
Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl 

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

Informatieavond 
project Afk oppelen 
Oude Boterdijk en 
Maasstraat

22 maart 2019

In de periode van 8 april tot 29 mei 
2019 vinden er in de Oude Boterdijk 
en Maasstraat in Heumen werkzaam-
heden aan de riolering plaats. Bij de 
werkzaamheden zal regenwater van 
de riolering worden afgekoppeld en 
worden aangesloten op de onder-
grondse sloot. 

Van Kesteren Aannemingsbedrijf uit Groes-
beek gaat de werkzaamheden uitvoeren. 
Tijdens een informatiebijeenkomst op 27 maart 
2019 om 19.00 uur in Café Kanaalzicht, 
Dorpsstraat 5 in Heumen zal Van Kesteren 
Aannemingsbedrijf aan belangstellenden 
uitleg geven over de planning en fasering van 
de werkzaamheden en noodzakelijke verkeers-
maatregelen. Direct aanwonenden worden 
hiervoor per brief door de aannemer uitgeno-
digd. Ook overige belangstellenden zijn van 
harte welkom.  

Zie voor meer informatie over dit project ook: 
www.Heumen.nl/werkinuitvoering 

Op donderdag 28 maart 
vergadert de gemeente-

raad om 20.00 uur in de Raadzaal 
van het gemeentehuis in Malden. 
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda staat 
het bestemmingsplan Gartskampse-
straat 2A.  

Het college stelt aan de raad voor om de 
bestemming van Garstkampsestraat 2A in 
Overasselt te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ 
in ‘Gemengd’. Dit maakt woningbouw moge-

lijk of een kleinschalig bedrijf. Een deel van het 
perceel Garstkampsestraat 2B wordt gewijzigd 
van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Tuin’. Naast dit 
bestemmingsplan komen ook 2 plannen op het 
gebied van veiligheid aan de orde en spreekt 
de raad over de instelling van een auditcom-
missie en de wijziging van een gemeenschap-
pelijke regeling. De agenda en de vergader-
stukken 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 raadsgriffi  e via e-mail: 
griffi  e@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 28 maart



Ook dit jaar deden weer meer dan 200 
kinderen uit onze gemeente mee met 
de Boomfeestdag. De gemeente 
Heumen doet dit met als doel kinde-
ren van de basisschool meer inzicht, 
kennis en begrip voor bomen bij te 
brengen. Daarbij is het streven om elk 
kind in zijn of haar basisschooltijd 
minimaal één eigen boom te laten 
planten. 

Ondanks het slechte weer hebben de kinderen 
samen met de burgemeester, wethouders Leo 
Bosland en René Waas, vrijwilligers van 
Natuurstichting Kadans en Heemtuin Malden, 
leerkrachten en ouders, op vele plekken hard 
gewerkt. 

Onze gemeente, de Afvalenergiecen-
trale (ARN) en Dar bedanken u ook dit 
jaar voor het scheiden van uw groen-
te-, fruit- en tuinafval (gft-afval). 
Als dank hiervoor kunt u op zaterdag 
30 maart (Landelijke Compostdag) van 
9.00 tot 13.00 uur bij de ARN in Weurt 
losse compost krijgen. 

Ook bij de milieustraat Millingen aan de Rijn 
(Rowill) en milieustraat Groesbeek (Van 
Kesteren) kunt u op zaterdag 30 maart gratis 
losse compost (géén compostzakken) krijgen. 
Met een aanhangwagen kunt u de losse 
compost ophalen. Let erop dat u de lading 
afdekt voor u ermee de weg opgaat. De losse 
compost is verkrijgbaar zolang de voorraad 
strekt. Op = op. 

Compostzakken 
Wilt u liever een compostzak? Vanaf maandag 
1 april kunt u als u uw afval brengt naar de 
milieustraat Bijsterhuizen in Wijchen en de 
milieustraat Kanaalstraat in Nijmegen, milieu- 
straat Millingen aan de Rijn (Rowill) en Groes- 
beek (Van Kesteren) gratis compostzakken 
krijgen. Bij de milieustraat Malden kan dit 
vanaf maandag 8 april. Dit kan zolang de 
voorraad strekt. Let op: 2 compostzakken per 
voertuig en op = op. 

Meer informatie of vragen?
Op www.dar.nl/compost vindt u meer informa-
tie over compost. Voor vragen neemt u contact 
op met het klantencontactcentrum van Dar. 
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur via 024 - 371 60 00 of 
info@dar.nl. 

In het kader van de nationale actie NLdoet 
heeft een aantal vrijwilligers (medewerkers 
van Van Kessel Groep) samen met de wethou-
ders René Waas en Leo Bosland de handen uit 
de mouwen gestoken bij het opnieuw beplan-
ten van de terrastuin van zorgcentrum 
Malderburch. De actie van de wethouders is 
één van meerdere aanstekelijke activiteiten 
die in de gemeente Heumen plaatsvinden om 
mensen te stimuleren om ook vrijwilligerswerk 
op te pakken. NLdoet is de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland en zet het werk van 
de talloze actieve vrijwilligers in Nederland elk 
jaar in het zonnetje. NLdoet wordt mogelijk 
gemaakt door het Oranjefonds.

Werkzaamheden buitengebied
In Nederasselt werkten kinderen van basis-
school de Tandem samen met vrijwilligers van 
Kadans in het Broekbos aan de Gaasseltsedam. 
Snoeien en zagen om de struiken meer ruimte 
te geven. Aan de Vogelzang in Overasselt heeft 
een groep kinderen van de Zilverberg 400 
struiken geplant in het bos om meer soorten te 
verkrijgen. In het dassengebied Heumen-
Noord kregen kinderen van de 
St. Jorisschool uitleg over de das en zijn 
leefgebied. Er werd een haag van Hazelaar 
geplant. 

Werkzaamheden in Malden
Rondom de begraafplaats in Malden zijn 
struiken geplant door basisschool de Vuur-
vogel en ook in de Heemtuin is hard gewerkt. 
Leerlingen van de Regenboog hebben in het 
Lierdal paden gevuld met snippers en bomen 
geplant. Tevens is daar een insectenhotel 
geopend (zie foto). 
In het dassengebied aan de Sluisweg hebben 
zo’n 40 kinderen van de Komeet fruitbomen 
geplant en uitleg gekregen over de das. Een 
actieve ochtend, waarbij de kinderen de natuur 
een handje geholpen hebben!

Boomfeestdag 2019 ‘Ieder kind een boom’

NLdoet: wethouders in actie bij Malderburch 

Bedankje voor 
scheiden groente-, 
fruit- en tuinafval
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Na Malden, Nederasselt en Overas-
selt was op donderdag 7 maart 
Heumen aan de beurt. Aan de Kel-
tenstraat werden bij de familie 
Kelder de eerste zonnepanelen in het 
kader van het gemeentelijk project 
geplaatst. 

Raadslid Theo Noy overhandigde de bewo-
ners namens de gemeente een mooie bos 
bloemen om ze te feliciteren met dit heug-
lijke feit. Het raadslid werd vanwege zijn inzet 
voor het zonnepanelenproject ook zelf nog 
met een bloemetje verrast door wethouder 
Leo Bosland.

Eerste zonnepanelen 
in dorp Heumen

Tussen 25 maart en 14 april worden er 
een aantal dassen-voorzieningen aan 
de Westerkanaaldijk én een dassen-
tunnel aan de Hatertseweg aange-
legd. Hierdoor zijn deze wegen 
(gedeeltelijk) voor een aantal dagen 
afgesloten. In dit bericht leest u hier 
meer over.

Er worden verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat dassen en 
andere kleine dieren veilig kunnen oversteken. 
Naast de aanleg van een aantal tunnels, wordt 
onder andere een raster geplaatst langs de 
Westerkanaaldijk. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemer Arfman B.V. 

Wat merkt u hiervan?
• De Westerkanaaldijk is van 25 maart tot en  
 met 3 april geheel afgesloten. U wordt  
 omgeleid via de S104. Houdt u daarom  
 rekening met extra reistijd.
• De Hatertseweg is van 8 april tot en met 
 14 april afgesloten ter hoogte van de  
 huisnummers 9 en 11. Omleiding vindt plaats  
 via de Rijksweg en Malderburchtstraat. 
 De woningen aan deze wegen blijven  
 bereikbaar. Deze bewoners zijn persoonlijk  
 geïnformeerd.

Meer informatie vindt u op onze website 
Op onze website www.heumen.nl/werkzaam-
heden kunt u zien waar de tunnels en overige 
voorzieningen komen en hoe deze eruit zien. 
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? 
Neemt u dan gerust contact op. Dennis Immers 
is de projectleider vanuit de gemeente 
Heumen. Hij is bereikbaar per mail: 
dimmers@heumen.nl of telefonisch via 14 024. 

Wegafsluitingen 
door aanleg van 
dassentunnels

Update Sportcentrum Malden 

De werkzaamheden in en om het 
nieuwe en zeer duurzame sportcen-
trum zijn in volle gang! De bouw van 
het sportcentrum verloopt volgens 
planning maar er is nog geen zeker-
heid over de uiteindelijke oplever-
datum. Wij informeren u uiteraard op 
deze pagina over de voortgang.

Op dit moment is de aannemer bezig met het 
aanbrengen van platen op de gevel van het 
Sportcentrum. Het zwembad is betegeld en de 
beweegbare bodem kan nu worden aange-
bracht. Zo’n beetje alle denkbare disciplines 
zijn nu op de bouwplaats aanwezig en druk 
met de afbouw van het Sportcentrum. Verder 

zijn alle voorzieningen getroffen om het 
Sportcentrum te voorzien van elektriciteit. 

Parkeerplaatsen
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen af-
gerond om te kunnen starten met het aanleg-
gen van de parkeerplaatsen. Hiervoor was het 
noodzakelijk om enkele containers te verplaat-
sen naar de achterzijde van het sportcentrum.

Informatie en foto’s
Op de website: www.sportcentrummalden.nl 
vindt u meer informatie (ook over de woning-
bouw) en kunt u foto’s bekijken hoe het 
gebouw er nu van binnen uitziet. Kijk daarvoor 
bij de maand maart van 2019.



De week van 
de burgemeester

Hebt u dat ook wel eens, dat u 
opvoeders graag zou willen 
verplichten om aan een opvoe-
dingstraining deel te nemen?
Niet dat ik het zelf altijd goed heb 
gedaan want opvoeden is moeilijk, 
maar er zijn situaties waarin ik me 
tandenknarsend moet verbijten. 
Zoals vrijdag, toen ik van het 

gemeentehuis naar het winkelcentrum liep. Een moeder 
en dochter komen me op de fi ets tegemoet. Dochter, 
jaar of tien, stapt bij het zebrapad keurig af en wandelt 
met de fi ets aan de hand naar de overkant. Ze heeft  
opgelet tijdens verkeersles op school. Moeder fi etst 
ernaast over het zebrapad, en zegt tegen het meisje: 
”Wat een aanstellerij, je kunt toch wel fi etsen!” Het 
meisje stapt dapper door alsof ze niets gehoord heeft . 
Dan vraag je je af, wie voedt hier nou wie op?

Ik weet niet of u wel eens iemand gereanimeerd hebt 
– of zelf gereanimeerd bent? Zelf heb ik tijdens een 
cursus tot krakens toe de borst van een pop in zitten 
duwen, afgewisseld met mond op mond beademing. 
Best hard werken en fi jn als je goed weet wat je moet 
doen, vooral als het echt nodig is. Bij ons in de gemeen-
te zijn zo’n 200 goed opgeleide vrijwilligers die het heel 
goed kunnen. Zij horen bij de Stichting Hulp bij Hartstil-
stand Heumen, een stichting die net haar 12 1/2 jarig 
jubileum heeft  gevierd. Ik begreep dat na hun ingrijpen 
zeker meer dan 20 mensen lopend het ziekenhuis 
hebben verlaten. We mogen blij zijn met zoveel helpers 
in de buurt. Best uniek voor Nederland.

Er werd vanwege mijn verjaardag voor mij gezongen in 
de commissievergadering en ik merkte dat het mij meer 
deed dan vooraf gedacht. Vervolgens spraken we over 
criminaliteit en ondermijning, dus iets zwaardere kost. 
Vooral ondermijning blijkt een moeilijk uit te leggen 
begrip. Raadsleden vragen zich vaak af: doet iemand 
nou aardig tegen mij omdat ik leuk ben of omdat zo 
iemand iets van me verlangt als raadslid. En wanneer 
begin je iemand die joviaal en gul is, goede eigenschap-
pen toch, te wantrouwen. En ga je snel overstag als 
regelmatig onfrisse huurders naar het gebruik van je 
schuur informeren. Ingewikkelde kwesties. Onze 
maatschappij wordt er niet eenvoudiger op.

Ondertussen hebben we als college weer een training 
achter de rug om leiding te kunnen geven in situaties 
waarin iets ernstigs aan de hand is. Wat kun je als 
bestuurder het beste doen bij iets wat diep ingrijpt in 
de levens van mensen. In ieder geval niet in paniek 
raken. Daarom is het goed om met regelmaat bij de 
mogelijkheid van dit soort situaties stil te staan.

Marriët Mittendor�    
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(Nieuw)bouwplannen 
in de gemeente Heumen

Gemeente Heumen is in ontwik-
keling. Op verschillende locaties 
wordt gebouwd of zijn er plan-
nen om te bouwen. In dit bericht 
leest u over een aantal projecten.
Maar er zijn er meer. Ga voor een 
actueel overzicht van alle 
(nieuw)bouwplannen in onze 
gemeente naar onze website: 
www.heumen.nl/bouwplannen. 

Elf huurwoningen op het Werklandschap 
Overasselt
Het Werklandschap in Overasselt wordt 
een mooi gebied dat ruimte biedt aan 
bedrijvigheid maar ook aan wonen, 
groen en recreatie. Er wordt op dit 
moment volop gebouwd door onder-
nemers aan hun bedrijven en aangren-
zende bedrijfswoningen. Daarnaast, 
aansluitend aan de Buurderij en de Lage 
Hof, is er ruimte voor woningbouw. 
Er ligt een plan om 4 woningen in de 
sociale huur en 7 woningen in de 
midden huur te bouwen. Het betreft  
gelijkvloerse patiobungalows, die in het 
bijzonder geschikt zijn voor ouderen. 
Woningcorporatie Oosterpoort werkt 
het plan op dit moment verder uit. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, 
informeren wij u hierover.

Appartementen in brede school de 
Komeet
In de brede school aan de Broeksingel 
worden 8 appartementen gebouwd. Het 
gaat om 4 kleine appartementen voor 
Stichting Dichterbij en 4 appartementen 
in de sociale huur. Eind maart start de 
verhuur van de 4 appartementen via 
woningcorporatie Oosterpoort.

Start bouwrijp maken project Vieracker 
in Malden
Aan de Rijksweg worden 20 woningen 
gasloos gebouwd. De voorbereidingen 
hiervoor zijn begonnen. Informatie over 
het project vindt u op de website: 
www.vieracker.nl. 

Meer informatie vindt u op onze 
website 
Op onze website www.heumen.nl/
werkzaamheden kunt u zien waar de 
tunnels en overige voorzieningen 
komen en hoe deze eruit zien. Heeft  u 
nog vragen over de werkzaamheden? 
Neemt u dan gerust contact op. 
Dennis Immers is de projectleider vanuit 
de gemeente Heumen. Hij is bereikbaar 
per mail: dimmers@heumen.nl of 
telefonisch via 14 024. 

Abonneer u op onze 
digitale nieuwsbrief

U krijgt alle gemeentelijke nieuws-
berichten elke week in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via:
www.heumen.nl/gemeentenieuws.

Volg Heumen op 
Social Media

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen



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: De Bats 4, De Hoge Brug 6 
• Overasselt: Vogelzang 2

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Hatertseweg 21

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Broeksingel 88

Afval
De dagen voor afvalinzameling staan op uw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal raad- 
plegen 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 8.00 uur - 17.00 uur).

Collectes
24 t/m 30 maart: ZOAExtra informatiebijeenkomst Ruimtelijke 

Visie Duurzame Energie
Afgelopen najaar en in februari heeft 
de gemeente Heumen verschillende 
bijeenkomsten met inwoners georga-
niseerd om te komen tot een Ruimte-
lijke Visie voor Duurzame Energie. 
Omdat we ondanks grote inspannin-
gen niet iedereen hebben weten te 
bereiken, vindt op donderdag 4 april 
een extra informatieavond plaats.

In de Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie 
wordt aangegeven waar de realisatie van 
duurzame energieopwekking in het buiten- 
gebied een plek kan krijgen en onder welke 
voorwaarden. Inmiddels ligt er een concept 
visie, waarin het gebied langs de A73 wordt 
aangewezen als voorkeursgebied voor de 
plaatsing van windmolens en enkele zonne-
velden. Dit stuk wordt in april formeel ter in- 
zage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan 
nog reageren en zienswijzen indienen. In sep- 
tember neemt de raad een besluit over de visie. 

Graag informeren we bewoners die de eerdere 
bijeenkomsten hebben gemist alsnog, in het 

bijzonder bewoners die in en rond het A73 
gebied wonen. We organiseren daarom een 
extra  informatie avond op donderdag 4 april 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Terp in Heumen. 
Inloop is vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom, 
daarnaast ontvangen alle bewoners in een 
straal van 1.000 meter rond het beoogde 
energielandschap A73 een persoonlijke uit- 
nodiging. Tijdens de informatieavond zullen we 
ook ingaan op de concrete effecten die de 
ontwikkeling van een energielandschap en de 
plaatsing van windmolens met zich mee kunnen 
brengen. Belangrijk blijft te zeggen dat nog 
niets besloten is en dat we in deze fase alleen 
bezig zijn een gezamenlijke visie voor groot-
schalige energieopwekking vast te stellen. 

Aanmelden
In verband met de voorbereiding van de avond 
is aanmelden gewenst. Stuur daarvoor een 
email met uw naam en adres naar duurzaam@
heumen.nl of meldt u telefonisch aan via tel. 
14024. De conceptversie van de Ruimtelijke 
Visie voor Duurzame Energie kunt u alvast 
bekijken via de link www.heumen.nl/energievisie.  
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