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Feestelijke start nieuwbouw De Vuurvogel
Op 12 juni was de feestelijke start van
de nieuwbouw van basisschool De
Vuurvogel. Met een 20 meter lang
koord hebben de kinderen het bouwbord onthuld, dat de plek markeert
waar begin 2021 de nieuwe school
zal staan.
Na ruim 40 jaar onderwijs op twee locaties in
Malden, was de school toe aan een nieuw
gebouw en één centrale locatie. Midden in het
nieuw in te richten Kroonwijkpark komt een
prachtig nieuw en duurzaam, bijna energieneutraal schoolgebouw. “Een fantastisch
gebouw met bijpassende parkomgeving waar
kinderen zich ten volle kunnen ontplooien!
De combinatie van de school met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, zorgt ervoor dat
kinderen van 0-12 jaar een ononderbroken
speel- en leerweg hebben“, aldus Jean Paul
Later, directeur van de Vuurvogel.
Ook voor gemeente Heumen is de herinrichting van het Kroonwijkpark en de nieuwbouw

van de school een belangrijke mijlpaal. Marriët
Mittendorﬀ, burgemeester gemeente Heumen:
“Ook het gemeentebestuur hoopt dat hier vele
generaties Maldenaren mogen genieten. Hier

Vergadering gemeenteraad:
donderdag 25 juni
Op donderdag 25 juni
vergadert de gemeenteraad om
20.00 uur. Dit doet hij in het gemeentehuis in Malden. Vanwege de
maatregelen als gevolg van het
coronavirus is de publieke tribune
gesloten.

wethouder. Meer informatie over de nieuwe
coalitie is elders op deze pagina te vinden.
Naast de presentatie van het coalitieakkoord
staat ook de jaarrekening over 2019 op de
agenda. De raad zal deze, voorzien van een
goedkeurende verklaring van een externe
accountant, vaststellen.

U kunt de vergadering live beluisteren via
www.heumen.nl/vergaderkalender. Op de
agenda staan onder andere de presentatie van
het coalitieakkoord en de jaarrekening 2019.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u
op www.heumen.nl/vergaderkalender

Presentatie coalitieakkoord
Na een periode van onderhandelingen
hebben VVD, CDA, D66 en PvdA een akkoord
bereikt. Deze partijen vormen in de periode
2020 - 2022 de coalitie in onze gemeente.
Tijdens de raadsvergadering wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Ans Stunnenberg
wordt namens de PvdA voorgedragen als

Raadsvergadering is live te volgen
U kunt deze vergadering live beluisteren via
www.heumen.nl/vergaderkalender
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden
bij de raadsgriﬃe via e-mail:
griﬃe@heumen.nl of telefonisch:
(024) 358 84 67.

kunnen onze kinderen ook de komende
decennia alles mee krijgen wat wij ze als
gemeente gunnen; onderwijs binnen en
buiten, in verbinding met de gemeenschap”.

Loket Duurzaam
Wonen Plus
met Vakantie
De medewerker van het Loket Duurzaam
Wonen Plus in onze gemeente is van 22 juni tot
en met 10 juli 2020 op vakantie. We hopen het
loket medio juli weer fysiek te kunnen openstellen. U kunt natuurlijk uw vraag per e-mail
blijven sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl
en de website blijven bezoeken.

Nieuwe coalitie in gemeente Heumen:
Onderhandelende partijen bereiken akkoord
VVD, CDA, D66 en PvdA vormen
samen een nieuwe coalitie in de
gemeente Heumen. Na een periode
van onderhandelingen hebben de vier
partijen een akkoord bereikt. De
onderhandelingen zijn gestart na een
breuk in de coalitie in februari jongstleden.
U kunt het nieuwe coalitieakkoord vinden via
www.heumen.nl/vergaderkalender
Kijk bij de raadsvergadering van 25 juni.

Presentatie coalitieakkoord en installatie
wethouder
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni
aanstaande wordt het nieuwe coalitieakkoord
gepresenteerd. Tijdens deze vergadering
wordt bovendien Ans Stunnenberg voorgedragen als wethouder namens de PvdA.
Raadsvergadering 25 juni live te volgen
De raadsvergadering van donderdag 25 juni
begint om 20.00 uur en is live te beluisteren
via www.heumen.nl/vergaderkalender Kijk in
de kalender bij de raadsvergadering van 25 juni.

Regio Nijmegen stimuleert economie met
ondernemerspitches

Tien ondernemers uit het Rijk van
Nijmegen mogen op 26 juni hun
ondernemersidee pitchen om de
economie een impuls te geven.
De drie beste initiatieven krijgen ieder
€ 4.000 om hun plan ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Ondernemers
kunnen zich tot en met 22 juni aanmelden via:
www.rvnhub.nl/ondernemerspitch
Stimuleren ondernemerschap
Het zijn barre tijden waarin veel ondernemers
de grootste moeite hebben hun bedrijf
overeind te houden. De ondernemerspitch
moedigt ondernemerschap aan en maakt
goede ideeën zichtbaar voor een groot publiek.
Belangrijke voorwaarde voor deelname is dat
de initiatieven ook overgenomen kunnen
worden door andere bedrijven in het Rijk van
Nijmegen. De initiatiefnemers willen hiermee
het ondernemerschap stimuleren en goede
ideeën versneld vooruit helpen.
Wat gebeurt er na de aanmelding?
Voor 22 juni kunnen ondernemers zich

aanmelden. De geselecteerde ondernemers
worden op 24 juni bekend gemaakt. Een panel
selecteert de drie beste initiatieven op basis
van het volgende criterium: creativiteit, outof-the-box en snel schaalbare oplossingen
met een zo groot mogelijke positieve economische en maatschappelijke impact.
Op 26 juni mogen de ondernemers een pitch
geven aan het panel.
Deze initiatieven krijgen vervolgens toegang
tot het netwerk van de samenwerkende
organisaties. Ze krijgen ondersteuning bij de
uitvoering van hun plannen door alle samenwerkende organisaties. Alle ingezonden
initiatieven worden voor iedereen zichtbaar
gemaakt op www.rvnhub.nl waarmee ondernemerschap wordt aangemoedigd en een
groter publiek in de regio wordt geïnspireerd.
Samenwerkende organisaties
Het is een initiatief van Rabobank Rijk van
Nijmegen, StartUp Nijmegen en stichting
RvN@ in samenwerking met gemeenten
Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen en Wijchen.

Update
werkzaamheden
Rijksweg
Malden-Nijmegen
De werkzaamheden in Malden
naderen hun einde! Het vervangen
van de riolering in de kern van
Malden is vrijwel gereed. Binnenkort wordt gestart met diverse
asfalteerwerkzaamheden. Het
merendeel wordt met de huidige
afzetting uitgevoerd, waarbij de al
ingezette omleiding door Malden
wordt gebruikt.
In het weekend van zaterdag 20 en zondag
21 juni 2020 wordt het asfalt vervangen
vanaf Intratuin tot de rotonde Grootveldschelaan en worden tussen de rotondes
Grootveldschelaan en Groesbeekseweg de
laatste werkzaamheden aan de rijbaan
uitgevoerd. In dit weekend is de N844
(Rijksweg) afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer!
Zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020
• Het hele wegvak van Intratuin tot de
rotonde Groesbeekseweg is dan in beide
richtingen afgesloten voor verkeer
(fietspaden open);
• Het verkeer vanuit Malden/Mook richting
Nijmegen wordt omgeleid over de N271/
A73;
• Het verkeer vanuit Nijmegen richting
Malden/Mook wordt omgeleid over de
A73/N271;
• Intratuin is alleen bereikbaar via
Nijmegen;
• Fietsers kunnen gebruik blijven maken
van het fietspad;
• Woningen blijven bereikbaar;
• Buslijn 83 rijdt zaterdag en zondag via de
A73! Halte Sluisweg (nabij N271) wordt
tijdelijk verplaatst richting Mook en blijft
bereikbaar. Overige haltes N844 tussen
Jan J. Ludenlaan en Scheidingsweg
VERVALLEN; Check voor actuele tijden de
website van Breng: www.breng.nl;
• Zondag 21 juni 2020 is na ca. 22.00 uur de
N844 (Rijksweg) open voor alle verkeer.
Er zullen nog enkele weken werkzaamheden
worden verricht langs de weg. De verwachting is echter dat er na dit weekend geen of
nauwelijks nog afsluitingen nodig zijn.
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Heumense auteur Thijs Kersten wint vakjury BoekGoud ‘Fictie’
rende aanhanger van de “Alwetende Dobbelsteen”? Misschien een vreemd concept, maar
het bereidt hem wel voor op een aanvaring
met een romantische stadsduif. En dat wanneer er eindelijk een net iets te interessante
jongen naar zijn stad verhuist. Is hij klaar om te
gaan voor wat hij wil? Waarschijnlijk niet.
Gaat hij het proberen? Dat zeker.

Het boek ‘Negeer de mogelijkheden’ werd door de vakjury verkozen tot winnaar
in de categorie ‘Fictie’. Op vrijdag 29 mei 2020 is tijdens een speciale uitzending
bekendgemaakt dat Thijs Kersten, woonachtig in Heumen, één van de drie vakjuryprijswinnaars is geworden van het felbegeerde BoekGoud. Jaarlijks wordt als
tegenhanger van het Boekenbal (voor gevestigde namen), de Boek-Goud-prijs
uitgereikt aan (veelal) debuterende auteurs.
BoekGoud is een aanmoediging om jouw
verhaal met anderen te delen. Die verbinding
is in deze bijzondere en soms moeilijke tijden,
waarbij fysieke verbinding vaak lastig is, nog
belangrijker. De prijs is bedoeld om de bijzondere verhalen van onze auteurs nog meer in
het zonnetje te zetten.
BoekGoud vakjury
Door de professionele vakjury werden er
prijzen toegekend voor de door hen best
beoordeelde boeken. Uit ruim 800 titels koos
de vakjury uiteindelijk drie in de categorieën:
fictie, non-fictie en jong talent. Thijs won de
publieksprijs met het boek ‘Negeer de mogelijkheden - Een LGBT-roman’ De auteur won
met deze titel een prijzenpot van €250,- en
een speciale hardcover uitgave van zijn boek.

Het oordeel van de vakjury was lovend: “Het
thema van een jongen die uit de kast komt, is
niet uniek en zelfs populair in hedendaagse
romans, maar de wijze waarop Thijs dit onderwerp heeft vorm gegeven, vond ik authentiek,
zeer invoelbaar en in een bijpassende stijl
geschreven, met een woordgebruik van een
puberjongen dat consequent wordt toegepast
en een bijzondere kleur geeft aan het verhaal.
Samenvatting boek
“Het enige waar ik “fysiek” goed in ben, is
wegrennen van mijn eigen problemen.”
Het leven van Sam is een onophoudelijke serie
van ongemakkelijke, enigszins leuke, en pijnlijke momenten. Hij lijkt niet helemaal thuis te
zijn in de wereld. Ligt het aan hem, of is de
wereld niet toe aan een chaotische, analyse-

Over de auteur
Thijs Kersten (2002) bedenkt sinds zijn jeugd
al verhalen. De muren van zijn kamer hingen
altijd vol met notitieblaadjes gevuld met
ideeën. Over het algemeen zijn deze ideeën
het beste te omschrijven als “een verzameling
aan onzin”. Zijn interesse in lezen bracht hem
ertoe om zijn verhalen concreet te maken in
enkele bekroonde verhalen en gedichten.
Hij probeert met zijn verhalen thema’s en
gedachten naar het licht te brengen die te
weinig besproken worden. Thijs Kersten schrijft
over zichzelf: “Ik ben een debuterend schrijver
en dichter. Mijn werk als schrijver en dichter,
is al meerdere malen onder de aandacht gebracht en wordt geprezen vanwege de boodschap van inclusiviteit, het laten horen van de
nieuwe generatie en literaire kwaliteit.
Ik ben gehandicapt geboren en kijk hierdoor
anders naar de wereld. Dit gebruik ik om een
emotierijk en genuanceerd beeld van situaties te
scheppen dat meerdere generaties aanspreekt.”
Over de schrijversprijs BoekGoud
Alle boeken die in 2019 werden uitgegeven
door de uitgeverij, maakten kans op de vakjury- en de publieksprijs. De publieksstemming
vond plaats via een online systeem waarbij
lezers naast hun stem een onderbouwd oordeel
achter moesten laten waarom dit boek de
publieksprijs verdiende. Losstaand van deze
publieksprijzen nomineerde de vakjury negen
auteurs in drie categorieën.

Nieuwe website gemeente Heumen
Sinds 17 juni hebben wij nieuwe website. De website heeft een frisse
nieuwe vormgeving, heldere indeling,
goede zoekfunctie en is ook op de
mobiele telefoon en tablet goed te
gebruiken. Toegankelijkheid van informatie was een belangrijk uitgangspunt.
Naast een goede zoekfunctie kan daarom het contrast worden ingesteld, het
lettertype groter worden gemaakt en
er is een voorleesfunctie.

We nodigen u van harte uit om onze nieuwe
website te bezoeken: www.heumen.nl
We horen graag uw mening
We zijn trots op onze nieuwe site, maar er is
altijd ruimte voor verbetering. We horen daarom graag wat u ervan vindt. Op iedere pagina
vindt u een groene ‘Uw mening’-knop.
Ook kunt u onderaan iedere informatiepagina
aangeven of u heeft gevonden wat u zocht.

Ziet u ruimte voor verbetering, of bent u
positief over de nieuwe website? We horen
graag van u!

www.heumenpraatmee.nl
Deel uw
idee voor een

Praat mee vanaf de bank…
U wilt graag ideeën aanleveren om bijvoorbeeld uw omgeving te verbeteren,
het liefst natuurlijk thuis, vanaf de comfortabele bank: en dat kan!
Op de website: www.heumenpraatmee.nl staan nu vier onderwerpen waar
u over mee kunt praten, op kunt stemmen of uw ideeën over kunt geven!
Dat kan via uw tablet, mobiel of computer. Andere Heumenaren kunnen
uw ideeën liken of u kunt in gesprek gaan met elkaar.

dementie
vriendelijk
Heumen
Waar wilt u

meer
bomen
in onze gemeente?

Geef uw idee
voor een betere

toegankelijkheid
in onze gemeente

Bedenk
ideeën voor het

Multicourt

Hoe praat
u mee?

Stap 1
Ga naar: www.heumenpraatmee.nl

Stap 2
Als u de eerste keer inlogt, gaat u naar de knop
‘registreren’ (groene knop rechts bovenin)

Stap 3
Vul uw gegevens in

Stap 4
Na 3 minuten bent u ingelogd!
Stem direct mee en/of deel uw idee!

Heeft u vragen over dit platform of hulp nodig bij het inloggen?
Wij helpen u graag! Stuur een e-mail naar:
heumenpraatmee@heumen.nl of bel: (024) 358 83 00.

www.heumen.nl
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De week van
de burgemeester
We zijn inmiddels behoorlijk gewend
aan digitaal vergaderen, en meestal
gaat het heel goed, maar bij het
terugkijken van de laatste raadsvergadering valt mij op dat er vertraging zit
in het moment waarop iets te zien is.
Net als bij een interview op de
televisie, waarbij je na een vraag even
moet wachten voordat het antwoord
komt, werkt het bij vergaderingen ook
enigszins op die manier. Ik merk dat ik mensen veel later in
beeld krijg dan eigenlijk zou moeten.
Bij raadsvergaderingen is het namelijk zo dat die digitaal
mogen plaatsvinden, onder de voorwaarde dat de mensen
in beeld zijn als ze moeten zeggen wanneer ze voor of
tegen zijn. In het begin zei ik dan bij een stemming: u zegt
‘voor’ of u zegt ‘tegen’. Simpel, maar toch ook weer niet,
want de camera doet er even over voordat de stemmer in
beeld is. De raadsleden vangen de vertraging heel goed op
door een klein praatje te maken over wie ze zijn en dan ook
aan te geven of ze akkoord zijn of niet. Maar nu heb ik
gemerkt dat het bij mij langer duurde voordat ik de mensen
in beeld kreeg dan bij andere kijkers. Dus ik spoorde de
stemmer vaak nog even aan om nog wat te zeggen, terwijl
andere kijkers die persoon al lang zagen. Nu duren die
stemmingen al erg lang op deze digitale manier, en ik besef
dat ik ze nog een tikkeltje langer heb gemaakt. Niet fijn. De
techniek moet nog even aan de slag om dat te verbeteren.
Een leuk filmpje op YouTube, gemaakt door ons plaatselijke
GL8, toont een blije mevrouw op de fiets. Ze heeft namelijk
een elektrische fiets gewonnen. Als gemeente hebben we
tijdens de werkzaamheden aan de rijksweg door Malden
een actie gevoerd om het elektrisch fietsen onder de
aandacht te brengen. Veel mensen hebben zich gemeld
om veertien dagen gebruik te maken van zo’n fiets voor
woon-werkverkeer. Er zijn veel positieve reacties en
verschillende mensen deden mee aan de wedstrijd.
Het resultaat is dat wethouder Waas een fiets mocht uitreiken aan de winnaar. Enthousiast geworden heeft hij zelf
ook zo’n fiets aangeschaft. Heel gezond dat steeds meer
mensen de fiets gebruiken, al dan niet elektrisch.
Overleggen met één ander persoon op anderhalve meter
afstand kan ook heel goed tijdens een wandeling. Dus na
een afspraak met een kopje thee even de wandelschoenen
aan en fijn langs de Overasseltse vennen. Heerlijk rustig is
het, en de natuur heeft een positieve invloed op het
overleg. Zou ik minstens een keer in de week moeten doen;
even weg van haast en tempo, en rustig wandelend tot
goede afspraken komen. Maar ik weet dat het een mooie
gedachte is en dat het er niet van zal komen. Eigenlijk
jammer.

Marriët Mittendorff

Abonneer u op onze digitale
nieuwsbrief!
Wist u dat wij ook een digitale nieuwsbrief versturen?
U bent dan altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox.
Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief

BAR-vergadering
23 juni, 19.15 uur
Belangrijkste onderwerpen:
- Openstellen van een vacature voor 2 nieuwe bar-leden
- Bespreken reactie vanuit de gemeente op het gegeven advies over heronderzoeksplan
Participatiewet
Wilt u de BAR-vergadering een keer bijwonen? Mail dan naar: bar@heumen.nl.

Collectes
De afgelopen maanden hebben de Erkende Goede Doelen in verband met het
coronavirus niet deur-aan-deur kunnen collecteren. Inmiddels is dit weer mogelijk en
vermelden we op deze plek welke collecte er in de komende week gehouden wordt.
• 21 t/m 27 juni: Rode Kruis

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 omgevingsvergunningen
• Malden: Groesbeekseweg 55A
• Overasselt: Hoogstraat 24, Zilverbergweg 15, Sectie G Perceel 903 (nabij
Sleeburgsestraat 1 en 3)
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Hatertseweg 2
• Nederasselt: Broekstraat 3, Sluisweg 1
• Overasselt: Schappeveld 7
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
• Malden: Schoolstraat nabij nr. 112
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Veldweg 1
MER-beoordelingsbesluit
• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 3A

