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Herhaald bericht
Carnaval in onze gemeente

21 februari 2020

Volgend weekend gaat het Carnavals-
feest weer van start! Een mooi volks-
feest voor groot en klein dat we als 
gemeente Heumen gezellig met 
elkaar willen houden. Een paar weken 
geleden heeft de gemeente gespro-
ken met alle Carnavalsverenigingen 
uit onze gemeente en een paar 
afspraken gemaakt. Die willen we 
graag met u delen zodat het voor 
iedereen leuk blijft. 
Houd rekening met elkaar, dan blijft 
het een mooi feest!

Carnaval speelt zich voor een groot deel af in 
de open lucht. Dit is de charme van het feest, 
maar dat betekent ook overlast. Het is belang-
rijk dat we veilig carnaval kunnen vieren en dat 
overlast binnen de perken blijft.

Afval
De optochten tijdens Carnaval kunnen voor 
flink wat afval in de straten zorgen. Het op-
ruimen hiervan kost de gemeente veel geld. 
Help mee om het afval binnen de perken te 
houden en ruim daarom uw eigen rommel op!

Geluid
Een feest in de open lucht geeft geluidsover-
last. Vier gerust carnaval, maar houdt ook 
rekening met anderen.

Alcohol
Alcohol en carnaval kunnen goed samen gaan, 
maar te veel alcohol zorgt voor problemen.
Met alcohol op stap je niet meer achter het 
stuur. Zorg dan voor een BOB. Daarnaast geldt 

de regel: niet roken en niet drinken onder de 
18 jaar. In Maldensteijn wordt hier streng op 
gecontroleerd, zorg dat u altijd een legitima-
tiebewijs bij u heeft.

Optochten
Vele inwoners komen kijken naar de optochten 
in Nederasselt, Overasselt, Heumen en Malden. 
Het is belangrijk dat de stoet niet gehinderd 
wordt en dat u samen met uw kinderen op 
voldoende, veilige afstand van de wagens blijft.

Brandveilig
Brandveiligheid is niet het eerste waar je aan 

denkt met carnaval... Maar weet u bijvoorbeeld 
hoe brandbaar uw carnavalskleding is? 
Of de versiering van de praalwagen? En niet te 
vergeten: hoe komt u bij gevaar snel de kroeg 
uit? Met wat eenvoudige maatregelen kunt u 
er zelf voor zorgen dat u veilig carnaval viert. 
Let goed op vuur als u wijdvallende en/of 
brandbare kleding draagt. Kijk als u de kroeg of 
feesttent in komt even waar de nooduitgangen 
zijn, zodat u weet waar u naartoe moet als u 
snel weg wilt.

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

Aan SV Juliana ’31 (gelegen aan de 
Broekkant 39 in Malden) is door de 
gemeente Heumen toestemming 
gegeven om zaterdag 7 maart oud 
ijzer in te zamelen. Op deze zaterdag 
kunt u van 09.00 tot 15.00 uur oud 
ijzer wegbrengen naar de voetbalclub.

Verder kunt u op afspraak het oud ijzer op 
deze dag bij u thuis laten ophalen. Hiervoor 
maakt u een afspraak met contactpersonen: 
Paul Reintjes op telefoonnummer: 06 - 26 72 
91 42 of Lianne Muller op telefoonnummer: 
06 - 22 01 36 93. U kunt ook mailen naar: 
oudijzerjuliana@gmail.com. 

Oud ijzerinzameling door 
voetbalvereniging SV Juliana ‘31

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Steek uw handen uit de mouwen 
tijdens NLdoet!

Het Oranje Fonds organiseert op 13 
en 14 maart, samen met duizenden 
organisaties in het land, weer NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligers-
werk in de spotlights en nodigt ieder-
een uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. Ook organisaties 
in onze gemeente doen mee en 
hebben een klus aangemeld. 
Helpt u mee hun klus te klaren?

Ieder jaar zijn honderdduizenden mensen 
actief tijdens NLdoet! Meedoen is simpel: 
zoek op www.nldoet.nl een leuke klus en meld 
u aan. Alleen of samen met vrienden, team-
genoten, collega’s of familie. Het is een leuke 
en laagdrempelige manier om een concrete 
klus te klaren. Vrijwilligersorganisaties zijn 
daar ontzettend mee geholpen! 

Klussen in de gemeente Heumen
Onderstaande organisaties kunnen uw hulp op 
vrijdag of zaterdag heel goed gebruiken:

Vrijdag 13 maart
- Malderburch (09.30 uur - 15.00 uur) 
 De (groente)tuin van de gesloten afdeling 
 opfrissen.
- Stichting Het Tweede Huis (10.00 uur - 
 16.00 uur) 
 Helpen met het binnenschilderwerk.

Zaterdag 14 maart
- Natuur Stichting Kadans (9.00 uur – 
 15.00 uur)
 Helpen met buitenschilderwerk en klein   
 onderhoud.
- Vereniging Bos en Kuil (9.30 uur – 15.00 uur) 
 Vogelhuisjes maken om vogels te trekken die 
 processierupsen eten, bomen planten. 
- Scouting Malden (9.30 uur - 17.00 uur) 
 Diverse klussen op het scoutingterrein.
- Zwemclub de Roerduikers (08:30-10:30)
 Mensen met een beperking helpen met  
 zwemmen.
- Heemtuin Malden (9:30-15:00)
 Meehelpen bij 1 van hun natuurklussen.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart
- Basisschool de Tovercirkel (10.00-16:00)
 Vanwege hun open dag op 14 maart houdt 
 de Tovercirkel de klusdagen op 20 en 21   
 maart. Ze gaan het schoolplein flink aan-
 pakken en alle hulp is welkom.

Organisaties kunnen deze lijst nog aanvullen. 
Ga voor een actueel overzicht en alle informa-
tie naar www.nldoet.nl Op deze site kunt u zich 
ook aanmelden voor een klus. 

Enthousiaste 
vrijwilligers, daar 

hebben we er nooit 
genoeg van!

Sportactiviteiten, culturele 
evenementen, natuurbeleving en 

hulpprojecten: er gebeurt van alles 
in de gemeente Heumen. 

Allemaal dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan 

nieuwe mensen. Help je mee?

Diverse medewerkers
Op verschillende gebieden -  

Kringloopwinkel Vintage and More 
in Heumen

Vrijwilliger bezoekwerk
Op bezoek gaan bij mensen die wat 

gezelligheid kunnen gebruiken - 
Zonnebloem Malden/Heumen

Wandelmaatje
Om af en toe een korte wandeling 

te maken met oudere dame - 
Dichterbij in Malden

Lunchmaatje
Op vrijdagmiddag met Rein (62) 

lunchen in Groesbeek - 
Pluryn

Activiteitenmaatje
o.a. naar voetbalwedstrijden gaan 

met jongen van 26 uit Molenhoek - 
Pluryn

Coördinator activiteiten
het coördineren van natuuractiviteiten - 

Heemtuin Malden

Educatiebegeleider
schoolkinderen begeleiden 

bij natuurlessen - 
Heemtuin Malden

Uitgelichte vacatures
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen

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. 

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief!
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De week van 
de burgemeester

Op dit moment wordt in de regio steeds meer 
gewerkt aan samen plannen maken. Op die manier 
willen we aan de ministeries in Den Haag laten zien 
dat we net als de Randstad en Eindhoven recht 
hebben op meer geld, omdat ook wij iets bijzonders 
te bieden hebben. Rotterdam heeft  een haven waar 
we allemaal aan mee betalen. Amsterdam maakt als 
hoofdstad aanspraak op een fl ink deel van wat vanuit 
Den Haag naar gemeenten gaat. Den Haag en 
Utrecht lift en als grote steden mee als het gaat om 

verdeling van gemeentegeld vanwege grootstedelijke problematiek. 
Maar Eindhoven heeft  extra inkomsten verworven door een speerpunt te 
kiezen waar alle 21 gemeenten in die regio zich in herkennen. Onder de 
titel ‘Brainport’ zijn er tal van activiteiten ontwikkeld met positieve 
eff ecten voor de economie. Daar heeft  de Rijksoverheid van gevonden 
dat die ook extra bekostigd moest worden en sindsdien krijgt de regio 
Eindhoven ook extra geld voor de uitvoering van haar plannen.

Met dat voorbeeld voor ogen zijn in onze regio de gemeentes rond 
Arnhem en Nijmegen gestart om een gemeenschappelijk doel te vinden. 
En met name in dat gemeenschappelijke zit nog wel een probleempje. 
Alleen al een gezamenlijk doel vinden voor de beide grootste steden in 
het gebied is geen kleinigheid, en om datzelfde doel vervolgens uit te 
voeren samen met de omliggende, kleinere gemeenten maakt de puzzel 
nog groter. En dan zit ook de geschiedenis ons nog dwars. 
Immers, nog niet zo lang geleden was er een zogenoemde stadsregio 
Arnhem-Nijmegen, maar na een kwakkelend bestaan is daar in 2017 een 
eind aan gekomen.

Maar nu dus een hernieuwde poging tot samenwerking. De burgemees-
ters van de beide grootste steden vinden het belang van slagen zo groot 
dat ze zelf de gemeentes bezoeken om te horen of er vragen of opmer-
kingen zijn. Zo kregen we in het college burgemeester Bruls van Nijmegen 
op bezoek om met ons de plannen nog eens door te spreken en waar 
mogelijk aan te vullen. In maart komt de burgemeester nog eens om ook 
met de raad van gedachten te wisselen tijdens een beeldvormende 
vergadering. De toekomst zal uitwijzen of we ons echt als regio kunnen 
verbinden aan eenzelfde punt op de horizon dat kansrijk is en welzijn en 
welvaart in onze regio een impuls kan geven.

Soms krijg ik een reactie op de stukjes die ik schrijf. Dan weet ik in ieder 
geval dat iemand ze leest! Een van de lezers attendeerde mij via een 
raadslid op mijn gebruik van de uitdrukking ‘sterk bestuur’. Dat zou alleen 
over de gemeenteraad van onze gemeente gaan. Natuurlijk is de raad het 
hoogste orgaan in onze gemeente als het gaat om besluiten, maar zonder 
een college zou er toch weinig terechtkomen van wat de raad beslist. 
Overigens denken nog steeds heel veel mensen dat de burgemeester de 
baas is. En dat brengt mij bij de activiteiten die de raad voor kinderen 
organiseert. Deze weken zie ik regelmatig groepen kinderen van verschil-
lende scholen door de gangen dwalen. Ze krijgen een rondleiding door 
het gemeentehuis. Met enige regelmaat wordt de ambtsketen van mijn 
kamer gehaald om deze te laten zien. En raadsleden geven ook gastlessen 
op scholen. Zelf vind ik het erg leuk dat onze raad zoveel aandacht steekt 
in kinderen iets over onze democratie te leren. En dan weten die kinderen 
na afl oop vast ook wel dat de raad de hoogste baas is.

Marriët Mittendorff   

Collectes

• Geen collectes

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op uw persoonlijke afval-

wijzer. 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 onder-

staande adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl > 

Bestuur > Regelgeving en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Kerkplein 4

• Overasselt: Parksesteeg 2

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Oude Boterdijk 23

• Malden: Haver 2 e.o. / Kastanjelaan 2 e.o., Nabij Winkelcentrum 12

Carnaval: 
feest voor inbrekers
Nog even en dan barst het carnavalsfeest weer los. 
Gaat u gezellig carnaval vieren of op vakantie? 
Zorg dan dat u uw woning goed achterlaat. Als veel 
mensen van huis zijn, slaan inbrekers immers hun 
slag. Het is bekend dat juist in deze periode het 
aantal woninginbraken stijgt. Hou aan carnaval 
geen kater over en neem preventie maatregelen.

Nep de echte boeven met onderstaande maatregelen:
• Sluit alle deuren en ramen als u weg gaat. Sluit ook uw schuurtje 
 of garage goed af. Hierin staan vaak spullen waarmee inbrekers 
 makkelijker uw woning binnen kunnen komen. 
• Geef uw woning een bewoonde indruk. Laat een paar bekers en 
 borden op het aanrecht en de eettafel staan. Zorg dat iemand 
 uw post opruimt en gebruik verlichting en tijdschakelaars. 
• Vertel uw buren dat u niet thuis bent en vraag of ze een oogje in 
 het zeil houden. 

Verdachte situatie? Bel 112!
Blijft  u thuis? Wees dan ook alert. Ziet of hoort u iets vreemds? 
Zoals een onbekende auto? Of een persoon op de uitkijk? 
Aarzel dan niet en bel direct de politie via 112. Let goed op details 
zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken 
en kleding van personen. Als u direct belt is de kans groter dat de 
politie een verdachte kan aanhouden. Is het niet acuut, maar wilt 
u toch melding of aangift e doen, dan belt u met 0900-8844.

Meer tips vindt u op de website van de politie
Kijk op www.politie.nl/themas/woninginbraak.html. 


