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Vitaal Centrum Malden:
waarover neemt de raad op 26 maart een besluit?
Het centrum van Malden moet een
aantrekkelijk dorpshart worden dat
klaar is voor de toekomst. Een fijne
plek om te winkelen, werken, ondernemen en wonen. Ook moet de openbare ruimte veilig, groen, duurzaam
en klimaatbestendig zijn. Deze visie is
uitgewerkt in het ‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’. Op 26
maart neemt de raad hierover een
besluit.
Visie op het centrum van Malden
In het ‘concept Programma Vitaal Centrum
Malden’ staat de visie beschreven op de
ontwikkeling van het centrum van Malden,
met als belangrijkste doelstellingen:
1. De bouw van appartementen voor ouderen,
starters en jongeren.
2. Het groener en klimaatbestendig maken van
de openbare ruimte.
3. Het verbeteren van de verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en parkeersituatie.
4. Het aantrekkelijker maken van het aanbod
van winkels, horeca en voorzieningen.

Met de vaststelling van het programma geeft
de gemeenteraad inhoudelijk richting aan
projecten en activiteiten in het centrum van
Malden. Er is dus nog geen sprake van een
plan. De komende tijd worden vier haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd:
1. Opwaarderen van het Winkelcentrum
Malden en omgeving.
2. Herbestemming van de Heilige Antonius
Abtkerk.
3. Herontwikkeling van de locatie Het Steenhuys.
4. Klimaatbestendig en groener maken van de
openbare ruimte.
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
In de loop van dit jaar worden de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. In het najaar
worden de voorlopige bevindingen voor
reactie aan de inwoners en andere belanghebbenden voorgelegd. Eind 2020 evalueert het
college alle resultaten en beoordeelt zij welke
projecten en investeringen daadwerkelijk
haalbaar zijn. Op basis daarvan stelt het
college het programma waar nodig bij en legt

Vergadering gemeenteraad:
donderdag 26 maart
Op donderdag 26 maart
vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal
van het gemeentehuis in Malden.
U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Op de agenda staat
onder meer het concept Programma
Vitaal Centrum Malden.
In het concept Programma Vitaal Centrum
Malden heeft het college een visie op het
centrum van Malden uitgewerkt.
Hierin staan onder meer plannen voor het
ontwikkelen van appartementen voor
starters, jongeren en ouderen, het groener
maken van deze omgeving, het verbeteren
van de verkeersveiligheid en het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum.
Daarnaast staan ook stukken over de meer-

jarenstrategie van de GGD op de agenda.
De agenda en de vergaderstukken vindt u
op www.heumen.nl/vergaderkalender.
Uw mening geven over onderwerpen op de
agenda
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden
bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@
heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67.
Luister de raadsvergadering live mee
U kunt deze vergadering live meeluisteren
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. U kunt de vergadering hier ook
later terugluisteren.

een definitief Programma Vitaal Centrum
Malden, inclusief investeringsprogramma,
begin 2021 ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. Meer informatie? Kijk dan op
www.heumen.nl/centrummalden.
Raadsvergadering 26 maart
In de vergadering van 26 maart nemen de
raadsleden een besluit over het raadsvoorstel
‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’.
Het raadsvoorstel leest u op onze website
via heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de
kalender op 26 maart.
Iedere vergadering is openbaar toegankelijk.
U bent welkom als toehoorder op de publieke
tribune. Ook is bij iedere vergadering inspreken mogelijk. Als u wilt inspreken, dan kunt u
zich voor 16.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail:
griffie@heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67.
Meeluisteren en terugluisteren via de livestream is mogelijk bij de raadsvergadering
op 26 maart.

Vragen over het
corona virus?
Heeft u vragen over het corona virus?
Dan kunt u bellen met de GGD GelderlandZuid. Zij hebben een apart telefoonnummer
geopend voor vragen over het corona virus:
(088) 144 72 72. Voor actuele informatie kunt
u terecht op de website van het RIVM.
Daar vindt u ook antwoorden op veel gestelde
vragen: www.rivm.nl.

Oproep: deel uw ervaring met de jeugd-ggz
Heeft u als ouder/verzorger, jongere
of professional een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist
ontevreden was over de jeugd-ggz?
Wij horen graag uw ervaring, zodat
wij hiervan kunnen leren.
Uw ervaring delen via het Vertelpunt
We vinden het als gemeente belangrijk om te
leren van de ervaringen van jonge cliënten die
geestelijke gezondheidszorg krijgen. Een veelbelovend nieuw instrument is het Vertelpunt.
Vertelpunt gaat op zoek naar de verhalen
achter de cijfers. Jongeren en kinderen, hun
ouders/verzorgers en hulpverleners kunnen
online ervaringen delen die te maken hebben
met de jeugd-ggz. Het gaat daarbij om de
verhalen waarvan zij willen dat wij ze weten.
U kunt uw ervaring anoniem delen via
www.vertelpunt.nl/zorgvoordejeugd tot en
met 31 maart.

Wat gebeurt er met de ervaringen?
Na het ophalen van de ervaringen organiseren
we op 15 april een bijeenkomst, waarin we
kijken naar de belangrijkste patronen die naar
voren zijn gekomen. Deze zijn niet te herleiden
tot individuele ervaringen. Deze bijeenkomst is
bedoeld voor cliënten, ouders/verzorgers,
hulpverleners en medewerkers van de gemeente. Zo krijgen wij inzicht in hoe de
jeugd-ggz in onze regio ervaren wordt en
kunnen we aan de slag met concrete verbetervoorstellen om de zorg voor jongeren en hun
gezinnen in onze regio te verbeteren.
We nodigen u graag uit om aanwezig te zijn
om mee te denken. Bij interesse kunt u zich
aanmelden via:
vertelpunt-jeugdhulp@dsp-groep.nl.
Uiteraard is het niet verplicht om naar de
bijeenkomst te komen als u een ervaring via
Vertelpunt hebt gedeeld.

Enthousiaste
vrijwilligers, daar
hebben we er nooit
genoeg van!
Sportactiviteiten, culturele
evenementen, natuurbeleving en
hulpprojecten: er gebeurt van alles
in de gemeente Heumen.
Allemaal dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan
nieuwe mensen. Help je mee?

Uitgelichte vacatures
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen

Vrijwillige chauﬀeurs
o.a. voor de nieuwe buurtbuslijn van
Wijchen naar Grave Buurtbus Rijk van Nijmegen

Planner
vervoersverzoeken inplannen en
klantvragen beantwoorden Buurtvervoer Heumen

Wandelmaatje
om af en toe een korte wandeling te
maken met oudere dame Dichterbij in Malden

Lunchmaatje
op vrijdagmiddag met Rein (62) lunchen
in Groesbeek - Pluryn

Activiteitenmaatje
o.a. naar voetbalwedstrijden gaan
met jongen van 26 uit Molenhoek Pluryn

Coördinator activiteiten
het coördineren van natuuractiviteiten Heemtuin Malden

Educatiebegeleider
schoolkinderen begeleiden
bij natuurlessen Heemtuin Malden
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Bekendmaking plekken bloemenlinten
nestelen. Met het planten bij de eikenbomen
proberen we natuurlijke vijanden van de
eikenprocessierups in de omgeving van deze
bomen aan te trekken. Zo kunnen vrijwilligers
de eikenprocessierups op een natuurlijke
manier bestrijden. Ook plaatsen we daar
vogelhuisjes waar koolmeesjes op af komen
die de eikenprocessierups opeten.
Plannen voor de toekomst
Er zijn ook veel suggesties gedaan voor andere
locaties. Of ideeën gedeeld over hoe we de
biodiversiteit nog meer kunnen versterken.
Daar zijn we heel blij mee en dit nemen we ook
zeker mee in onze overwegingen in plannen
die we in de toekomst gaan maken.

Via het platform ‘Heumenpraatmee’
hebben we veel reacties gekregen op
het onderwerp ‘Red de bij’. Door het
inzaaien van bloemzaad hopen we de
bij terug te halen naar onze gemeente. De plekken waar de bloemenlinten
gaan komen zijn bekend!

Het voorjaar is dit jaar vroeg gestart. Het is
buiten warmer in vergelijking met voorgaande
jaren. Hierdoor schieten planten, bomen en
bloemen sneller in bloei. Daarom vinden de
voorbereidingen voor het inzaaien van het
bloemenmengsel heel snel plaats. Of is dat
op sommige plekken zelfs al gedaan.

De meeste stemmen zijn gegaan naar:
• Heumen: Fietspad Jan J. Ludenlaan
• Malden: De Grote Loef
• Nederasselt: Kerklaantje
• Overasselt: Kruisbergsestraat

Eikenprocessierups
Vanwege de eikenprocessierups zullen wij ook
bloemenlinten inzaaien op de Kasteelsestraat
in Overasselt. Want daar staan veel eikenbomen waar de eikenprocessierups in kan

Waarschuwing voor ondernemers: let op
mogelijke oplichting rondom gemeentegids
We krijgen van ondernemers signalen over mails die verstuurd worden
met betrekking tot een advertentie
in de Gemeentegids. De oﬃciële
gemeentegids van de gemeente
Heumen wordt uitgegeven door Akse
Media uit Den Helder. Akse Media
is op dit moment niet actief met de
werving van adverteerders. Wordt u
voor die tijd benaderd over de gemeentegids? Wees dan alert op wat u
zegt en met welke partij u in zee gaat!
We geven u graag een aantal tips om te
voorkomen dat u slachtoﬀer wordt van
malafide bedrijven:
• Er zijn verschillende bedrijven in Nederland
die gemeentelijke informatiegidsen uitgeven.
Vaak zijn dit alleen websites, zoals;
www.gemeentegids.org. U betaalt dan een
bepaald bedrag voor een naamsvermelding/
advertentie op een website. U bent natuurlijk vrij om een advertentie op deze websites

te plaatsen, maar weet dat het hierbij niet
om de officiële gemeentegids van Heumen
gaat.
• Akse Media doet nooit alleen aan telefonische verkoop. Alle telefonische afspraken
worden ook per e-mail bevestigd, ook als u
alleen om informatie vraagt of een oﬀerte
wilt ontvangen. Daarnaast moet Akse Media
een aanbevelingsbrief van de gemeente
kunnen tonen als u hierom vraagt.
• Wordt u gebeld door een bedrijf dat zich
voordoet als Akse Media en vertrouwt u het
niet? Vraag dan of u terug mag bellen.
Als dit niet mogelijk is of als u een ander
telefoonnummer moet bellen dan het
telefoonnummer van Akse Media (0223-668
877), dan heeft u waarschijnlijk met een
oplichter te maken.
• Wilt u vermeld worden in de gemeentegids
van de gemeente Heumen? Zoek dan zelf
contact met Akse Media.
Kijk op https://heumen.smartmap.nl/
adverteren/ voor meer informatie.

Bedankt voor jullie stemmen! En begin mei
kunnen we dan in alle dorpen en kernen allemaal genieten van prachtige bloemenlinten
die volop in bloei staan.

Help de pad
oversteken
Het tijdstip dat padden en kikkers
vanuit de winterslaapplaats zich gaan
verplaatsen voor de voortplanting is
weer aangebroken. De vijver aan de
Craeyenbergh in Overasselt en de plas
aan de zuidzijde van de Oude Kleefsebaan, bij de Meerestraat, zijn twee
van die plekken waar dit gebeurt. Het
tijdstip is afhankelijk van een mildere
temperatuur en vochtig weer.
Met de vrijwilligers van de werkgroep ‘Help de
pad’ zijn afspraken gemaakt om hen zo goed
mogelijk te helpen bij hun werk. Afgesproken
is dat er borden worden geplaatst om de
weggebruikers te waarschuwen voor de
padden op de weg. Met name na zonsondergang wordt er van de weggebruikers gevraagd
rustig de vijver te passeren, zodat de kruipende padden veilig de andere zijde van de weg
kunnen bereiken.
Daarnaast worden rioolkolken langs de
Craeyenbergh en de Oude Kleefsebaan
(van Tempelstraat tot de
v. Kuppenveldstraat) met
gaas afgeschermd om te
voorkomen dat de
padden in de
kolken vallen.
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De week van
de burgemeester
Mijn stukjes schrijf ik ongeveer
een week voordat u ze in de krant
kunt lezen. Grote kans dat mijn
verhaal dus achterhaald is op het
moment dat het verschijnt. Nu ik
over het Coronavirus wil schrijven
realiseer ik me dat des te meer.
Want wat gaat het hard met de
toename van het aantal besmettingen in de wereld. En wat is er
nog veel onzekerheid over wat het betekent, niet alleen
voor de gezondheid, maar ook voor bijvoorbeeld de
bewegingsvrijheid van mensen en voor de economie.
Het is nieuw en mede daardoor ook voortdurend in het
nieuws. Ik kan me voorstellen dat dit bij mensen
angstige gevoelens oproept.
Toch schijnt het voor de mensen die besmet raken in
veel gevallen erg mee te vallen met de klachten.
Beetje grieperig, niezen, hoesten. Bij een klein aantal
komt het harder aan en in het nieuws wordt breed
uitgemeten dat er ook mensen zijn die sterven aan
het virus. Niet zoveel als aan griep, maar toch.
Ik denk dat we met laaglandse nuchterheid en de
nodige voorzorgen het best af zijn. En natuurlijk hoop
ik dat in onze gemeente de besmettingshaarden tijdig
worden opgespoord.
In het college is na de laatste raadsvergadering een van
de stoelen leeg. Ik moet er aan wennen, ook omdat er
onderwerpen zijn waar niemand over lijkt te gaan.
De betreﬀende wethouder heeft immers ontslag
genomen. Het college heeft meteen een nieuwe
verdeling gemaakt van al die zaken, ook al weten we
niet precies hoe het verder gaat. Want het kan maar zo
dat er een wethouder bijkomt, maar dat weten we niet
precies. Voorlopig kunnen we verder.
Ik moet er wel bij zeggen dat het voltallig college
samen verantwoordelijk is voor alle beslissingen.
Er is altijd één van de bestuurders die het voorstel
inbrengt in de vergadering en het daar als het ware
verdedigt en uitlegt. Pas dan wordt de gezamenlijke
beslissing genomen. Heel zelden is een wethouder het
niet eens met een besluit waar de anderen wel achter
staan. Daar wordt dan speciaal een aantekening van
gemaakt.
Bij bezoek aan onze lokale zender GL8, word ik door de
vrijwillige gastheer hartelijk ontvangen. De vrijwillige
technici en dito interviewer zijn er ook al. Soms betrap
ik me erop dat ik het eigenlijk heel gewoon vind, terwijl
het toch wel bijzonder is om al die mensen aan het
werk te zien op ook hún vrije zaterdag. Het zijn stuk
voor stuk mensen die iets voor een ander doen.
En zo gewoon is dat helaas helemaal niet meer.
Marriët Mittendorff

Wat te doen bij uitval gas, water
of elektriciteit?
Kleine of kortdurende uitvallen van gas, water of elektriciteit
worden door nutsbedrijven relatief makkelijk opgelost. Denk aan
Liander voor gas en elektriciteit en Vitens voor (drink)water. Beide
nutsbedrijven beschikken over noodplannen voor het geval zich een
storing voordoet. Op die manier kunnen zij de problemen zo snel
mogelijk oplossen. De hulpdiensten komen in beeld bij een grootschalige of langdurige uitval van één of meerdere nutsvoorzieningen. Samen met gemeenten en de genoemde nutsbedrijven bereiden de hulpdiensten zich voor op dit risico. Uitgangspunt daarbij is
dat ze tijdens een mogelijke uitval de gevolgen voor inwoners
zoveel mogelijk proberen te beperken.
Wat als de vitale voorzieningen langer uitvallen?
In het geval van langdurige stroomuitval bepalen de Veiligheidsregio GelderlandZuid, de getroﬀen gemeente(n) en het nutsbedrijf samen welke organisaties en
instellingen voorrang hebben op noodstroom.
Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook bij langdurige uitval
van drinkwater worden noodvoorzieningen getroﬀen. Zo kunnen in gemeenten
tijdelijke distributiepunten voor drinkwater worden opgezet.
Informatie
De overheid wil u tijdens een crisis snel en zo goed mogelijk informeren.
Dat gebeurt onder andere via Twitter, Facebook of NL-Alert. Raadpleeg bij kortstondige storingen de website van uw nutsbedrijf. Daarnaast kunt u zich ook
voorbereiden. Bijvoorbeeld door de handige meterkastkaart van de Veiligheidsregio
te downloaden. Daarop staan belangrijke telefoonnummers, instructies over wat u
zelf kunt doen tijdens een storing en een overzicht van kanalen waar u informatie
kunt vinden tijdens een storing. Ook vindt u hierop de ‘ingrediënten’ van een
noodpakket. Print de meterkastkaart uit en hang deze op in uw meterkast.
Zo heeft u de belangrijkste informatie en instructies altijd bij de hand.
U kunt de kaart vinden en vervolgens downloaden op www.vrgz.nl/meterkastkaart

Collectes
• 15 t/m 21 maart: Reumafonds

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).

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: Rotsestraat 6
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 30
• Overasselt: Sleeburgsestraat 3
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Promenade 19
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Ambachtsweg 17
Verkeersbesluiten
• Malden: Dorsing. Reserveren parkeerplaats
elektrisch rijden

