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Groot onderhoud Rijksweg - Start van de volgende werkfase

27 september 2019

Op maandag 30 september 2019 start 
de volgende fase van het groot onder-
houd aan de Rijksweg (N844) van 
Malden naar Nijmegen. Provincie Gel-
derland werkt dan aan de weg op het 
werkvak tussen de rotonde Broek-
singel / Groesbeekseweg en de Lier-
seweg. In noordelijke richting wordt 
ter hoogte van het werkvak een lokale 
omleiding ingesteld voor bestem-
mingsverkeer. De Rijksweg blijft  in 
zuidelijke rijrichting open voor ver-
keer. Daardoor blijven woningen, 
winkels en bedrijven bereikbaar. 
Voor het doorgaande verkeer richting 
Nijmegen is een omleidingsroute via 
de A73 ingesteld.

Planning 
De Rijksweg (N844) is de belangrijkste toe-
gangsweg voor Malden. Om de bereikbaarheid 
van het dorp te waarborgen werken we in zes 
fasen. Tot en met 27 september werkt aanne-
mer Van Kessel aan fase 1 en 2. Tussen 30 
september en 22 november voert de aannemer 
de werkzaamheden uit fase 3 en 4 uit. Fase 5 
en 6 zijn gepland voor het voorjaar van 2020. 
Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit: 
• Najaar 2019 
 -2 september t/m 27 september: rotonde 
  Droogsestraat / Heiweg – Scheidingsweg 
 - 30 september t/m 22 november: rotonde 
  Broeksingel / Groesbeekseweg – Lierseweg 
• Voorjaar 2020 
 - Week 10 t/m 13: aansluiting S100 – 
  McDonald’s 
 - Week 14 t/m 20: Nertsstraat – rotonde 
  Broeksingel / Groesbeekseweg 

Bus
Tijdens de werkzaamheden volgt buslijn 83 van 
Mook richting Malden/Nijmegen een aange-

paste route. Kijk op www.9292.nl voor actuele 
opstappunten en reis- en vertrektijden. 

Fiets
Voor fi etsers blijft  de weg in twee richtingen 
open.

Laat de fi etser in je los 
Slim en Schoon onderweg, gemeente Heumen 
en gemeente Nijmegen stimuleren het gebruik 
van de fi ets. Het groot onderhoud is een goede 
aanleiding om wat vaker de fi ets te pakken. 
Kijk op www.laatdefi etserinjelos.nl voor een 
steuntje in de rug.

Meer informatie 
Op www.gelderland.nl/N844 vindt u 
informatie over de maatregelen die worden 
uitgevoerd. Onder de kop ‘Documenten’ 
kunt u de bijbehorende tekeningen down-
loaden. Voor vragen kunt u op werkdagen 
contact opnemen met het provincieloket, 
telefoon (026) 359 99 99 of per e-mail 
provincieloket@gelderland.nl. 
De werkzaamheden zijn te volgen via een 
omgevingsapp (alleen voor mobiele tele-
foon). In deze app staat actuele informatie 
over de werkzaamheden en de verkeershin-
der. Bij wijzigingen in de planning, verkeers-
situatie of andere bijzonderheden sturen wij 
een zogenaamd push-bericht. 

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 
is er vanaf 13.30 uur een bijeenkomst 
in het gemeentehuis in Malden, voor 
inwoners die de huishoudelijke hulp 
via de gemeente ontvangen. 

De bijeenkomst helpt om een goede keuze van 
zorgaanbieder te maken. U kunt in gesprek 
gaan met de vijf zorgaanbieders die vanaf 1 
januari de Huishoudelijke Hulp leveren in onze 
gemeente. Dit om u te helpen bij het maken 
van de keuze van een zorgaanbieder (een best 

lastige keuze). Zo kunt u de zorgaanbieder 
kiezen die het beste bij u past. De vijf zorg-
aanbieders Acteon, GrandCare, Tzorg, Actief 
Huiszorg en Vérian zijn aanwezig. En ook aan 
de consulenten van Vraagwijzer kunnen 
vragen worden gesteld.

In gesprek met aanbieders Huishoudelijke Hulp



Malden verdient een aantrekkelijk en 
toekomstbestendig dorpshart! Dit is 
van groot belang voor de leefbaarheid 
van Malden voor bewoners, onderne-
mers en bezoekers. De gemeente 
heeft daarom haar visie op de ontwik-
keling van het centrum van Malden 
geactualiseerd. Wij willen hierover 
graag met u van gedachten wisselen 
op woensdagavond 2 oktober. Wilt u 
uw mening geven of heeft u vragen? 
Meld u dan aan!

Het centrum van Malden moet vitaal, groen 
en levendig worden. Een plek waar mensen 
graag naartoe komen om te winkelen en elkaar 
te ontmoeten en tevens een plek waar het fijn 
wonen is. Dit vraagt om een aantrekkelijker 
aanbod van voorzieningen, zoals winkels en 
horeca, en om meer woningen voor ouderen, 
jongeren en starters. Tegelijkertijd wil de 
gemeente het centrum ook verfraaien met 
meer groen en duurzame maatregelen ten 
aanzien van onder andere parkeren en ge-
bouwen. Deze visie is beschreven in het 
‘Concept programmaplan Centrumontwikke-
ling Malden’. Deze kunt u bekijken via onze 
website: 
www.heumen.nl/centrummalden. 
 
Samen in gesprek zijn
Dat is de bedoeling van de dialoogavond. Bij 
een dialoog gaat het niet over gelijk hebben of 
gelijk krijgen maar over het uitwisselen van 

Wij praten u dan graag bij over de 
inrichting van het Kroonwijkplantsoen 
en de nieuwbouw van basisschool de 
Vuurvogel. De bijeenkomst start om 
19.30 uur in het gemeentehuis. U kunt 
binnenlopen vanaf 19.15 uur.

Het nieuwe schoolgebouw komt aan de Gla-
diolenstraat/Chrysantstraat in Malden. Met de 
komst van de nieuwe school, willen we ook 
graag het kroonwijkplantsoen aanpakken en 
meer een park laten zijn. In oktober hebben wij 
u tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat 
over beide plannen. 

Kennis en ervaring van omwonenden benut
Tijdens de informatiebijeenkomst deden wij een 

meningen. Ook is er ruime gelegenheid om 
vragen te stellen over het ‘Concept Program-
maplan Centrumontwikkeling Malden’.

Komt u ook? Meld u aan!
Om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, 
horen wij graag van tevoren of u aanwezig 
bent. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 27 
september aanmelden door een e-mail te 
sturen naar: mandreas@heumen.nl o.v.v 
‘Aanmelding dialoogavond Centrum Malden’. 

Wat er met uw inbreng gebeurt 
Op 8 oktober is er een dialoogronde voor 
ondernemers, instellingen en vastgoedeigena-
ren. Op 7 november gaan wij in gesprek met de 
gemeenteraad. Alle reacties worden voorge-
legd aan het college van burgemeester en 
wethouders en verwerkt in een definitief 
programma. De gemeenteraad neemt uitein-
delijk een besluit. Dit zal naar verwachting in 
januari 2020 zijn. Daarna werken we toe naar 
een uitvoeringsprogramma met concrete 
projecten en activiteiten. Dit gaan we samen 
met inwoners en andere betrokkenen doen. 
Per project gaan we kijken hoe we hier 
invulling aan gaan geven.  

Locatie en tijd
De bijeenkomst start om 19.30 uur in 
Multifunctioneel Centrum Malden-
steijn (Kerkplein 8). U kunt binnenlopen 
vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. 

oproep aan alle aanwezigen om over de plan-
nen mee te denken. 18 mensen gaven hier 
gehoor aan. Zij dachten de afgelopen maanden 
in een meedenkgroep na over het verkeer en 
het parkeren rondom de school en de inrichting 
van het kroonwijkplantsoen.

Wij leggen u graag de uitkomsten voor
Ook nemen wij u graag mee in het ontwerp van 
het schoolgebouw en de globale planning. 
U heeft de mogelijkheid hierop te reageren.

Wij hopen u te zien!
U kunt zich aanmelden via:
kroonwijk@heumen.nl. Heeft u op voorhand al 
vragen of opmerkingen, dan kunt u ook contact 
opnemen via dit e-mailadres. 

Herhaald bericht
Mantelzorg-
waardering 2019

Herhaald bericht
2 oktober: dialoogavond centrum Malden 

Herhaald bericht
30 september: informatieavond Kroonwijk

De gemeente Heumen ondersteunt 
en waardeert haar mantelzorgers. 
Bent u inwoner van de gemeente 
Heumen en heeft u een mantelzor-
ger die u wil bedanken? Dan kunt u 
bij de gemeente Heumen een ver-
zoek voor de mantelzorgwaarde-
ring indienen. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in 
onze samenleving. Om dit te onderstrepen 
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 
Mantelzorgwaardering 2019 kunt u vinden 
op onze website: 
www.heumen.nl/mantelzorgwaardering 

Deze waardering is bedoeld om uw mantel-
zorger 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 Malder-
burch. Zij ondersteunen mantelzorgers in 
onze gemeente en kunnen u helpen met 
uw vragen en met het invullen van het 
verzoekformulier via telefoonnummer 
(024) 357 05 70 of e-mail: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl
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Ploegen, bemesten, zaaien, maai-
en: landbouwers zijn druk aan het 
werk op het land. Hierdoor ligt in 
het buitengebied soms modder op 
de weg. Vooral in combinatie met 
een regenbui leidt dit tot glad 
wegdek. In dit bericht leest u wat 
u het beste kunt doen als u als 
motorrijder of automobilist op een 
modderige weg belandt.

De veroorzakers van de modder zijn 
verplicht om de weg zo veilig mogelijk te 
houden. Ze plaatsen waarschuwings-
borden als de kans op modder aanwezig is 
en maken de weg zo snel mogelijk weer 
schoon. Door drukke werkzaamheden kan 
er echter gedurende de dag toch wat 
modder liggen.

Rijdt u in het buitengebied en ziet u een 
waarschuwingsbord in de berm? Dan ligt 
er iets verderop modder op de weg. Matig 
uw snelheid, laat het gas los, blijf sturen in 
de richting waar u heen wilt en rem niet.

Modder op de weg? 
Gas los!

Op zaterdag 5 oktober is het weer 
tijd voor de appeloogst in de Elshof 
boomgaard! Wilt u mee plukken? 
Kom dan van 10.30 tot 13.00 uur naar 
het mini-oogstfestival. Kinderen en 
volwassenen, iedereen is welkom. 
De toegang is gratis en u mag uw zelf 
geplukte fruit mee naar huis nemen. 

Er zijn allerlei activiteiten op deze dag:
• Zelf appels rapen en plukken
 Valfruit is er volop. Voor klimmers zijn er  
 ladders en trapjes om het hangende fruit te 
 plukken. De lekkerste appels mag je mee naar 
 huis nemen. Je kunt er ook in de boomgaard 
 sap van maken. Breng zelf mandjes of tasjes 
 mee.

• Biologisch appelsap maken
 Het fruit is gerijpt zonder gebruik van be-
 strijdingsmiddelen. Met de sapcentrifuges 
 kun je heerlijk biologisch appelsap maken. 
 Je mag het direct opdrinken of meenemen. 
 Breng dan wel een paar lege fl essen mee. 

• Muziek, verhalen en nog veel meer
 Bij feest hoort muziek. Een gitarist en zanger 
 speelt kinderliedjes voor de kleintjes, hun 
 ouders en opa’s en oma’s. Er is koekhappen, 
 zaklopen, pannenkoeken bakken en nog veel 
 meer. 

Intekenen voor een snoeicursus  
Wij bieden samen met het Erfgoedplatform 
opnieuw een snoeicursus hoogfruitbomen aan. 
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten in de herfst en 
winter leer je fruitbomen snoeien. De cursus 
bestaat uit een beetje theorie en vooral veel 
praktijk. Deelname is gratis. Van de cursisten 
wordt verwacht dat zij hun kennis en kunde 
inzetten voor het onderhouden van hoogstam-
boomgaarden op andere plekken in de gemeen-
te. De cursusleiders zijn aanwezig bij het appel-
oogstfeest voor uitleg en het registreren van 
deelnemers.

Waar is de Elshof Boomgaard te vinden? 
De boomgaard ligt aan ’t Laantje. Dit is een 
onverharde zijweg van de Rijksweg in Malden 
ter hoogte van de Union velden en bij het adres 
Rijksweg 22. Fietsers kunnen parkeren bij de 
boomgaard. Auto’s bij de sportvelden. 

Herhaald bericht
Zaterdag 5 oktober: 
Appeloogstfeest in boomgaard Elshof 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



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 2019 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 welke talenten er 
zich onder onze senioren in de gemeente be-
vinden. Er is een leuk programma samenge-
steld. Tussen de middag wordt er weer een 
heerlijk stamppottenbuff et 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 koffi  e, gebak en 
stampottenbuff et).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 
beperken 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.

Donderdag 3 oktober 2019: Dag van de senioren

Activiteiten Operation Market Garden
Afgelopen week waren er veel activiteiten 
rondom Operation Market Garden (OMG). 
Zoals de druk bezochte vertelochtend in 
Overasselt, dansen met ShinShan, het 
anjerconcert en natuurlijk de colonnes met 
legervoertuigen langs de dorpen in onze 
gemeente.

Op 17 september (op de kop af de bevrijdingsdag 
75 jaar geleden) kwamen zo’n 200 inwoners van onze 
gemeente bij elkaar om te luisteren en praten over 
de bevrijding van toen en hoe de vrijheid nu ervaren 
wordt. Het was een indrukwekkende avond met 
sprekers Geert Dibbets, Paul Wilbers, zang en dans 
en 10 Heumenaren die bevraagd werden door Özcan 
Akyol (Eus). Externe coördinator Willem van Genug-
ten: “Ik kijk terug op een mooie avond, met veel 
informatie, luchtigheid en stof tot nadenken.”

Op maandag 30 september staat er nog een interes-
sante avond op stapel, namelijk: ‘De strategische rol 
van Malden in WOII’. Deze discussieavond met inter-
views, foto’s, ophalen van herinneringen is van 
20.00 - 22.30 uur in Maldensteijn (Kerkplein 8 in 
Malden). U kunt zich nog opgeven via: 
www.heemkundemalden.nl

Ook zijn er in september een foto-
tentoonstelling 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. 



Collectes

•  29 september t/m 5 oktober: Dierenbescherming

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 1

• Overasselt: Schoonenburgseweg 28, Tempelstraat 11

Verleende omgevingsvergunningen 

• Malden: De Wieken 82

• Overasselt: Hessenbergseweg (zuidzijde vanaf Heumenseweg tot St. Walrickweg)

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Overasselt: Hessenbergseweg 5, Schatkuilsestraat 10

Voornemen ambtshalve wijziging voorschriften omgevingsvergunning 

• Malden: Broekkant 51

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 René Waas

De afgelopen weken stonden in het teken 
van Heumen herdenkt 75 jaar vrijheid. Als 
wethouder met de portefeuille Evenemen-
ten ben je er vanzelf bij betrokken, maar het 
echte werk wordt uitgevoerd door de vele 
vrijwilligers onder de bezielende leiding van 
de coördinator namens de gemeente, de 
heer Willem van Genugten. Op zondag 15 
september vindt de herdenkingsceremonie 
plaats bij het bevrijdingsmonument in Over-

asselt, waarbij de burgemeester en ik namens de gemeente 
Heumen een krans leggen. Het is een indrukwekkende herden-
king met inspirerende speeches. Daarna gaan we in colonne 
achter de gildebroeders van Heumen en Overasselt aan naar de 
Buurderij De Lage Hof waar een tentoonstelling over de Tweede 
Wereldoorlog wordt geopend. Gezien de drukte op dat moment 
besluit ik om op een later tijdstip nog eens terug te komen. 

Woensdagmiddag aanschouw ik de mooie stoet van oude 
legervoertuigen inclusief een groep mensen verkleed als eva-
cués, die bij het café van Lin in Overasselt enkele voordrachten 
ten tonele brengen. Donderdagavond is voor mij de kers op de 
taart. Een prachtig concert van de fanfarekorps van de Konink-
lijke Landmacht ‘De bereden Wapens’ in samenwerking met de 
zangeressen van ‘Les Chouettes’, uitgevoerd in de sporthal te 
Overasselt. De naam van het concert ‘Tour of Freedom’ vind ik 
mooi, het nodigt ons samen uit tot het vieren van vrijheid door 
middel van muziek, teksten en beelden! Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog speelt muziek een belangrijke rol. Veel liefdeslied-
jes, maar ook humoristische soldatenliedjes om de soldaten aan 
te moedigen, maar ook voor de broodnodige ontspanning en 
troost (bijvoorbeeld: ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn). 

We vieren deze periode 75 jaar vrijheid samen met de veteranen 
en het veteraneninstituut. Sinds 1940 hebben honderdduizen-
den militairen zich ingezet tijdens oorlogen en vredesmissies. 
Dat we nu in vrijheid kunnen leven, danken we aan deze 
veteranen. Namens het college van B&W Heumen heb ik het 
veteraneninstituut bedankt voor hun bijdrage aan de avond én 
alle andere vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Vrijdagmiddag 
heb ik de hernieuwde invasie van militairen over de Waal bij de 
Oversteek meegemaakt. Met bootjes roeien zij de Waal over en 
veroveren een ‘Duitse stelling’. Na dit spektakel volgt een her-
denkingsplechtigheid bij het monument aan de Lentse zijde van 
Nijmegen. 

De week wordt voor mij afgesloten met de doorkomst van ruim 
400 voertuigen door Nederasselt. Voor mij een thuiswedstrijd. 
Wat een indrukwekkende week waarin veel gesproken is over de 
bevrijding en 75 jaar vrijheid. We mogen echter niet vergeten 
dat wereldwijd nog steeds heel veel mensen niet in vrijheid 
leven en laten we ook even stil staan bij de moord op advocaat 
Derk Wiersum… hoezo vrijheid. Tenslotte gaat mijn grote waar-
dering uit naar de vele vrijwilligers die de festiviteiten rondom 
operatie Market Garden hebben georganiseerd in onze gemeente.

René Waas
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Wij nodigen u van harte uit om 
op zondag 6 oktober naar de 
officiële opening te komen! 

Om 11.30 uur opent de inmiddels 
wereldberoemde ‘Shinshan’ (winnaar 
van ‘Holland’s got talent’) en woon-
achtig 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 gebouw te 
krijgen. Ook krijgt u informatie over 
de duurzaamheid van het gebouw en 
kunt een filmpje bekijken van de 
opbouw van het sportcentrum. 

Zondag 6 oktober 11.30 uur
opening Sportcentrum Malden

Agenda

VERGADERING BURGERADVIESRAAD 

Dinsdag 1 oktober, 19.15 uur, gemeentehuis.

       Kijk voor de agenda op www.heumen.nl/BAR.


