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Donderdag 3 oktober 2019: Dag van de senioren

20 september 2019

Zoals ieder jaar organiseren de 
3 KBO’s en Malderburch de Dag van de 
Senioren, die onze gemeente jaarlijks 
aan de senioren aanbiedt. Dit jaar is 
het op donderdag 3 oktober in het 
verenigingsgebouw in Overasselt. 
De zaal is vanaf 09.30 uur geopend. 

Het thema van deze feestelijke dag is ‘Ieder 
zijn Talent’. We gaan ontdekken over welke 
talenten onze senioren in de gemeente 
beschikken. Er is een leuk programma samen-
gesteld. Tussen de middag wordt weer een 
heerlijk stamppottenbuffet geserveerd. 
Het Amusement orkest Malden zorgt in de 
middag voor de muzikale omlijsting. 

Aanmelden
Deelname aan de Dag van de Senioren kost 
€ 15,-per persoon (inclusief koffie, gebak en 
stampottenbuffet). Graag aanmelden vóór 23 
september. Nadere informatie en aanmelden 
kan via: kbo.ov.ne@gmail.com of bel naar: 
(06) 10 09 08 07 (Marian van As). 

NB: Om de organisatiekosten van de dag te be-
perken vragen wij aan de deelnemers zoveel 
mogelijk eigen vervoer te regelen. Lukt dit u 

niet dan kunnen wij dit voor u doen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Marian van As.

Op donderdagavond 26 
september vergadert de 
gemeenteraad voor de 

eerste keer na het zomerreces. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
in de Raadzaal van het gemeente-
huis in Malden. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Op de agenda staat onder andere de 
aanpassing van de legesverorde-
ning. 

Aanpassing van deze verordening maakt 
aanleg van glasvezel in het buitengebied 
mogelijk. Daarnaast spreekt de gemeenteraad 
over het Landschapsontwikkelingsplan voor de 
periode 2019-2023. In dit plan is de visie op 
het landschap in Heumen verwerkt. Ook de 
komende jaren wil de gemeente graag samen 
met partners werken aan het behoud van 
landschapselementen. De raad wordt ook 
gevraagd om op 26 september € 12.000 euro 
beschikbaar te stellen voor het plaatsen van

46 zonnepanelen op het dak van de ge-
meentewerf. Dit wordt gedaan in het kader 
van de duurzaamheid van maatschappelijk 
vastgoed. 

De agenda en de vergaderstukken kunt u 
vinden op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw menig 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
Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalen-
der. 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 web-
pagina. U kunt de vergadering hier ook later 
terugluisteren.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 26 september 

Wethouder Frank Eetgerink tijdens de Dag van de Senioren 2018.



De deelnemers aan het gemeente-
lijke zonnepanelenproject waarde-
ren het project met een 8! Dat is een 
van de resultaten van een Tevreden-
heidsonderzoek onder alle (tot juni 
2019) geregistreerde deelnemers. 
Van die ongeveer 125 deelnemers 
heeft  22,4% (28 deelnemers) gerea-
geerd.

Inmiddels staat de teller van het aantal deel-
nemers op meer dan 180 deelnemers die 
gezamenlijk de 1 miljoen euro grens aan 
investeringen aan zonnepanelen hebben 
gepasseerd. Per deelnemend huishouden 
betekent dit een aanschaf van gemiddeld 
14,2 panelen en een investering van gemid-
deld 7.100 euro. Cijfers waar we trots op 
mogen zijn.

Altijd nog verbeterpunten
De deelnemers aan de enquête waren ook 
zeer te spreken over de informatie die de 
gemeente vooraf over het project had ver-
strekt, de off erte, schouw en installatie door 
leverancier Volta en de administratieve 

Iedereen kent er wel een: een bevlo-
gen vrijwilliger die zich vaak jarenlang 
vol enthousiasme en energie inzet. 
Laat merken dat u blij bent met de 
inzet en nomineer deze vrijwilliger 
voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar 
2019’!

Voor organisaties is de inzet van iedere vrij-
williger belangrijk. Maar die echte topvrijwilli-
gers die zijn onbetaalbaar! Het hele jaar door 
wordt er hard gewerkt en veel bereikt. 
De inzet van deze mensen wordt bijna een 
vanzelfsprekendheid. Dat is het niet en daarom 
zetten we ze één keer per jaar in het zonnetje 
met de ‘Vrijwilliger van het jaar’ verkiezing.

afh andeling. Dat wil niet zeggen dat alles 
vlekkeloos is verlopen. Er zijn, zeker in de 
opstartperiode, altijd zaken die beter kunnen 
of die in de nazorg rechtgezet moesten 
worden. Met name deze verbeterpunten 
hebben onze aandacht en daar wordt ook 
voortdurend aan gewerkt.

Project loopt door
Onlangs zijn weer enkele informatieavonden 
geweest over het project. Dat wil niet zeggen 
dat dat de enige mogelijkheid is om u aan te 
melden om deel te nemen. Dat kan namelijk 
altijd! Het project loopt gewoon door. 

Aanmelden kan zo
Ga naar de website van Volta Solar via 
www.dakcheck.nl/heumen. Hier kunt u zien 
of uw dak geschikt is en meldt u zich 
aan. Van aanschaf en installatie tot garantie 
en onderhoud. U wordt volledig ontzorgd. 
Wilt u meer informatie of persoonlijk advies? 
Neem dan gerust contact op met één van de 
adviseurs van Volta Solar via;
heumen@voltasolar.nl of telefonisch via; 
(088) 023 74 84.

Huldiging tijdens nieuwjaarsfeest
De huldiging van de winnaars van deze eer-
volle verkiezing door de burgemeester vindt 
plaats tijdens het jaarlijks nieuwjaarsfeest van 
de gemeente Heumen. Op dit feest zijn alle 
inwoners welkom en wordt het nieuwe jaar 
feestelijk ingeluid. De perfecte setting om onze 
topvrijwilligers in de schijnwerpers te zetten. 

Laat ons voor maandag 25 november weten 
wie u nomineert. Dat kan met het nominatie-
formulier. Meer informatie en het nominatie-
formulier vindt u op: vrijwilligerswerkgelder-
land.nl/heumen onder het kopje ‘vrijwilliger-
werk’. Of neem contact op met het Vrijwilli-
gerssteunpunt Heumen: 
vrijwilligerswerk@heumen.nl / (024) 358 83 00.

Deelnemers zonnepanelenproject geven 
hoge waardering

21 September: aft rap 
dementievriendelijk 
Heumen in Malden

Vrijwilliger van het jaar 2019! 
Wie nomineert u?

Vindt u het ook belangrijk dat alle 
mensen mee kunnen doen, dat men-
sen zich thuis en veilig voelen en dat 
we begrip hebben voor elkaar? Dat 
mantelzorgers en buren van mensen 
met dementie zich minder belast 
voelen en steun ervaren in de aan-
dacht en zorg voor hun naasten?

Op zaterdag 21 september om 11.00 uur in 
Winkelcentrum Malden trapt wethouder 
Leo Bosland het project Dementievriendelijk 
Heumen af en maakt u kennis met de kern-
groep Dementievriendelijk Heumen.

Kerngroep Dementievriendelijk Heumen
De kerngroep dementievriendelijk Heumen 
bestaat uit actieve inwoners, ervaringsdeskun-
digen en professionals uit Heumen en is 
opgericht om waar nodig en waar mogelijk 
verbeteringen in de gemeente aan te brengen. 
Zij nodigen inwoners, werkgevers, verenigin-
gen en mede buurtgenoten – van buurman en 
bakker tot sportclub en wijkagent - uit om mee 
te denken en mee te doen. 

Dementiewijzer
Speelt dementie in uw eigen situatie? In uw 
woonomgeving, bij de vereniging, op uw werk? 
Of maakt u zich zorgen over iemand in uw 
directe omgeving? Wilt u weten wat u kunt 
doen of wie u kunt bereiken met vragen? 
Wij denken graag met u mee hoe we samen 
met u het leven voor mensen met dementie 
en hun naasten kunnen verbeteren. Heeft  u 
behoeft e aan informatie, of wilt u uw ervarin-
gen delen? Lees de ‘Dementiewijzer’ op de site 
van Malderburch of neem contact op met 
Vraagwijzer op nummer: (024) 358 83 00. 
Ideeën voor een initiatief kunt u mailen naar 
meneer J.C.A. van Zonneveld op: 
j.vanzonneveld@caiway.nl.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Activiteiten rondom 
Operation Market Garden
Inmiddels zijn er al twee weken 
geweldige activiteiten geweest in 
onze gemeente. Een voorbeeld is 
afgelopen week in de Buurderij in 
Overasselt bij de vertelochtend 
waarbij de sprekers vertelden over 
de bevrijding, over parachutes, hoe 
ze daarmee speelden en over ver-
borgen radio’s. Zeer boeiende ver-
halen die de aanwezigen (waaronder 
onze wethouder Frank Eetgerink) 
erg aanspraken. We gaan nog even 
door met mooie activiteiten: 

• 21 september: Film ‘Darkest Hour’, met 
 inleiding (Verenigingsgebouw Overasselt)
 Must see-fi lm met Gary Oldman in de rol 
 van Winston Churchill.

• 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.

• 30 september: Discussieavond ‘De 
 strategische rol van Malden in WOII’ 
 (Maldensteijn, Malden) met interviews, 
 foto’s, presentatie themanummer ‘Heer-
 lijkheid Malden’ en ophalen van herinne-
 ringen.

De gemeente Heumen onder-
steunt en waardeert haar mantel-
zorgers. Bent u inwoner van de 
gemeente Heumen en heeft  u een 
mantelzorger die u wil bedanken? 
Dan kunt u bij de gemeente 
Heumen een verzoek voor de 
mantelzorgwaardering indienen. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol 
in onze samenleving. Om dit te onderstre-
pen wil de gemeente Heumen in de maand 
november de vele mantelzorgers in het 
zonnetje zetten. Wilt u aan uw mantelzor-
ger laten weten hoe belangrijk hij/zij voor 
u is met meer dan de gebruikelijke zorg? 
Dan kunt u een verzoek voor een mantel-
zorgwaardering indienen. U kunt dat doen 
voor maximaal 2 mantelzorgers. U kunt 
een verzoek indienen tot 1 oktober 2019. 
Het formulier voor het Verzoek Mantel-
zorgwaardering 2019 kunt u vinden op 
onze website www.heumen.nl/mantel-
zorgwaardering. Deze waardering is 
bedoeld om uw mantelzorger in het 
zonnetje te zetten en wordt één keer per 
jaar uitgegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen
De gemeente Heumen werkt samen met 
Mantelzorg Heumen, gevestigd in 
Malderburch. Zij ondersteunen mantelzor-
gers in onze gemeente en kunnen u 
helpen met uw vragen en met het invullen 
van het verzoekformulier (via telefoon-
nummer 024 - 357 05 70 of e-mail 
mantelzorgheumen@malderburch.nl)

Mantelzorg-
waardering 2019

Het nieuwe sportcentrum is natuur-
lijk al volop in gebruik maar op zon-
dag 6 oktober is de offi  ciële 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 
de duurzaamheid van het gebouw en kunt u 
een fi lmpje bekijken van de opbouw van het 
sportcentrum. 

Zondag 6 oktober 11.30 uur
opening Sportcentrum Malden

Ook zijn er in september een 
fototentoonstelling met lokale 
beelden uit WOII (Maldensteijn, 

Malden) en het Café van Lin in Oorlogstijd 
in Overasselt (Hoogstraat 15) geopend. 
Deze tentoonstelling en het café zijn tot en 
met mei 2020 te zien. Meer hierover op de 
volgende gemeentepagina.

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.



Collectes

•  22 t/m 28 september: HandicapNL

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: Plantsoenstraat 3, Promenade 33A

• Nederasselt: Coehoornhof 77

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Mezenlaan 8

Verleende omgevingsvergunning (ontwerpbesluit)

• Overasselt: Valkstraat 3

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: 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 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).

De week van  
wethouder Leo Bosland

Op zaterdag fiets ik mee met de Freedom 
fietstocht door onder andere onze gemeen-
te. In Overasselt barst een flinke stortbui 
los. Gelukkig is er een stop op de Buurderij. 
Binnen in de Buurderij is een kleine ten-
toonstelling over militairen in de Tweede 
Wereldoorlog en hun landing in Overasselt. 
En twee muzikanten die heel sfeervol 
populaire liedjes zingen uit de oorlogstijd. 
75 jaar vrijheid kan ook gezellig zijn.

Later die week ben ik te gast op basisschool de Komeet. 
Daar vindt de aftrap van het lessenpakket over duurzaamheid 
in de groepen acht plaats. In een vraag en antwoord spel komen 
onderwerpen als klimaat, energiebesparing en energieopwek-
king op een speelse manier aan bod. Ik vraag onder andere: hoe 
worden jullie huizen verwarmd? “De meeste huizen met een 
CV-ketel op gas.” Waar komt dat gas vandaan? “Uit de leiding,” 
antwoordt een jongen. “Uit Groningen,” vult een meisje aan. 
Zo komen we te spreken over de aardbevingen in Groningen, 
waar ze te maken hebben met scheuren in muren van huizen en 
scholen. Gelukkig voor de Groningers maakt de regering deze 
week bekend dat in 2022 de gaswinning in Groningen gaat 
stoppen. Wat zijn schone energiebronnen voor verwarming? 
Windmolens en zonnepanelen worden genoemd. Ik vul aan dat 
er ook een waterkrachtcentrale in onze gemeente komt in de 
sluis bij Nederasselt-Grave. Dat lijkt iedereen een goed plan, 
“want de Maas die stroomt altijd”. De Komeet zelf is ook een 
goed voorbeeld: verwarming op basis van een luchtwarmte-
pomp, die volledig op elektriciteit draait. 

De opwarming van de aarde wordt ook besproken. Als we daar 
wereldwijd niets aan doen, gaan de Noordpool en de Zuidpool 
smelten. “Dan krijgen we hier een woestijnklimaat,” zegt een 
leerling. Dat lijkt de meesten toch niet zo’n goed idee. 
“Wat kunnen jullie eraan doen,” vraag ik. Daar komen enthou-
siaste reacties op: “Het licht in de klas kan overdag best uit”, 
“thuis minder lang op de telefoon of computer”, “thuis korter 
douchen, met een zandloper” (die de leerlingen eerder bij een 
bezoek aan de waterzuivering hadden gekregen), en “minder 
plastic gebruiken”. Een aantal kinderen heeft zich al aangemeld 
om in de buurt van de school zwerfvuil op te ruimen. Al die 
onderwerpen komen aan bod in het lespakket Duurzaamheid 
dat door de gemeente op alle basisscholen is aangeboden. 
Als het aan deze jeugd ligt, wordt er zeker wat aan het klimaat 
gedaan. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 

Donderdagavond heb ik met de raadscommissie een voorberei-
dend overleg over het Landschapsontwikkelingsplan. Daarbij 
gaat het over initiatieven op het gebied van wandelpaden, 
fietspaden, heggen, cultuurhistorie zichtbaar maken van bij-
voorbeeld het Kroonwerk en bloemrijke bermen en akkerranden. 
In de gemeente Heumen werken daar zo’n 20 organisaties en 
zo’n 500 vrijwilligers aan mee. Een mooi samenspel van ‘groen 
samen doen’!

Leo Bosland

Op het filmpje dat we begin dit jaar lieten zien bij het nieuw-
jaarsfeest in Nederasselt kregen we zeer positieve reacties. 
Daarom willen we ook in januari 2020 een filmpje laten zien 
waarin initiatieven van inwoners centraal staan. Bij deze doen 
we nu alvast een oproep aan u om zo’n filmpje met ons te 
delen! Want niet alleen vanuit het gemeentehuis worden 
zaken geregeld en kansen waargemaakt. Wij zijn juist zo blij 
met ideeën vanuit uzelf. U bedenkt dingen en voert deze vaak 
ook nog uit. 

Het onderhouden van het groen in het Lierdal, het opzetten van een 
dierenweitje in de wijk, een kookclubje door en voor ouderen, het helpen 
van mensen zodat zij in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Zomaar een 
paar geweldige acties binnen onze gemeente. Bedacht én uitgevoerd door 
u. Maar er zijn er veel meer. En daar zijn we naar op zoek. Van alle ingezon-
den filmpjes maken we een compilatie die we tijdens het Nieuwjaarsfeest 
afspelen. Binnenkort vindt u meer informatie over het feest op deze 
gemeentepagina.

Speelt u straks een rol in ons filmpje?
Kent u iemand die een goed idee uitwerkte en in actie kwam? 
Of deed u dit misschien wel zelf? Maak een kort filmpje van 
max. 1 minuut en stuur ‘m op! Filmpjes kunt u tot 1 december mailen 
naar: communicatie@heumen.nl. Doet u mee?

Oproep: deel uw filmpje met ons!
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