gemeenteraad is op 26 september.

Vanaf 10 september begint de raad weer met 
commissiebesprekingen. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
De agenda en stukken vindt u ongeveer twee 
weken voor de vergadering in de vergaderka-
lender op www.heumen.nl/vergaderkalender. 

Griffi  e tijdens zomerreces beperkt bereikbaar
Heeft  u een vraag? Neem dan gerust contact 
op via griffi  e@heumen.nl.

Installeer de app politiek portaal op uw tablet
Zo blijft  u op de hoogte van wat de gemeen-
teraad en commissies bespreken. In deze app 
vindt u de agenda’s en vergaderstukken van 
de commissie- en raadsvergaderingen. 
De app werkt alleen op een tablet.

Luister raadsvergaderingen live mee
Dit kan eenvoudig via: www.heumen.nl/
vergaderkalender. Selecteer in de kalender 
de datum van de raadsvergadering en klik 
vervolgens op de link naar de audio stream. 
Deze verschijnt kort voor de vergadering 
bovenin de webpagina.



DE VIERDAAGSE KOMT ERAAN!

Verkeersmaatregelen

Festiviteiten in 
de dorpen

Het is bijna zover: aanstaande dinsdag gaat de 103e editie van de Vierdaagse 
van start! Kijk voor alle informatie over de Vierdaagse op www.heumen.nl/
vierdaagse. 

Tijdens deze Vierdaagse gelden in de 
gemeente tijdelijke verkeersmaat-
regelen. 

WOENSDAG 17 JULI

OVERASSELT
Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hessenberg-
seweg en de St. Walrickweg afgesloten voor al 
het verkeer. Verkeer van en naar Overasselt 
kan omrijden via Heumen of Nederasselt.

DONDERDAG 18 JULI

MALDEN
Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hatertseweg, 
Broekkant, Broeksingel en Zwerfk ei afgesloten 
voor al het verkeer. De bedrijven op de indu-
strieterreinen De Hoge Brug en Ambachtsweg 
zijn dan niet bereikbaar. Malden is bereikbaar 
via de Rijksweg.

VRIJDAG 19 JULI

NEDERASSELT
Tussen 5.00 en 11.00 zijn de Maasdijk, de 
Hollestraat, het Klokstraatje en de Sluisweg 
afgesloten. Nederasselt blijft  goed bereikbaar 
vanuit alle richtingen.

OVERASSELT
Tussen 5.00 en 11.00 zijn de Kasteelsestraat, 
Valkstraat, Hoogstraat, Kruisbergsestraat, 
Oude Kleefsebaan, Mgr. van de Burgtstraat, 
P. van Kuppenveldstraat en Tempelstraat in 
Overasselt afgesloten. 

Overasselt blijft  bereikbaar vanuit Heumen 
en Nederasselt. Op de kruispunten Zilver-
bergweg - Mgr. van de Burgtstraat en 
Zilverbergweg - Kruisbergsestraat zijn 
doorsteken in het wandelparcours voor 
autoverkeer.

HEUMEN
Tussen 09.00 en 15.00 uur zijn de Dorpstraat 
en de Oude Boterdijk afgesloten. Heumen is 
alleen via de Looistraat bereikbaar. 

MOLENHOEK (HEUMENS DEEL)
Van 8.30 tot 16.00 uur is de Rijksweg 
afgesloten voor alle verkeer. Industrieterrein 
Sluisweg en de Molenstraat zijn alleen via 
de A73 en de Jan. J. Ludenlaan bereikbaar. 
Molenhoek is via Groesbeek bereikbaar.

MALDEN
Van 08.30 tot 16.00 uur is De Rijksweg 
afgesloten voor alle verkeer. Op de kruising 
Rijksweg - Kloosterstraat is in het wandel-
parcours een doorsteek voor autoverkeer.

In verband met de feestelijkheden op het 
Kerkplein in Malden is de Rijksweg, tussen 
de Kloosterstraat en de Groesbeekseweg, 
op donderdag 18 juli al vanaf 19.00 uur af-
gesloten.

Parkeerverboden
Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te 
verzekeren, worden op diverse toeleidende 
wegen parkeerverboden ingesteld.

De Vierdaagse is niet alleen een 
bijzonder evenement voor de spor-
tieve wandelaar, maar ook voor de 
feestvierder. In de week van de 
Vierdaagse zijn er in de dorpen 
verschillende festiviteiten. 

Langs de wandelroutes kunt u genieten van 
vele DJ’s, bands en orkesten. Kijk voor een 
compleet overzicht van alle festiviteiten 
op www.heumen.nl/Vierdaagse. 

Tijdens de intocht van de Vierdaagse op 
vrijdag 19 juli is het gemeentehuis 
gesloten. Alleen voor calamiteiten tijdens 
de doorkomst van de Vierdaagse is het 
gemeentehuis tussen 09.00 en 16.00 uur 
telefonisch bereikbaar via telefoonnum-
mer 14 024.

Bereikbaarheid 
gemeentehuis

Goed idee, doe mee!
Hulp en geld voor goede ideeën 
van inwoners

Maak samen met uw buren uw buurt nog 
mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger. 

www.heumen.nl/goedidee
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Eerder op de hoogte? Volg ons op

www.heumen.nl/nieuwsbrief@gemeente_heumen@gemeenteheumen

Melding doenOplevering Sportcentrum Malden een feit!
Wilt u iets melden over uw woonom-
geving, dan kan dat op verschillende 
manieren. In dit artikel leest u hier 
meer over.

Melding doen bij de gemeente
Is er iets kapot in uw buurt? Ligt er zwerfvuil? 
Is de verlichting in uw straat kapot? Is er een 
boom omgewaaid? Meld het bij ons. Dit kan 
eenvoudig via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt 
ook de app downloaden. Als u foto’s van de 
situatie hebt gemaakt dan kunt u deze een-
voudig meesturen. Uw melding komt recht-
streeks bij de gemeente binnen. U kunt op de 
kaart direct zien of uw melding al eerder is 
gedaan en of het probleem is opgelost. 
U kunt uw melding ook altijd telefonisch aan 
ons doorgeven via ons KlantContactCentrum 
via telefoonnummer 14 024.

Melding doen bij de Provincie
Ontvangen wij een melding die voor de Pro-
vincie is bedoeld, dan sturen wij uw melding 
door. Het gaat dan om meldingen met betrek-
king tot provinciale wegen en de daarbij 
horende openbare verlichting. In onze 
gemeente zijn dit de A73, de Rijksweg door 
Malden (N844) en Molenhoek (N271), de Jan J. 
Ludenlaan (inclusief parallelweg) en de 
doorgaande route door Overasselt en Nede-
rasselt (N846 en N324). U kunt provinciale 
wegen herkennen aan de groene bordjes langs 
de kant van de weg. U kunt ook zelf melding 
doen bij de Provincie. Ga naar www.gelderland.
nl/meldingdoen of mail naar provincieloket@
gelderland.nl. U kunt ook bellen naar: 
(026) 359 99 99.

Melding doen van milieuklachten 
Dit kan bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
(ODRN). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over 
geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. 
Ook kunt u een melding doen over (verdacht) 
grondverzet en verontreinigingen van opper-
vlaktewater. Het gaat dan specifiek over 
klachten die betrekking hebben op bedrijven. 
De omgevingsdienst behandelt geen klachten 
over afval van particulieren of vliegtuiglawaai. 
U kunt uw klacht melden bij S@men; het loket 
voor meldingen voor uw leefomgeving. ga naar 
https://milieuklacht.gelderland.nl of bel binnen 
kantooruren via 14 024.

Afgelopen maandag 8 juli vond de 
oplevering van het nieuwe Sportcen-
trum in Malden plaats! Wethouders 
René Waas en Maarten Schoenaker 
ontvingen de sleutel van het pand en 
gaven deze aan Bert Lavrijssen 
(Laco), die het Sportcentrum gaat 
runnen. Op zondag 6 oktober is de 
officiële opening waarbij u van harte 
welkom bent!

De komende tijd worden de nieuwe sporthal, 
kleedkamers en horecavoorziening verder 
ingericht. Inwoners, sportverenigingen en 
beheerders namen het sportcentrum direct in 
gebruik; in de ochtend werden er yogalessen 
gegeven en in de middag vonden de eerste 
zwemlessen al plaats. Het nieuwe sportcen-
trum heeft:
• een sporthal van 28 x 48 x 7 meter;
• een binnenbad met kleedvoorziening;
• twee sporthallen voor groepslessen;
• een nieuwe centrale entree;
• een horecavoorziening;
• een fysiotherapiepraktijk.
 

V.l.n.r. Roelof Wind (Wind Design & Build BV), Wim de Jong (Burgland Bouw BV), René Waas 
(Wethouder Openbare Ruimte) Maarten Schoenaker (Wethouder Sport en Financiën) en Bert 
Lavrijssen (Laco).

Aanwinst voor de gemeente
Wethouder Waas: “Het is een aanwinst voor 
de gemeente waar jong en oud terecht kan. 
Bovendien is het een zeer duurzaam sport-
centrum door bijvoorbeeld de 1.000 zonne-
panelen op het dak. Deze wekken jaarlijks 
zo’n 300.000 kWh elektriciteit op. Hiermee 
wordt het water van het zwembad en het 
gebouw verwarmd. Het systeem zorgt in de 
zomermaanden ook voor koeling”. Ook de 
vloeren, de wanden en het dak extra goed 
geïsoleerd en is er driedubbel isolatieglas 
gebruikt. Ook is er geen gasaansluiting wat 
elk jaar weer zorgt voor een enorme bespa-
ring aan gas.
 

 Kom naar de opening op 6 oktober!
 Noteer deze datum alvast in uw   
 agenda. Wij houden u via onder 
 andere deze gemeentepagina op de 
 hoogte van het programma. 
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De week van 
de burgemeester

Op de laatste vrijdag van juni komen landelijk 
veel veteranen bij elkaar om met elkaar te 
herdenken en de vrijheid te vieren. In onze 
gemeente doen we dat al wat eerder, zodat 
iedereen ook de landelijke viering kan bijwonen. 
Zelf vind ik dat een bijzondere dag. Dat komt 
vooral door de verhalen die de mensen vertellen, 
of die ze alleen maar kort kunnen aanduiden. 
Soms speelt na al die jaren de emotie nog zo’n 

grote rol dat niet uitvoerig in woorden is te vatten wat er is gebeurd. 
Ook het onbegrip in de omgeving, als mensen na oorlog of uitzending 
terugkomen, hakt er diep in. Iemand zegt: ik had veel te vertellen, 
maar niemand had er interesse in. En dat onbegrip voelt ook na 75 jaar 
nog steeds niet zoals het wezen moet.

Het Erfgoedplatform heeft  voor het college een mooie route uitgezet 
die we met een groep vrijwilligers samen fi etsen. Het is prachtig weer, 
en we horen en zien van alles: over de overstroming in 1925, de 
geschiedenis van de heggen en het noodzakelijk onderhoud daarvan, 
het kerkje in Overasselt en de archeologische vondsten bij de rivier-
heuvels. En natuurlijk nog veel meer, want als je met experts op pad 
bent, dan zie je opeens dingen waar je je voorheen niet van bewust 
was. We doen dat eigenlijk te weinig dus volgend jaar nog maar eens.

In aanloop naar de Vierdaagse liepen we de 4Dorpentocht. Vooral de 
mensen in Nederasselt, ons startpunt, hadden zich ingespannen er 
iets moois van te maken met een enthousiaste drummer op de route 
en een potje zelfgemaakte jam voor alle vijft ig lopers. Geweldig! 
Sowieso erg leuk om met een groep mensen een lang lint van 
wandelaars te vormen over de dijk en door de dorpen. Het is ruim 12 
kilometer, voor sommigen net genoeg, voor echte lopers een omme-
tje. En aan het eind op het terras van het gemeentehuis een drankje 
en een hapje, voordat de bus de lopers weer naar hun dorp terug-
bracht.

De zomervakantie staat voor de deur. Overal in het land zijn mensen 
met elkaar in de straat of de buurt bezig met straatfeesten, buurt-
barbecues en dat soort dingen. Ik hoop dat u het met elkaar gezellig 
hebt, zorgt voor veilige barbecues, en zo nodig het tijdelijk afzetten 
van straten voor sport en spel. Dat is ook het ideale moment om 
alvast eens na te denken of u samen in september op Burendag nog 
iets doet en hopelijk denkt u alvast na over de jaarwisseling. 
Gaat u vuurwerk afsteken en denkt u over een gezamenlijk en gezellig 
afsteekpunt op een goede plek, of slaat u gezamenlijk een jaartje 
over? Heeft  u last van verkeerd parkeren of uitgegroeide heggen: dit 
is de tijd om met elkaar te verkennen hoe u het graag wilt hebben.

Ook in de gemeente komt er een tijd van rust. Veel medewerkers zijn 
afwezig tot pakweg half augustus. Het gemeentehuis is wel open en 
bereikbaar, maar er is weinig nieuws te melden. Dat betekent dat ik 
mijn schrijverij ook even stopzet. Ik hoop u na de vakantie weer 
allemaal gezond en wel aan te treff en en u als vanouds op de hoogte 
te houden van wat ik zoal voorbij zie komen. Een heel fi jne zomer 
gewenst!

Marriët Mittendorff    

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).

Collectes

Geen collectes

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 omgevingsvergunning

• Overasselt: De Laan (kadastraal F, perceelnummer 805)

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Overasselt: Sectie F perceel 783 nabij Teunisbloemstraat 16, 

 Tempelstraat 11

Werkzaamheden Looistraat Heumen
Op 9 september start de fi rma Infrascoop in opdracht 
van de gemeente Heumen en Klok Woningbouw met het 
woonrijp maken van het bouwplan Heumen noord 3. 
Ook aan de Looistraat zullen werkzaamheden plaats 
vinden. Aan weerszijden van de Looistraat worden 
trottoirs aangelegd. Het betreft  hier het gedeelte ter 
hoogte van de nieuwbouwwoningen van Heumen-
noord 3, specifi ek tussen de aansluiting Parallelweg 
N271 en huisnummer 30.

Van 9 september tot 11 oktober zal de Looistraat afgesloten zijn. 
Gedurende deze periode is Heumen voor gemotoriseerd verkeer 
alleen bereikbaar via de Dorpstraat. Voor fi etsers wordt een lokale 
omleidingsroute ingesteld via de Oude Boterdijk. Aanliggende 
percelen blijven vanaf één kant bereikbaar.

Toekomstige verkeerssituatie
Op de Looistraat speelt de nadrukkelijke wens om de algehele 
verkeerssituatie te verbeteren. Belangrijkste oplossing is om land-
bouwverkeer op de Looistraat binnen de bebouwde kom te verbie-
den. Om dit mogelijk te maken is er wel een alternatieve route voor 
het landbouwverkeer nodig via de hoofdrijbaan van de Jan J. Luden-
laan of via een alternatief landbouwpad ten westen van de Looi-
straat. De huidige werkzaamheden bieden nog geen structurele 
oplossing voor de bestaande problematiek maar zorgen wel voor 
een bijdrage aan een verbetering van de verkeerssituatie. 
De gemeenteraad zal in een later stadium een defi nitief besluit 
nemen over maatregelen op de langere termijn.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op
Op www.heumen.nl/wegwerkzaamheden vindt u tekeningen met 
uitleg. Over bijzonderheden tijdens de werkzaamheden informeren 
wij u via onze website, Facebook en Twitter. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 024.


