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2 oktober: dialoogavond over een 
toekomstbestendig centrum Malden 

13 september 2019

Malden verdient een aantrekkelijk en 
toekomstbestendig dorpshart! Dit is 
van groot belang voor de leefbaarheid 
van Malden voor bewoners, onderne-
mers en bezoekers. De gemeente 
heeft daarom haar visie op de ontwik-
keling van het centrum van Malden 
geactualiseerd. Wij willen hierover 
graag met u van gedachten wisselen. 
Wilt u uw mening geven of heeft u 
vragen? Meld u dan aan!

Het centrum van Malden moet een vitaal, 
groen en levendig centrum worden. Een plek 
waar mensen graag naartoe komen om te 
winkelen en elkaar te ontmoeten en tevens 
een plek waar het fijn wonen is. Dit vraagt om 
een aantrekkelijker aanbod van voorzieningen 
zoals winkels en horeca en om meer woningen 
voor ouderen, jongeren en starters. Tegelijker-
tijd wil de gemeente het centrum ook aantrek-
kelijker maken en verfraaien met meer groen 
en duurzame maatregelen voor onder andere 
het parkeren en gebouwen. De gemeente 
Heumen heeft hiervoor de visie op de toe-
komst van het centrum van Malden geactuali-
seerd en beschreven in het ‘Concept program-
maplan Centrumontwikkeling Malden’. 
Deze kunt u bekijken via onze website: 
www.heumen.nl/centrummalden. 
 
Samen in gesprek zijn
Dat is de bedoeling van de dialoogavond. Bij 
een dialoog gaat het niet over gelijk hebben of 

Het nieuwe sportcentrum is natuur-
lijk al volop in gebruik maar op zon-
dag 6 oktober is de officiële opening 
waarvoor u van harte bent uitgeno-
digd! 

Om 11.30 uur opent de inmiddels wereldbe-
roemde ‘Shinshan’ (winnaar van ‘Holland’s 
got talent’) en woonachtig in Malden het 
sportcentrum op een spectaculaire manier! 
Daarna is er tijd om aan workshops en clinics 
mee te doen en een rondleiding door het ge-
bouw te krijgen. Ook krijgt u informatie over 

gelijk krijgen maar over het uitwisselen van 
meningen. Ook is er ruime gelegenheid om 
vragen te stellen over het ‘Concept Program-
maplan Centrumontwikkeling Malden’.

Locatie en tijd
De bijeenkomst is op woensdag 2 oktober en 
start om 19.30 uur in het gemeentehuis (Kerk- 
plein 6). U kunt binnenlopen vanaf 19.15 uur. 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

Komt u ook? Meld u aan!
Om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, 
horen wij graag van tevoren of u aanwezig 
bent. U kunt zich aanmelden door een e-mail 
te sturen naar: mandreas@heumen.nl o.v.v 
‘Aanmelding dialoogavond Centrum Malden’. 

de duurzaamheid van het gebouw en kunt een 
filmpje bekijken van de opbouw van het sport-
centrum. 

foto Theo Peeters

Wat er met uw inbreng gebeurt 
Op 8 oktober is er een dialoogronde voor on-
dernemers, instellingen en vastgoedeigenaren. 
Op 7 november gaan wij in gesprek met de 
gemeenteraad. Alle reacties worden voorge-
legd aan het college van burgemeester en 
wethouders en verwerkt in een definitief 
programma. De gemeenteraad neemt uitein-
delijk een besluit. Dit zal naar verwachting in 
januari 2020 zijn. Daarna werken we toe naar 
een uitvoeringsprogramma met concrete 
projecten en activiteiten. Dit gaan we samen 
met inwoners en andere betrokkenen doen. 
Per project gaan we kijken hoe we hier 
invulling aan gaan geven.  

OPEN DAG
6 oktober vanaf 11.30 uur

Zondag 6 oktober - opening Sportcentrum Malden



Afgelopen weekend viel het regio-
magazine Topic in uw brievenbus. 
In het gemeentelijk katern kon u 
onder andere het artikel lezen 
‘Het nieuwe sportcentrum in Mal-
den; klaar voor de toekomst!’ 
Hierin stond informatie over de 
totstandkoming van het Sportcen-
trum, hoe direct betrokkenen tegen 
het nieuwe sportcentrum aankijken 
en een uitnodiging voor de opening 
op zondag 6 oktober.

In december 2016 is het bestemmingsplan 
goedgekeurd voor het bouwen van dit 
duurzame sportcentrum en in maart 2018 is 
de bouw begonnen. Sinds 8 juli 2019 is het 
sportcentrum volop in gebruik door u en 

Wij praten u dan graag bij over de 
inrichting van het Kroonwijkplantsoen 
en de nieuwbouw van basisschool de 
Vuurvogel. De bijeenkomst start om 
19.30 uur in het gemeentehuis. U kunt 
binnenlopen vanaf 19.15 uur. 

Het nieuwe schoolgebouw komt aan de Gla-
diolenstraat/Chrysantstraat in Malden. Met 
de komst van de nieuwe school, willen we ook 
graag het kroonwijkplantsoen aanpakken en 
meer een park laten zijn. In oktober hebben wij 

u tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat 
over beide plannen. 

Kennis en ervaring van omwonenden benut
Tijdens de informatiebijeenkomst deden wij 
een oproep aan alle aanwezigen om over de 
plannen mee te denken. 18 mensen gaven hier 
gehoor aan. Zij dachten de afgelopen maanden 
in een meedenkgroep na over het verkeer en 
het parkeren rondom de school en de inrich-
ting van het kroonwijkplantsoen.

Wij leggen u graag de uitkomsten voor
Ook nemen wij u graag mee in het ontwerp van 
het schoolgebouw en de globale planning. U 
heeft de mogelijkheid hierop te reageren.

Wij hopen u te zien!
U kunt zich aanmelden via kroonwijk@
heumen.nl. Heeft u op voorhand al vragen of 
opmerkingen, dan kunt u ook contact opne-
men via dit e-mailadres. 

daar zijn we trots op! Trots omdat sporten 
en het verenigingsleven inwoners letterlijk 
en figuurlijk bij elkaar brengt maar vooral 
trots op de duurzaamheid van het sportcen-
trum: 1000 zonnepanelen op het dak, 
driedubbel glasisolatie, gasloos. Kortom: het 
sportcentrum is klaar voor de toekomst.

Nee/nee sticker
Heeft u de Topic niet ontvangen omdat u 
bijvoorbeeld een nee/nee sticker op uw 
brievenbus heeft? 

U kunt de Topic onder andere afhalen bij de 
balie in het gemeentehuis. U kunt het 
katern ook alvast digitaal bekijken via 
www.heumen.nl/nieuws of op: 
www.sportcentrummalden.nl

Sportcentrum Malden in Topic

Herhaald bericht
30 september: informatieavond Kroonwijk

Landschapsconferentie
Onze gemeente organiseerde op 
maandag 2 september voor de 6e keer 
de jaarlijkse landschapsconferentie 
om met betrokkenen bij het landschap 
kennis en ervaringen uit te wisselen. 
Het nieuwe landschapsontwikkelings-
plan was de basis voor het gesprek. 

We waren te gast op de boerencamping de 
Eikelaar te Overasselt, gerund door Alwin en 
Bernadette van Raaij, gastheer van het 
landschap. De opkomst was goed, ruim 25 
mensen namen deel aan de wandeling en 
uitwisseling van ideeën voor het landschap. 
Het nieuwe boerenwandelpad op de Kievits-
hofdam en de landschappelijke beplanting op 

de boerencamping waren onderdeel van de 
wandeling. Een levendige discussie over 
vrijwilligers, biodiversiteit, bodemverbete-
ring, samenwerking en het erfgoed in het 
Heumens landschap heeft tot goede ideeën 
geleid. Die worden uitgewerkt in een jaarlijks 
uitvoeringsprogramma. 

Wilt u ook meedenken over het Heumense 
landschap?
Wilt u meedenken over of meewerken aan 
het Heumense landschap kijk dan op: 
www.heumen.nl/landschapsontwikkeling of 
neem contact op met Mariek Bos via 
mailadres: mbos@heumen.nl
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Elke woensdagmiddag verzamelt een 
groepje liefh ebbers zich om half twee 
rond de jeu de boules-baan op ’t Grind 
in de Maldens wijk Hoogenhof.
Al meer dan twintig jaar spelen zij hier 
spannende jeu de boules-wedstrijden. 
Sinds kort staat er nu een mooi bankje 
bij de baan. 

“Voor toeschouwers of om even uit te rusten 
hadden we tot voor kort enkel twee betonnen 
blokken. Te laag en te koud om op te zitten,” 
vertelt Eva de Bruijn. “We zijn dolblij met het 
deze zomer geplaatste bankje. De meesten van 
ons clubje zijn al wat ouder en dan is het wel 
zo fi jn om tussendoor even te kunnen zitten.”

In eerste instantie hadden de buurtbewoners 
het verzoek voor een bankje ingediend bij een 
aantal HAN-studentes in het kader van een 
onderzoek waar zij mee bezig waren. Nadat 
vervolgens dorpsverbinder Catelijne Quant 
door de jeu de boules-spelers werd aange-
sproken, ging het balletje pas echt rollen. 
Vanuit haar overtuiging dat buurtbankjes een 
stimulerende rol spelen in het verbeteren van 
de verbinding in de buurt, kreeg zij de realisa-
tie van het bankje snel voor elkaar.

“Het bankje is niet alleen voor ons als spelers 
fi jn, maar biedt ook voorbijgangers de gele-
genheid om even te blijven hangen. Zo kom je 
weer met andere mensen in gesprek en wie 
weet of je zo nog meer gezellige activiteiten in 
de buurt kunt organiseren,” meent Eva. 
“Trouwens, we zoeken nog naar nieuwe spelers 
voor onze jeu de boules-club.”

Hebt u nog ideeën voor ‘verbindende’ activi-
teiten, middelen of ondersteuning in uw buurt? 
Neem gerust contact op met de Dorpsverbin-
ders, Catelijne Quant, (06) 50 05 34 17, 
dorpsverbinders@heumen.nl 

Bankje verbindt de buurt

Activiteiten rondom 
Operation Market Garden
De activiteiten rondom Market 
Garden zijn volop bezig en zijn een 
groot succes! De activiteiten van de 
komende week:

• 18 september: Show met militaire 
 voertuigen (Overasselt)
• 18 en 19 september: Doorkomst militaire 
 voertuigen (Route via Nederasselt, 
 Overasselt en Heumen)
• 19 september: Fietstocht langs 2e 
 Wereldoorlog herinneringen in onze  
 gemeente met gidsen
• 19 september: Tour of freedom in Concert 
 (Sporthal, Overasselt)
• 21 september: Film ‘Darkest hour’  
 (Overasselt)
• 22 september: Doorkomst 450 militaire  
 voertuigen (Via Nederasselt, Overasselt 
 en Heumen)

Deze tocht komt op zondag door onze  
 gemeente heen! Per abuis heeft  er in een  
 brief zaterdagmiddag gestaan. 
 Aanwonenden en bedrijven hebben een 
 nieuwe brief ontvangen. 

Rijksweg 
’s nachts dicht 
In het kader van de werkzaam-
heden aan de Rijksweg zal de weg 
enkele nachten ook echt helemaal 
afgesloten worden.

Tussen maandag 23 september en vrijdag 
27 september worden asfaltwerkzaam-
heden uitgevoerd gedurende vier opeen-
volgende nachten. Dit betekent dat de 
weg van maandagnacht tot en met 
vrijdagochtend tussen 20.00 uur ‘s avonds 
en 5.30 ‘s morgens uur dicht is. 
De afsluiting betreft  het gedeelte tussen 
de rotonde Droogsestraat / Heiweg en de 
Scheidingsweg. 

Het verkeer wordt gedurende deze af-
sluiting omgeleid. De omleiding wordt 
duidelijk aangeven met verkeersborden. 
Overdag is de weg wel open, maar wel 
smaller dan normaal. Bovendien wordt de 
maximum snelheid tijdelijk naar 30 km/u 
verlaagd.



We zijn steeds vaker en langer 
online via onze laptop, mobiel of 
tablet. We kopen spullen in web-
shops en doen onze bankzaken 
online. Behalve dat dit een stuk 
comfort met zich mee brengt, loopt 
u ook risico’s. Wees u bewust van de 
gegevens die u achterlaat. Met de 
tips in dit artikel beschermt u zich 
tegen internetcriminelen die op uw 
persoonsgegevens uit zijn. 

We voeren regelmatig onze (mail)adres, 
bank- en creditcardgegevens in. Criminelen 
willen deze gegevens hebben. Wat iemand 
met gestolen gegevens kan doen is afh anke-
lijk van de gegevens die iemand tot zijn of 
haar bechikking heeft . Denk bijvoorbeeld 
aan het versturen van e-mails uit uw naam, 
het afsluiten van leningen, of het openen 
van een bankrekening. 

Tips om te voorkomen dat u slachtoff er 
wordt van internetcriminelen 
• Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden 
 voor meerdere accounts en verander ze 
 regelmatig. 

• Voer updates op uw computer, tablet en 
 mobiele telefoon altijd gelijk uit. 
• Wees alert op nepmails met een foute link 
 erin. 
• Gebruik altijd een virusscanner. Ook voor 
 tablets en smartphones zijn er bij appstores 
 diverse gratis en betaalde virusscanners 
 verkrijgbaar. 
• Maak regelmatig een back-up van uw 
 bestanden. 
• Wis alle data op een computer, laptop, tablet 
 of telefoon voordat u deze weg doet.
• Wees voorzichtig aan wie u uw persoonlijke 
 gegevens mailt, appt of doorgeeft 
• Wees voorzichtig met waar u online uw 
 gegevens invoert. Zet nooit een persoonlijk 
 e-mailadres op websites en forums. 
 Controleer de betrouwbaarheid van een   
 website als u artikelen online koopt. 
• Vraagt iemand u online om geld over te 
 maken, controleer dan altijd of het inder-
 daad de persoon is die u denkt dat hij/ zij is.  

Kijk voor meer informatie op 
www.veiliginternetten.nl 
Hier leest u hoe u een nepmail kunt herken-
nen, hoe u uw computer update en kunt u de 

sterkte van uw wachtwoorden checken. 
De website is onderdeel van de campagne 
‘Maak het ze niet te makkelijk’; een initiatief 
van onder andere het ministerie van Justitie 
en Veiligheid. 

Op zaterdag 5 oktober is het weer 
tijd voor de appeloogst in de Elshof 
boomgaard! Wilt u mee plukken? 
Kom dan van 10.30 tot 14.00 uur naar 
het mini-oogstfestival. Kinderen en 
volwassenen, iedereen is welkom. 
De toegang is gratis en u mag uw zelf 
geplukte fruit mee naar huis nemen. 

Er zijn allerlei activiteiten op deze dag:
• Zelf appels rapen en plukken
 Valfruit is er volop. Voor klimmers zijn er 
 ladders en trapjes om het hangende fruit te 
 plukken. De lekkerste appels mag je mee 
 naar huis nemen. Je kunt er ook in de boom-
 gaard sap van maken. Breng zelf mandjes of 
 tasjes mee.
• Biologisch appelsap maken
 Het fruit is gerijpt zonder gebruik van be-
 strijdingsmiddelen. Met de sapcentrifuges 
 kun je heerlijk biologisch appelsap maken. 
 Je mag het direct opdrinken of meenemen. 
 Breng dan wel een paar lege fl essen mee. 
• Muziek, verhalen en nog veel meer
 Bij feest hoort muziek. Een gitarist en zanger 

 speelt kinderliedjes voor de kleintjes, hun   
 ouders en opa’s en oma’s. Er is koekhappen, 
 zaklopen, pannenkoeken bakken en nog 
 veel meer. 

Intekenen voor een snoeicursus  
Wij bieden samen met het Erfgoedplatform 
opnieuw een snoeicursus hoogfruitbomen aan. 
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten in de herfst en 
winter leer je fruitbomen snoeien. De cursus 
bestaat uit een beetje theorie en vooral veel 
praktijk. Deelname is gratis. Van de cursisten 
wordt verwacht dat zij hun kennis en kunde 
inzetten voor het onderhouden van hoogstam-
boomgaarden op andere plekken in de 
gemeente. De cursusleiders zijn aanwezig bij 
het appeloogstfeest voor uitleg en het 
registreren van deelnemers.

Waar is de Elshof Boomgaard te vinden? 
De boomgaard ligt aan ’t Laantje. Dit is een 
onverharde zijweg van de Rijksweg in Malden 
ter hoogte van de Union velden en bij het 
adres Rijksweg 22. Fietsers kunnen parkeren 
bij de boomgaard. Auto’s bij de sportvelden. 

Bescherm uw persoonsgegevens tegen internetcriminelen

Zaterdag 5 oktober: Appeloogstfeest in boomgaard Elshof



Collectes

• 15 t/m 21 september:  

 Nierstichting Nederland

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie 

op www.heumen.nl > Bestuur > 

Regelgeving en openbare bekend-

makingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Overasselt: Zilverbergweg 99

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Tempelstraat 11

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Broekkant 53, Hofstraat 2  

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 huis-

nummer. Ook kunt u de Dar-app down-

loaden. 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).

De week van 
de burgemeester

In Nijmegen vindt het Democra-
tiefestival plaats op het eiland in 
de Waal, Veur Lent. Het leukste 
vind ik dat we met een bus vol 
mensen er naar toe gaan, daar 
allemaal verschillende dingen zien 
en beleven die we tijdens de lunch 
en na afl oop weer met elkaar 
uitwisselen. En wat er ook over 

geschreven is, voor veel mensen was het een prima 
dag waar veel geleerd kon worden. Dat geldt ook voor 
de opening van het academisch jaar van de Radboud 
Universiteit. In een propvolle zaal, met jonge en oude 
mensen, met verhalen en muziek en met heel veel 
warmte is het studiejaar weer gestart. Hopelijk werken 
al die nieuwe studenten aan een wijze toekomst. 

Soms heb je van die toevallige ontmoetingen die je 
nog lang bijblijven. Zo ontmoet ik, al wachtend op de 
bus naar Nijmegen, een aardige mevrouw die me 
vertelt over de therapie die ze heeft  gehad. Ze is zes 
weken behandeld voor iets dat al gebeurd is voordat 
ze kon praten. Na jaren van zich niet echt prettig 
voelen en tijden van stress is ze er nu door deze 
therapie helemaal bovenop gekomen. Dat is toch 
geweldig. Blijkbaar hebben we in Malden specialisten 
op dit gebied waarvoor mensen lange reizen maken 
om zich hier te laten behandelen. En ik wist het niet 
eens. Al weer iets moois in onze gemeente.

Er is meer moois, want STOOM houdt een open dag in 
Maldensteijn en het werkelijk goed om te zien hoeveel 
leuke dingen er te doen zijn als je wat tijd hebt. 
Prachtige schilderijen, handwerk, papierkunst en nog 
veel meer is het resultaat van cursussen voor iedereen. 
Bij een kopje koffi  e is dat met elkaar nog gezellig ook. 

En de raad komt ook op stoom. We hebben al een soort 
aft rapbijeenkomst gehad, een informatie- en discus-
siebijeenkomst over de voorbereiding op toekomstige 
veranderingen en de omgevingswet, en als laatste 
over de bezuinigingen die we moeten doorvoeren nu 
we zoveel minder geld van het rijk krijgen. Kortom, de 
vakantietijd is echt voorbij. We hopen op een jaar 
waarin we, ondanks dat er minder kan dan we mochten 
verwachten, er met elkaar goed uit komen, zodat 
inwoners en ondernemers er mee geholpen zijn.

In Utrecht hoor ik onze minister van Binnenlandse 
Zaken vertellen over het demonstratierecht. Een hele 
middag wordt er aan gewijd, en de zaal vol burge-
meesters reageert heel verschillend. Er lijkt verschil 
van mening tussen mensen uit de Randstad en de 
mensen uit andere delen van het land. Iedereen is met 
elkaar eens dat meningen hoe dan ook gedeeld 
moeten kunnen worden.

Marriët Mittendorff    

In september reinigt en inspecteert 
de fi rma Tolhuis uit Bakel een deel 
van het rioolstelsel in onze ge-
meente. Met de informatie vanuit 
de inspectie, krijgen wij inzicht in 
de staat van het rioolstelsel en 
kunnen we waar nodig maatrege-
len nemen. Voordat er geïnspec-
teerd kan worden, wordt het riool 
gereinigd. 

De werkzaamheden zijn van start gegaan 
op maandag 2 september en lopen door tot 
en met vrijdag 27 september. Er wordt op 
werkdagen tussen ± 7.00 uur en 18.00 uur 
gewerkt in de wijken Heidezoom en 
Maldensveld in Malden. Het werkgebied 
ligt omsloten tussen de volgende straten: 
Groesbeekseweg, Rijksweg N844, Lierse-
weg en de Veldsingel nabij het nieuwe 
sportcentrum.

Wat merkt u hiervan? 
In deze straten kunt u reiniging- en inspec-
tiewagens tegenkomen van de fi rma Tol-
huis. De voertuigen staan meestal maar 
een korte periode op de rijbaan en ver-
plaatsen zich van inspectieput naar inspec-
tieput. Wij vragen u bij het passeren van 
deze voertuigen enige voorzichtigheid in 
acht te nemen. 

Enige overlast
Er kan enige overlast zijn bij de reinigings-
werkzaamheden. Doordat het hoofdriool 
met hoge druk wordt gereinigd, kan het 
gebeuren dat zwanenhalzen onder bij-
voorbeeld wasbakken worden leeggezogen 
of een ogenblik onder druk komen te staan. 
Het eerste veroorzaakt een rioollucht in 
huis. Dit is eenvoudig te verhelpen door de 
kraan even te laten lopen. In het andere 
geval kan het water uit de hals omhoog 
komen en of gaan borrelen in het toilet, 
gootsteen of schrobputjes (dit komt echter 
zelden voor). U kunt dit laatste voorkomen 
door het deksel van uw toiletpot te sluiten 
en te verzwaren met bijvoorbeeld een 
emmer water. 
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Herhaald bericht
Werkzaamheden 
aan het riool

Burgemeester en wethouders 
van Heumen hebben de 
volgende verkeersbesluiten 
genomen:

• Reserveren parkeerplaatsen elek-
 trisch rijden, Gladiolenstraat in 
 Malden
• Reserveren parkeerplaatsen elek-  
 trisch rijden, De Schoren in Malden

Tegen de genomen beslissing(en) 
kunnen belanghebbenden, binnen 
zes weken na de datum van bekend-
making in de Staatscourant van dit 
besluit, bezwaar instellen bij het 
bestuursorgaan (B&W) dat het besluit 
heeft  genomen. Belanghebbenden 
kunnen nadat bezwaar is gemaakt, 
desgewenst de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Arnhem, Postbus 
9030, 6800 EM te Arnhem, om een 
voorlopige voorziening verzoeken.

Verkeersbesluiten 


