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De scholen beginnen weer, wees alert in het verkeer!

16 augustus 2019

Op zondag 15 september is het 
zover! Het is dan landelijke Open 
Monumentendag en natuurlijk doen 
wij mee! Onze gemeente is groen en 
landelijk gelegen langs de Maas 
maar ook zeer rijk aan cultuurhisto-
rie en dat kunt u bekijken op deze 
dag. Wij organiseren dit samen met 
het Erfgoedplatform.

Aankomende week gaan de scholen 
weer van start. Na de vakantie moet 
iedereen weer wennen aan het drukke 
verkeer. Kinderen gaan voor het eerst 
in lange tijd weer lopend of op de fiets 
naar (een nieuwe) school. Let daarom 
goed op in het verkeer en houd 
rekening met elkaar. 

Om weggebruikers aan te moedigen rekening 
te houden met kinderen die weer naar school 
gaan, hebben we op diverse locaties in de 
gemeente borden geplaatst met de tekst 
‘Wij gaan weer naar school’. 

Wat kunt u doen als weggebruiker?
• Rij langzaam in de omgeving van een  
 school en nader kruispunten langzaam;
• Haal kinderen in met een veilige afstand en  
 snelheid;
• Wees voorbereid op onverwachte acties  
 van kinderen.

Wat kunt u doen als ouder?
Kinderen worden minder kwetsbaar als ze 
weten hoe zij zich in het verkeer moeten 
gedragen. Laat uw kind daarom zo veel 
mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte 
afstanden altijd de fiets. 

Tips om veilig naar school te fietsen:
• Kies een veilige route. Zorg ervoor dat dit  
 de vaste route wordt;
• Oefen de route vooraf met uw kind;
• Zorg ervoor dat bagage veilig meegeno- 

 men kan worden: in een rugzak of in een  
 fietstas achterop;
• Zorg altijd voor een veilige fiets: controleer  
 de remmen en de verlichting.

Het landelijke thema is dit jaar ‘Plekken van 
Plezier’. Waar vonden mensen vroeger 
ontspanning en vermaak met sport, toneel, 
muziek of feesten? Exposities met foto’s 
waarop mensen zich vroeger amuseerden in 
dorpshuizen, cafés en bij harmonie en schutte-
rij, zijn te zien in de kerk van Malden en in 
Café-zaal Kanaalzicht in Heumen. 

Komt u ook?
Vele vrijwilligers uit de 4 dorpen Malden, 
Heumen, Nederasselt en Overasselt hebben 
samen met de werkgroep van het Erfgoedplat-
form Heumen een programma samengesteld. 
Monumenten zijn in het algemeen open tussen 
11.00 uur en 17.00 uur. Ook is er een creatieve 
middag voor kinderen en jongvolwassenen in 

de ‘oude’ pastorie van de RK Kerk van 
Malden. Wilt u het programma online 
bekijken of meer weten over de Open 
Monumentendag? Op www.erfgoedheumen.nl 
leest u hier meer over.

Gratis programmaboekje
Meer informatie over de precieze openings-
tijden en het volledige programma vindt u 
ook in het gratis programmaboekje. Dit is, 
voorafgaand aan de Open Monumentendag, 
op diverse centrale plaatsen in de gemeente 
verkrijgbaar, zoals de bibliotheek, het ge-
meentehuis, dorpshuizen en winkels. 
Ook tijdens de dag op 15 september liggen 
deze boekjes bij deelnemende monumenten 
voor u klaar (zolang de voorraad strekt). 

15 september - Open Monumentendag 2019
Gratis toegang tot alle monumenten en activiteiten



Bewoners van de gemeente Heumen 
kunnen meedoen met het zonnepane-
lenproject van de gemeente. Bedrij-
ven kunnen - onder voorwaarden - 
ook meedoen. Tegen aantrekkelijke 
voorwaarden laten de deelnemers 
zonnepanelen plaatsen op het dak van 
hun woning of bedrijf. Binnenkort 
worden er weer vier informatieavon-
den voor geïnteresseerden georgani-
seerd. 

Zonnepanelenproject
Het zonnepanelenproject is een initiatief van 
de gemeente Heumen. Hierbij werkt de ge-
meente samen met Volta Solar. Dit bedrijf 
neemt alle werkzaamheden uit handen voor u. 

In het weekend van 30 en 31 augus-
tus vindt het Democratiefestival 
plaats op het eiland ‘Veur Lent’ in 
de Waal bij Nijmegen! Tijdens dit 
festival vieren we de democratie. 
En gaan we met elkaar in gesprek. 
Jong en oud, uit het hele land: 
iedereen mag meepraten over de 
toekomst van Nederland. Komt u 
ook? De toegang is GRATIS!

U kunt mee met een bus vanuit de gemeente 
Heumen (vol=vol). Deze bus vertrekt op 
zaterdag 31 augustus om 09.00 uur vanaf 
het Kerkplein in Malden en gaat om 18.00 
uur weer terug. Als u eerder naar huis wil of 

Volta Solar onderzoekt eerst of uw dak ge- 
schikt is. Aan de hand van uw energierekening 
gaat het bedrijf na hoeveel panelen u nodig 
heeft om in uw eigen energiebehoefte te 
voorzien. Vervolgens zorgt Volta Solar voor 
installatie en onderhoud van de zonnepanelen. 
Deelnemers krijgen een goedkope lening voor 
deze zonnepanelen. Wie meedoet betaalt 
maandelijks rente (ongeveer 0,98% per jaar) 
en aflossing. Dat bedrag is lager dan de huidige 
maandelijkse energierekening. Na vijftien jaar 
is de lening volledig afgelost. U kunt daarna 
nog zo’n tien jaar voordeel van de zonnepane-
len hebben.

Data en locatie
Wilt u meer weten over het zonnepanelen- 

juist langer wil blijven dan is dat natuurlijk 
mogelijk maar dient u zelf vervoer terug te 
regelen. Wethouder Frank Eetgerink is uw 
gastheer. U ontvangt een lunchpakket in de 
bus, maar alle andere kosten zijn voor eigen 

rekening. Kunt u niet de 31e dan bent u 
natuurlijk welkom op 30 augustus. 
U moet dan wel met eigen vervoer komen. 
Bekijk het volledige programma op: 
www.democratiefestival.nu

project? Geef u dan op voor één van deze 
informatieavonden:
• Dinsdag 27 augustus: Maldensteijn in Malden
• Donderdag 29 augustus: Terp in Heumen
• Donderdag 5 september: Verenigingsge- 
 bouw in Overasselt
• Maandag 9 september: Maldensteijn in  
 Malden

De avonden starten met een inloop vanaf 19.15 
uur en het programma begint om 19.30 uur. 
Uiterlijk om 21.30 uur sluiten we af.

Opgeven
Stuur een mail naar milieu@heumen.nl. 
Vemeld hierbij de datum en de locatie waar u 
aanwezig wilt zijn, uw naam en het aantal 
personen. 

Meer informatie
Meer informatie over het zonnepanelenproject 
vindt u op onze website: www.heumen.nl/
duurzaamheid onder het kopje ‘financiële 
mogelijkheden’.

Op deze duurzaamheidspagina vindt u ook 
meer informatie over de ander duurzame 
maatregelen, zoals de duurzaamheidslening 
waarmee u duurzame maatregelen kunt 
financieren. 

 Let op: In het zonnepanelenproject werkt 
 de gemeente alleen samen met het bedrijf 
 Volta Solar. Andere aanbieders zoals Zelf-
 stroom suggereren samen te werken met 
 de gemeente, maar daar is geen sprake van.

Informatieavonden over het Heumense zonnepanelenproject 

Ga mee naar het Democratiefestival!
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Gratis ophalen taxussnoeisel

Stichting Taxus Taxi haalt taxussnoei-
sel in onze gemeente op. Het seizoen 
is bijna voorbij, de stichting haalt nog 
tot en met 22 augustus gratis uw 
taxussnoeisel op. 

Het doel van het ophalen van taxussnoeisel is 
en blijft  het bijdragen aan een wereldwijde 

strijd tegen kanker. Taxol, stof uit de taxus-
naalden, wordt namelijk gebruikt voor 
chemotherapie.

Kijk op www.taxustaxi.nl of neem contact op 
met Taxus Taxi via (085) 48 96 350. Via deze 
kanalen maakt u ook een afspraak voor het 
gratis ophalen van taxussnoeisel. 

28 september is het Burendag. 
Op deze dag komt de buurt gezellig 
samen. En veel mensen doen iets 
goeds voor elkaar en de buurt. 
Het Oranje Fonds helpt je met het 
opzetten van een leuke burendag-
activiteit. Op hun website:
www.burendag.nl vind je inspiratie, 
informatie en middelen.

Wat wil jij met je buurt doen?
Een sportdag, kinderkamp of straatfeest? 
Of ga je samen de buurt schoonmaken? 
Wat dacht je ervan om met zijn allen vogel-
huisjes te schilderen? Er is van alles te 
bedenken. De website van burendag staat 
vol inspirerende voorbeelden. Ook hebben 
ze makkelijke draaiboeken die je helpen bij 
het organiseren van je activiteit. 

Buurten worden leuker en veiliger
In de gemeente Heumen zijn er steeds meer 
initiatieven van inwoners die zich actief 
inzetten voor elkaar, hun wijk of dorp. 
De gemeente Heumen juicht dat toe en 

stimuleert dat ook. De landelijke Burendag 
sluit hier goed bij aan. Burendag is een jaarlijks 
terugkerend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt. Buurten worden leuker, 
socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor hun buurt.

Geld nodig voor je activiteit?
Tot 1 september is het mogelijk om maximaal 
€350,- aan te vragen bij het Oranje Fonds. 
Ga naar www.burendag.nl voor meer 
informatie, voorwaarden en aanmelden. 

Doe mee met Burendag!

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. U ontvangt onze 

nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. 
Deze e-mailservice is gratis. 

Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



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 omgevingsvergunningen

• Malden: Veldsingel 198, Hatertseweg 5

• Overasselt: Kadastrale sectie G perceelnummer  

 735 (Parksesteeg), Hessenbergseweg 5

• Heumen: Oude Boterdijk 26, Perceel 503 sectie I  

 naast Looistraat 59

• Nederasselt: Coehoornhof 77

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Dahliastraat 1, Kroonsingel 220, nabij  

 Grote Loef 77, Rijksweg 78, Rijksweg (nabij 5), 

 Project Vieracker Malden, De Hoge Brug 6B,  

 Hofstraat nabij Sluisweg 18

• Overasselt: Sectie F perceel 783 nabij  

 Teunisbloemstraat 16, Zesakkerlaan 18

Verordeningen en reglementen

• Beleidsregels oplaadpalen en andere oplaad- 

 infrastructuur voor elektrische voertuigen op  

 openbaar terrein gemeente Heumen

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Malden: Veldsingel 198

• Overasselt: Vogelzang 2

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Nederasselt: Maasdijk 11 A

• Heumen: nabij Sluisweg 1 - gem Heumen sectie C  

 nrs 3064 en 3002

Verleende ontheffing

• Verlenen ontheffing voor het produceren van ge- 

 luid tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de  

 Rijksweg tussen Nijmegen en Heumen aan  

 Provincie Gelderland, De heer S. Broeder,  

 Projectleider, Postbus 9090 6800 GX Arnhem

Groot onderhoud Rijksweg

Provincie Gelderland heeft groot 
onderhoud gepland aan de Rijksweg 
(N844) tussen de J.J. Ludenlaan 
(N271) en Nijmegen. Op 2 september 
2019 starten de werkzaamheden die 
in het najaar 2019 en het voorjaar 
2020 plaatsvinden.

Inloopavond woensdag 21 augustus 2019
Provincie Gelderland organiseert samen met 
de aannemer een inloopavond over de werk-
zaamheden, de planning en de omleidingsrou-
tes voor het doorgaande verkeer. 
Er is tijdens deze avond geen centrale pre-
sentatie, u kunt binnenlopen tussen 18.30 en 
20.00 uur. De avond wordt georganiseerd in 
het gemeentehuis van Heumen, Kerkplein 6 in 
Malden.

Werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden betreffen het 
vervangen van het asfalt op de hoofdrijbaan. 
Samen met de politie en de gemeente Heumen 
is onderzocht waar we de verkeersveiligheid 
kunnen verbeteren. Op die plaatsen worden 
enkele kleine veranderingen doorgevoerd. Het 
riool onder de Rijksweg is erg slecht en moet 
gerenoveerd worden. Dit gebeurt gelijktijdig 
met de werkzaamheden aan de weg. Zo blijft 
de hinder voor de omgeving beperkt.

Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden is de N844 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers 
kunnen het fietspad naast de Rijksweg (N844) 
blijven gebruiken. Het kan echter voorkomen 

dat fietsers moeten oversteken. Woningen en 
bedrijven in Malden blijven tijdens de werk-
zaamheden bereikbaar. Het doorgaand verkeer 
wordt omgeleid via de A73.

Najaar 2019
De werkzaamheden worden in twee fasen 
uitgevoerd. Tussen 2 september en 22 novem-
ber 2019 wordt gewerkt aan:
• Het vervangen van het geluidsreducerend   
 asfalt tussen McDonald’s en Nertsweg  
 (Intratuin) en tussen rotonde Groesbeek- 
 seweg en de N271;
• Het vervangen van het asfalt van het  
 fietspad tussen rotonde Droogsestraat en  
 verkeerslichten Union sportvelden;
• Het aanbrengen van een rijbaanscheiding  
 tussen rotonde Groesbeekseweg en de  
 bebouwde kom-grens bij rotonde Veldsingel.

Voorjaar 2020
Tussen 2 maart en 15 mei 2020 wordt gewerkt 
aan:
• Het vervangen van het geluidsreducerend 
 asfalt tussen de aansluiting S100 en  
 McDonald’s en tussen Nertsweg en ro- 
 tonde Groesbeekseweg;
• Het vervangen van het riool tussen  
 Grootveldschelaan en Raadhuisstraat;
• Het vervangen van de verkeerslichten  
 kruispunt Kloosterstraat/Raadhuisstraat.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
Provincie (026) 359 99 99.
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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).


