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Taart voor vrijwilligers
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Normaal gesproken zijn de horecavrij-
willigers van Buurderij de Lage Hof in 
Overasselt druk bezig om hun gasten 
van lekkers te voorzien. Ook de vele 
andere vrijwilligers zijn altijd druk in 
de weer. Het college van B&W wilde 
laten zien hoe zeer deze activiteiten 
gewaardeerd worden. Dus tijdens het 
bezoek van het college aan de Lage 
Hof mochten de vrijwilligers lekker 
blijven zitten terwijl het college hen 
koffie met gebak serveerde. 

Riet Dinnissen: Vrijwilliger van het jaar 2018
Het college was 8 oktober op de Lage Hof ter 
ere van de daar werkzame Vrijwilliger van het 
jaar 2018: Riet Dinnissen. Onvermoeibaar zet 
Riet zich al jaren in voor verschillende vereni-
gingen en organisaties. Zeker 20 uur per week 
besteedt ze aan haar verschillende werkzaam-
heden. Gelukkig niet alleen, want Riet werkt 
samen met vele vrijwilligers. Ook deze toppers 
verdienen het om in het zonnetje gezet te 
worden.

Samen genieten van een welverdiend stuk 
taart
Meestal zijn ze allemaal druk bezig. Maar nu 
mochten ze lekker blijven zitten en smullen 

van een welverdiend stuk taart. Dit informele 
gebakmoment leverde fijne gesprekken op 
waarbij wethouders, burgemeester en vrij-
willigers elkaar beter leerden kennen. 

De Vrijwilliger van het jaar wordt jaarlijks op 
het nieuwjaarsfeest gehuldigd. Naast een bos 
bloemen ontvangt deze vrijwilliger een cheque 
van 500 euro om te besteden aan een maat-
schappelijk project. 

Wie wordt de vrijwilliger van het jaar 2019?
Draag uw favoriete vrijwilliger voor! Bezoek de 
website van het Vrijwilligerssteunpunt 
Heumen voor meer informatie: 
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen en kijk 
bij de nieuwsberichten. 
Of neem contact op met Elke Klaassen, 
coördinator van het vrijwilligerssteunpunt: 
vrijwilligerswerk@heumen.nl / (024) 358 83 00.

Een alleenstaande moeder vertelt: 
“Ik heb weliswaar werk, maar sta er 
alleen voor in de opvoeding van mijn 
drie kinderen. Elke dag word ik gecon-
fronteerd met mijn financiële proble-
men. De hulp die Stichting Leergeld 
mij heeft gegeven zie ik als een groot 
geschenk. Het heeft er voor gezorgd 
dat er een last van mijn schouders is 
gevallen.”

Deze alleenstaande moeder is niet de enige die 
zich grote zorgen maakt hoe ze haar kinderen 
-net als alle andere kinderen- kan laten 
meedoen aan allerlei activiteiten. Stichting 
Leergeld De Stuwwal helpt ouders met 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 
Zij verzorgt financiële ondersteuning voor 

de aanschaf van schoolspullen, de aanschaf 
van een laptop, bijdragen voor schoolreisjes, 
contributie voor sportclub en muziekles of 
bijvoorbeeld zwemles. Het doel van de 
Stichting Leergeld is om te voorkomen dat 
kinderen worden uitgesloten van allerlei 
activiteiten die voor hun vriendjes en 
vriendinnetjes vanzelfsprekend zijn.

Hoe vraagt u hulp aan?
Herkent u zich in dit verhaal en lukt het u 
ook niet om uw kinderen aansluiting te laten 
vinden bij activiteiten van hun vriendjes? 
Aarzel dan niet en neem contact op met de 
stichting. Een aanvraagformulier is te vinden 
op www.leergeld.nl/destuwwal of bel met 
(06) 53 38 74 56.

Elk kind moet mee kunnen doen!



De gemeente Heumen heeft de ko-
mende tien jaar behoefte aan zeker 
700 extra woningen om te voldoen 
aan de vraag vanuit de eigen gemeen-
te. Daarnaast is er nog vanuit de regio 
vraag naar geschikte woonruimte. 
Het is aan de gemeente om daar wel 
of niet op in te spelen. Een en ander 
blijkt uit het driejaarlijkse woning-
marktonderzoek dat de gemeente 
Heumen in samenwerking met wo-
ningbouwvereniging Oosterpoort 
heeft laten uitvoeren.

Meer alleenstaanden
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de 
komende tien jaar ruim 400 extra woningen 
nodig zijn in Heumen. Inmiddels is dat dus 
bijgesteld naar 700: circa 40 woningen in 
Nederasselt, 70 in Heumen, 100 in Overasselt 
en 490 woningen in Malden. Dat komt voor 
een deel door demografische factoren, zoals 
een toename van het aantal alleenstaanden en 
stellen zonder kinderen. Daarnaast komt het 
door de druk op de woningmarkt: de regio 
Nijmegen, waar Heumen onder valt, staat 
intussen in de top drie van regio’s waar grote 

druk is op de woningmarkt. Liefst 44 procent 
van alle mensen die zich in onze gemeente 
vestigt, komt uit Nijmegen en blijft daar ook 
werkzaam.

Grote vraag naar appartementen
Er is een verschil tussen het soort huizen dat in 
Heumen beschikbaar is en de woningen waar 
mensen naar zoeken. Zo zijn er in totaal wel 
genoeg huizen in de sociale woningbouw, 
maar is er met name onder ouderen een 
grotere vraag naar appartementen. Ook is er 
een grote vraag naar goedkope koopwoningen, 
terwijl dat soort woningen als nieuwbouw met 
de huidige prijzen niet kan worden gebouwd. 
In het bestaande huizenaanbod zijn woningen 
met die prijs er wél, maar dan moet de door-
stroming worden bevorderd. Dat is mogelijk 
aangezien er genoeg ouderen zijn die hun 
huizen willen verruilen voor een appartement 
of gelijkvloerse woning, liefst binnen het eigen 
dorp.

Liever klein en betaalbaar dan langer wachten
Jongeren hebben vooral behoefte aan klein-
ere, goedkopere koopwoningen, zo blijkt uit 
het onderzoek. Een tweekamerwoning van 
55 tot 70 vierkante meter is al genoeg. 
Liever zo’n kleine betaalbare woning, aldus de 
jongeren, dan nog langer wachten tot ze een 
andere woning kunnen krijgen. Ook jongeren 
zijn overigens erg gehecht aan het eigen dorp. 
Zo zijn er veel hoger opgeleide jongeren uit 
Malden die na hun studie in Nijmegen graag 
terugkeren. Eerst in zo’n kleine betaalbare 
woning en later, als er kinderen komen, in een 
grotere woning.

Conclusies Woningmarktonderzoek

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.

Wij moedigen goede ideeën en initia-
tieven aan. Wij brengen mensen bij 
elkaar en signaleren vragen en pro-
blemen. Ook zorgen we ervoor dat 
inwoners de weg vinden naar activi-
teiten en voorzieningen. 
Spreek ons gerust aan!

Website: 
www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl

Dorpsverbinders 
Heumen: 
De ogen en oren 
van jouw dorp 
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Het centrum van Malden moet vitaal, 
groen en levendig worden. Een plek 
waar mensen graag naartoe komen om 
te winkelen, elkaar te ontmoeten en 
waar het fijn wonen is. Deze visie is 
beschreven in het ‘concept program-
maplan Centrumontwikkeling Malden’. 
Over dit programma organiseert de 
gemeente 3 dialoogbijeenkomsten. 
Doel van deze bijeenkomsten is het 
ophalen van informatie en het samen 
in gesprek gaan. 

In dialoog met inwoners en ondernemers
Woensdagavond 2 oktober vond de eerste 
dialoogbijeenkomst plaats met inwoners van de 
gemeente. Op 8 oktober gingen we in gesprek 
met ondernemers, instellingen en vastgoedei-
genaren.

Wethouder René Waas en programmamanager 
Patrick Gering namen de aanwezigen mee in de 
visie op het centrum en het uitvoeringspro-
gramma. Benadrukt werd dat er nog geen 
plannen liggen, maar dat het een visie betreft 
op de toekomst van het centrum van Malden. 
Om Malden toekomstbestendig te maken, zal er 
een aantrekkelijker aanbod van voorzieningen 
moeten komen en meer woningen voor oude-
ren, jongeren en starters. Ook wil de gemeente 
het centrum groener maken en duurzame 
maatregelen nemen voor bijvoorbeeld parkeren 
en gebouwen.

Na het informatieve deel konden de aanwezigen 
met elkaar en met deskundigen van de ge-
meente in gesprek over hun wensen voor het 
centrum van Malden. Met behulp van gele 

post-its kwamen vele ideeën op tafel en ont-
stonden interessante gesprekken.

Alle reacties op een rijtje
Veelbesproken onderwerpen waren het aanbod 
van winkels en voorzieningen in het centrum, 
de functie en inrichting van het Kerkplein en het 
Zuidplein, de Rijksweg, verkeersveiligheid, par-
keren en meer sfeer en ruimte voor ontmoeten 
in en rondom het winkelcentrum.

Alle reacties die tijdens de dialoogbijeenkom-
sten naar voren zijn gekomen, zijn terug te 
lezen op onze website: www.heumen.nl/
centrummalden. Ook het concept programma-
plan en beide presentaties vindt u hier terug.

Gemeenteraad neemt besluit over het 
programmaplan
Op 7 november koppelen we de reacties van 
de twee dialoogbijeenkomsten terug aan de 
gemeenteraad en gaan we met de raadsleden in 
gesprek om hun ideeën en reacties op te halen. 
Hierna worden alle reacties gebundeld en 
inhoudelijk afgewogen, waarna deze verwerkt 
worden in een definitief programmaplan. 
Dit programmaplan wordt naar verwachting in 
januari 2020 ter besluitvorming aan de raad 
aangeboden. Daarna worden vervolgstappen 
gezet om te komen tot concrete projecten. 

Laat ons uw ideeën horen 
Kon u niet bij de dialoogbijeenkomsten zijn, 
maar heeft u wel ideeën over het concept 
programma? Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 
U kunt deze voor 7 november sturen naar 
centrummalden@heumen.nl. 

In gesprek over de toekomst van centrum Malden

Zaterdag 2 november a.s. wordt de 
jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. 
Dit is een initiatief van Landschaps-
beheer Nederland. Ook in onze ge-
meente kunt u meewerken aan het 
onderhoud van het landschap. 
Zoals het onderhoud aan hagen en 
bossingels of het plaggen van heide. 
De locaties zijn in het Lierdal, de 
heemtuin, op het scoutingterrein 
St. Walrick en in de Overasseltse 
vennen.

De gemeente vindt het belangrijk het onder-
houd van landschap door vrijwilligers te 
stimuleren. Het landschap vraagt jaarlijks 
onderhoud. Onder deskundige begeleiding 

kunt u kennis maken met een oorspronkelijke  
wijze van heggenbeheer, namelijk het vlechten 
van heggen. Ook kunt u heggen knippen, 
snoeien en knipsel verzamelen, of heide 
plaggen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 1 november op 
www.natuurwerkdag.nl. Als u uw postcode 
invoert, vindt u de werklocaties en een 
omschrijving van de werkzaamheden. 

Na aanmelding ontvangt u verdere informatie. 
Voor alle locaties geldt: ervaring is niet nodig, 
wel zin om de handen uit de mouwen te 
steken! Help mee natuur en landschap te 
onderhouden! 

Doe mee aan de natuurwerkdag op 2 november!



Collectes

• Geen collecte

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: Nertsstraat 7, Winkelcentrum 20A

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 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).

De week van  
de burgemeester

De voorbije vier weken hebt u kunnen lezen 
over de activiteiten van de wethouders. 
Het is u vast wel opgevallen dat zij met heel 
verschillende interessante zaken bezig zijn. 
Het leek ons leuk u daarover ook iets te 
laten weten. Nu ik u weer over mijn dage-
lijkse activiteiten mag vertellen weet ik 
haast niet welke onderwerpen ik zal kiezen, 
want er is natuurlijk veel gebeurd in de 
afgelopen periode. Zo waren er tal van 

activiteiten in het kader van de viering van onze bevrijding 
75 jaar geleden. Mooie activiteiten. Echt de moeite waard! 
Veel dank aan ieder, en dat geldt voor de vrijwilligers die zich 
zo hard en kundig hebben ingezet, en ook voor de mensen die 
kwamen kijken en luisteren. Want als je iets organiseert is het 
immers fijn dat mensen er van genieten. 

We zijn na de vakantie het politieke jaar begonnen met commis-
sies en een raadsvergadering, en als college hebben we ook 
weer onze gewone vergaderdinsdagen. Ik maak kennis met de 
nieuwe manager van de crisisbeheersing, degene waar ik mee te 
maken krijg als er echt iets aan de hand is waarbij veel hulpdien-
sten nodig zijn. Maar hopen dat het niet nodig is. Ook was er een 
uitje met de medewerkers, waarbij ik samen met anderen een 
Groesbeekse pompoen heb bewerkt voor Halloween. Leuk om 
zo ongedwongen rond de tafel met iets bezig te zijn.

Nieuw is dat we soms collegevergaderingen op locatie gaan 
doen en we zijn begonnen in de Buurderij in Overasselt. Het was 
tevens een goede gelegenheid om onze vrijwilliger van het vorig 
jaar in het zonnetje te zetten. Ter ere van haar en van vrijwilli-
gers in het algemeen hebben we met een grote groep genoten 
van heerlijke taart, waarbij de collegeleden de koffie, thee en 
taart serveerden. Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik 
om de vrijwilliger die u in het zonnetje wilt zetten bij ons te 
melden. Weet u iemand die een top-vrijwilliger is: meld het ons!

Bij Imkerij Immenhof in Heumen mocht ik een duurzaamheids-
prijs uitreiken. Dat initiatief van ons Duurzaamheidsplatform 
bestaat nu twintig jaar en iedere keer is het een feest om de 
oorkonde te mogen overhandigen. Deze keer was het dit 
familiebedrijf, waarbij overigens net de derde generatie was 
geboren. De tuinen bij de Immenhof zijn prachtig uitgebreid en 
vernieuwd, waardoor niet alleen de grote hoeveelheid bijen 
maar ook de mensen er naar hartenlust kunnen ronddwalen, 
van de rust genieten, in hangmatten liggen en nog zoveel meer. 
Om dan aan het eind natuurlijk een heerlijk potje honing mee 
naar huis te nemen. 

Het lijkt nog ver weg, maar de jaarwisseling staat sneller voor 
de deur dan gedacht. Ook dit jaar willen veel Heumenaren weer 
genieten van het afsteken van vuurwerk. Houd dan wel rekening 
met anderen. Probeer het gezellig, maar ook veilig en schoon te 
houden. Er zijn ook mensen die liever zonder geknal het nieuwe 
jaar ingaan, zoals ouderen, kinderen en dieren. Maak daarom 
met uw buren afspraken over het afsteken van vuurwerk.

Marriët Mittendorff  
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Het zonnepanelenproject in onze gemeente verloopt voor-
spoedig. Op 1 oktober werd op het dak van mevrouw Lecluse 
uit Malden de 150ste zonnepaneleninstallatie geplaatst. 
Dan zijn felicitaties op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland 
overhandigt een mooie bos zonnebloemen aan mevrouw 
Lecluse.

Zonnepanelenproject verloopt 
voorspoedig


