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Vanaf afgelopen maandag kan iedereen meepraten over onderwer-
pen van de gemeente die op een speciale website zijn geplaatst! 
Ga naar: www.heumenpraatmee.nl om een kijkje te nemen en ook 
mee te praten en uw mening te geven! 

Op de middenpagina van deze gemeentepagina vindt u alle informatie hierover. 
Heeft u nog vragen, stuur een e-mail naar: heumenpraatmee@heumen.nl of bel 
naar Fanny de Creij of Femke Rutten op telefoonnummer (024) 358 83 00.

Overhandiging eerste boek 
‘Heumense molens’ aan wethouder

Aanleg 
glasvezelnetwerk 
buitengebied

Vorige week woensdag ontving 
wethouder Maarten Schoenaker het 
eerste exemplaar van het boek ‘Heu-
mense molens’ uit handen van Frans 
Wildenborg, één van de auteurs van 
het boek.

De gemeente Heumen heeft een rijke geschie-
denis van molens en molenaars. Nu staan er 
nog drie molens: de Maasmolen (Nederasselt), 
de Zeldenrust (Overasselt) en de Joannusmo-
len (Heumen). Vijf andere molens binnen de 
gemeentegrens zijn helaas verdwenen. De mo-
len van de heerlijkheid Malden en die van de 
heerlijkheid Heumen (‘Heumensche molen’), 

Vanaf eind november voert het 
bedrijf ‘NKM Network Services’ 
namens ‘Glasvezel buitenaf’ 
graafwerkzaamheden uit in de 
buitengebieden voor het aanleg-
gen van een glasvezelkabel.

De werkzaamheden starten eind novem-
ber 2019 en zullen juli/augustus 2020 zijn 
afgerond. Onder de werkzaamheden wordt 
verstaan: het graven van de geulen in de 
straten of provinciale weg tot het maken 
van aansluitingen aan huis. 

Overlast
Er wordt geprobeerd de overlast zoveel 
mogelijk te beperken, maar in bepaalde 
situaties worden er verkeersmaatregelen 
getroffen om onveilige verkeerssituaties 
te voorkomen. U kunt hier enige hinder 
van ondervinden. Toets op de website van 
Glasvezel buitenaf uw postcode in en daar 
kunt u allerlei informatie vinden omtrent 
de werkzaamheden: 
www.glasvezelbuitenaf.nl

Meer informatie
Mocht u specifieke vragen hebben, on-
veilige situaties zien of schades willen 
melden? Tijdens kantooruren kunt u te-
recht bij de NKM Service desk: (088) 181 
81 90. Wij kunnen als gemeente helaas 
niet helpen wanneer er vragen over 
bovenstaand artikel zijn. 

de molen op de Hamelberg in Worsum 
(Overasselt), de molen van Thijssen (Malden) 
en de molen van Jacobs (Heumen). 

Boek Heumens molens
De geschiedenis van al deze molens komt in 
het boek ‘De Heumense Molens’ uitgebreid 
aan de orde. Ook bekende molenaarsfamilies 
als Heijnen, Van den Bogaard, Jacobs, Jetten, 
Thijssen en Van Haren worden uitvoerig in 
kaart gebracht. En de felle concurrentiestrijd 
tussen Joannes Jetten en Grad Jacobs is 
boeiend, soms hilarisch: de Joannusmolen van 
Jetten blijft en de molen van Jacobs verdwijnt.

Vlnr: Frans Wildenborg (auteur), Tini Martens (auteur), Maarten Schoenaker (wethouder) en 
Peter Pouwels (auteur).



3FM Serious Request in de gemeente Heumen

In de week voor kerst (18-24 decem-
ber) vindt ‘3FM Serious Request: The 
Lifeline’ plaats. Zes dj’s van 3FM lopen 
van Goes naar Groningen, terwijl ze 24 
uur per dag live radio maken en acties 
bezoeken die luisteraars organiseren. 
Op zaterdag 21 december komt 3FM 
door de gemeente Heumen. 

Met ‘The Lifeline’ zet 3FM zich dit jaar samen 
met het Rode Kruis in voor slachtoffers van 
mensenhandel, een verborgen drama dat 
wereldwijd 25 miljoen mensen treft. Mensen-
handel komt overal voor, ook in Nederland. 
Hieronder leest u hoe u deze actie kunt 
steunen.

3FM Serious Request: The Lifeline 
De dj’s starten op de Grote Markt in Goes op 18 
december en eindigen op kerstavond op de 
Ossenmarkt in Groningen. Hier vindt de 
eindshow plaats en wordt de opbrengst van 
3FM Serious Request: The Lifeline bekend 
gemaakt.

De route wordt afgelegd als estafette en 
bestaat uit verschillende etappes. De dj’s 
wisselen elkaar af bij zogenaamde cheque-
points: feestelijke evenementen waar actie-
voerders en bezoekers naartoe kunnen komen 
om hun inzameling aan de actie te doneren. 
Etappe 11, gelopen door dj’s Mark en Rámon, 
komt door de gemeente Heumen. De dj’s 
vertrekken op 21 december om 02:00 vanuit 
het chequepoint in Grave en lopen door 
Nederasselt, Overasselt en Malden naar Nijme-
gen. In Nijmegen is weer een chequepoint, om 
08:00 vertrekken dj’s Frank en Eva richting 
Arnhem.

Meer informatie over de route vindt u hier: 
www.3fm.nl/seriousrequest/route 

U doet toch ook mee? 
Er zijn drie mogelijkheden om dit goede doel te 
steunen: doneer een bedrag, bedenk een actie 
om geld in te zamelen en/of doe mee aan de 
sponsorloop. 

• Doneer eenmalig een bedrag naar keuze
 Via de website kunt u een bedrag over- 
 maken om de actie te steunen.
• Bedenk een actie om geld in te zamelen
 Organiseer een ludieke actie om geld op te  
 halen. Bijvoorbeeld het bakken van koekjes,  
 het organiseren van een game-marathon of  
 het wassen van auto’s. Meld de actie aan via  
 de 3FM-website en wie weet komen de dj’s  
 bij u langs!
• Loop mee met de Sponsorloop
 De 3FM-dj’s gaan een heel eind lopen, maar  
 u kunt ook meelopen. Meld u aan voor de  
 sponsorloop, wandel een etappe (of meer) 
  mee met de dj’s en laat u daarvoor sponsoren  
 door vrienden, familie of collega’s. 

Wilt u onderdeel uitmaken van dit bijzondere 
evenement? Bezoek dan de website van 3FM 
Serious Request: www.3fm.nl/seriousrequest. 
Hier vindt u meer informatie, antwoord op 
veelgestelde vragen en kunt u een actie 
aanmelden.

Tips voor makkelijk 
gft-afval scheiden, 
ook in de winter!
Dat groente- en fruitresten naast 
tuinafval bij gft-afval mogen, is 
misschien niet zo lastig. Maar wat 
doet u met een koffiepad, een 
theezakje, een lege eierschaal of 
vlees- en visresten? Wij geven u 
hier graag tips over. 

Keukenafval bestaat uit:
• schillen en resten van groente, fruit en  
 aardappelen;
• etensresten, eierschalen, pinda- en  
 notendoppen;
• koffiefilters, koffiedik, theebladeren en  
 theezakjes;
• vlees- en visresten (inclusief graten,  
 schelpen en botjes).

Vaak merkt Dar dat het afval in de winter 
in gft-containers vastzit. De containers 
kunnen dan niet goed geleegd worden. 
Zorg daarom dat wij ook in de winter uw 
gft-container goed kunnen legen door 
bijvoorbeeld:
• uw gft-container binnen of op een  
 beschutte plek en pas op de ophaaldag  
 voor 07.30 uur buiten te zetten;
• als uw gft-container leeg is, een dunne  
 krant of eierdoos onder in de container  
 te leggen. De eierdoos neemt het vocht  
 op en voorkomt voor een groot deel het  
 vastvriezen; 
• het natte groente- en fruitafval,  
 theezakjes en koffiefilters te laten  
 uitlekken voordat u het in uw gft-con- 
 tainer doet. Hoe minder water er in zit,  
 hoe minder kans op bevriezing.

Kijk op de afvalwegwijzer in de Dar app. 
Voer het product in als u erover twijfelt 
en u krijgt meteen antwoord. Voor meer 
informatie kijk op: www.dar.nl/gft.
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Gemeente Heumen mailt veilig
Als inwoner deelt u soms vertrouwe-
lijke gegevens met de gemeente. Wij 
gaan hier als gemeente zorgvuldig 
mee om. Eén van de maatregelen die 
we hiervoor inzetten is het beveiligen 
van onze e-mail op het moment dat 
dit nodig is. Bijvoorbeeld omdat de 
mail persoonsgegevens of gevoelige 
informatie bevat. 

Vanaf 20 november maakt de gemeente 
Heumen gebruik van ‘ZorgMail’. ZorgMail is 
een systeem waarmee we onze e-mailberich-
ten beveiligen. Zodat we ook via e-mail veilig 
met u kunnen communiceren. Hieronder leest 
u precies wat u moet doen als u van de 
gemeente Heumen via ZorgMail een e-mail 
bericht ontvangt.
• Stap 1: u krijgt een e-mail van ZorgMail
 U krijgt namens de gemeente een e-mail  
 van ZorgMail op het e-mailadres dat u aan  
 de gemeente heeft doorgegeven. Het onder- 

 werp van de e-mail is: “ZorgMail Secure  
 e-mail – Nieuw bericht van <Naam van de  
 medewerker van de gemeente Heumen>  
 <Gemeente Heumen>”. In deze e-mail leest  
 u dat er een nieuw bericht voor u klaar staat  
 in ZorgMail. Bewaar deze e-mail goed. Deze  
 heeft u later misschien nog nodig.

• Stap 2: klik op de knop ‘Bericht lezen’
 U klikt in de e-mail op de knop “Bericht  
 lezen”. Er opent automatisch een scherm  
 met daarin een knop met de tekst “Stuur  
 toegangscode”. Klik op deze knop.

• Stap 3: een toegangscode krijgen
 Als bij de gemeente uw 06-nummer bekend  
 is dan krijgt u de toegangscode in een sms-
 bericht. Als de gemeente alleen uw e-mail 
 adres heeft, dan krijgt u de code via e-mail.  
 De code is 15 minuten geldig. Krijgt u geen  
 e-mail en ook geen sms? Neem dan contact  
 op met de gemeente. 

• Stap 4: vul de toegangscode in
 Vul in het scherm de toegangscode in.  
 U hoeft niet op enter te drukken. Het bericht  
 van de gemeente Heumen opent zich nu  
 automatisch, u kunt het bericht nu lezen.

• Stap 5: beantwoord het bericht
 Wilt u de mail van de gemeente beantwoor- 
 den? Klik dan op de knop ‘Beantwoorden’. 
 Op deze manier verstuurt u uw antwoord  
 veilig. U vindt de knop ‘Beantwoorden’  
 linksboven en onderaan de e-mail. Schrijf  
 vervolgens uw bericht. U kunt ook bijlagen  
 toevoegen als dat nodig is. Is uw bericht  
 klaar? Klik dan op de knop ‘Verzenden’. 
 U vindt deze knop ook weer linksboven en  
 onderaan de e-mail.

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u ons bellen via 
telefoonnummer 14-024. Ook bij twijfel over de 
echtheid van een ontvangen e-mail kunt u altijd 
contact met de gemeente Heumen opnemen.

Houtkachel of open haard

Een brandend haardvuurtje: veel 
mensen vinden het gezellig. Helaas is 
de rook ongezond voor uzelf en uw 
omgeving. Wilt u rekening houden 
met uw buren? Laat de open haard of 
houtkachel dan uit als het windstil of 
mistig is. Steekt u toch een keer de 
haard aan? Gebruik dan de 8 stook-
tips om minder ongezond te stoken.

Bij het verbranden van hout komen fijnstof 
en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dat 
is voor iedereen ongezond, maar kinderen, 
ouderen en mensen met een longziekte 
hebben er extra last van. Bovendien is het 
niet klimaatbewust om uw huis te verwar-

men met een open haard of houtkachel: bij het 
verbranden komt CO2 vrij en een groot deel 
van de warmte vliegt via de schoorsteen naar 
buiten. Wilt u toch gebruik (blijven) maken 
van uw houtkachel? Denk dan eens aan het 
plaatsen van een roetfilter of maak in ieder 
geval gebruik van onderstaande tips!

Acht stooktips voor houtkachel en open haard
• Laat de open haard of kachel wat vaker uit  
 en stook hooguit 4 uur op een dag. Zo blijft u 
 vrienden met de buurt.
• Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer.  
 Bij dit soort weer blijft de rook namelijk lang  
 hangen waardoor de lucht rond uw huis erg  
 ongezond wordt.

• Stook alleen droog hout, dat geeft de  
 minste fijnstof en rook. Hout dat u zelf  
 gehakt hebt moet u minstens 2 jaar laten  
 drogen.
• Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of 
 geïmpregneerd: bij de verbranding komen  
 zware metalen vrij. Daarom is het ver- 
 boden om bewerkt hout te verbranden.  
 Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren 
 horen níét in de haard of kachel vanwege  
 de lijm die erin zit. Stook ook geen papier  
 en karton. Het geeft veel rook en vliegas 
 en is daarom zelfs verboden als brandstof.
• Laat de schoorsteen minstens één keer  
 per jaar goed vegen, zodat de rook goed 
 naar buiten kan. Dat is ook veiliger: u hebt 
 minder kans op een schoorsteenbrand.
• Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal  
 open, net als de klep in de schoorsteen.  
 Het hout kan dan beter verbranden waar 
 door u minder schadelijke stoffen hebt  
 (zoals kankerverwekkende koolwater- 
 stoffen (PAK’s ) en koolmonoxide). 
• Houd de ventilatieroosters in huis tijdens  
 het stoken open (of zet een raampje  
 open). Het vuur kan dan lucht (zuurstof)  
 aantrekken en de rook kan via de schoor- 
 steen naar buiten. 
• Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC- 
 keurmerk. Dat garandeert dat het uit  
 verantwoord beheerd bos komt. 



Collectes

24 t/m 30 november: Leger des Heils

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

• Heumen: sectie C, nummer 2897 

• Malden: Appelternhof 17, Broeksingel 34

• Overasselt: Parksesteeg 12

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Frankenstraat 10, Vossen-

 eindseweg 36A, Vosseneindseweg 36B

 Hofstraat 2 te Malden 

 Kloosterhof 5 te Malden 

Ambtshalve wijziging voorschrift en 

omgevingsvergunning

• Malden: Broekkant 51

Vergunningen Winterfestijn 2020

• vergunning voor het houden van het 

 Winterfestijn 2020 op het Kerkplein in 

 Malden van 12 december 2019 t/m 

 7 januari 2020;

• vergunning voor het plaatsen van diverse 

 objecten op het Kerkplein ten behoeve 

 van het Winterfestijn Malden 2020;

• ontheffi  ng voor het ten gehore brengen 

 van muziek tijdens het Winterfestijn 

 Malden 2020;

• vergunning voor het plaatsen van 

 maximaal 10 sandwichborden in de 

 gemeente Heumen en een aantal 

 spandoeken op het evenemententerrein 

 t.b.v. het Winterfestijn Malden 2020;

 aan Stichting Heumen/Malden Events, 

 De heer P.H. Smulders, Dorpstraat 5, 

 6582 AK Heumen.

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 telefoon-

nummer: (024) 371 60 00 (elke werkdag van 

8-17u).

De week van 
de burgemeester

Misschien hebt u ze gezien, de 
grote schare kinderen, ouders en 
opa’s en oma’s bij de intocht van 
sinterklaas. Of misschien was u er 
zelf wel bij? Eerst bij de boten, 
daarna in de kerk van Malden en 
het Verenigingsgebouw in Overas-
selt. En ook in de dorpen Heumen 
en Overasselt komt de Sint. 
Ontroerend vond ik het, zoveel 

blijdschap en vrolijkheid. Het lijkt elke keer drukker te 
worden. En wat fi jn dat er ieder jaar weer mensen zijn 
die het allemaal organiseren.

Dat laatste geldt net zo goed voor de mensen die al 
bezig zijn met carnaval. Het hele jaar werken ze er aan, 
maar vanaf november is het echt doorzetten. De prinsen 
zijn gekozen, met hun gevolg, en de programma’s staan. 
Als gemeente gaan we ze nog vervelen met alle regels 
waar aan voldaan moet worden, weliswaar ten behoeve 
van een vrolijk en veilig feest, maar toch. En hoe hou je 
een stel jongelui met harde muziek en blikjes bier uit je 
parcours. En kun je er iets aan doen als ze nadien nog 
even alle registers open trekken. Nee dus, maar je krijgt 
ook daarvoor als organisatie al gauw de schuld. On-
terecht!! Echt waardering ook voor deze vrijwilligers.

Als in de eigen omgeving iemand ziek wordt of op 
andere manieren hulp nodig heeft , kun je ook zomaar 
vrijwilliger worden. Soms gaat dat sluimerend en besef 
je zelf niet eens dat je dan mantelzorger geworden bent. 
Een heft ige ontdekking kan dat zijn, en soms wil je het 
helemaal niet maar lijk je geen andere keus te hebben. 
Lotgenoten ontmoeten elkaar op onze jaarlijkse mantel-
zorgerdag. Ik hoor van mensen dat ze soms schromen 
om er naar toe te gaan, en dan blij worden van erbij zijn. 
Alle collegeleden hebben ook een mantelzorger thuis 
bezocht, met een bos bloemen. Dankbaar is dat om te 
doen.

Een andere vorm van voor elkaar zorgen zien we bij de 
pleeggezinnen. Er zijn er een aantal in onze gemeente. 
Belangrijk werk doen ze. In ons land is veel behoeft e aan 
pleeggezinnen, omdat niet ieder kind bij zijn eigen 
ouders kan opgroeien. Eigenlijk zijn er altijd te weinig, 
waardoor kinderen te lang in een tehuis blijven. Jammer 
is dat, en hulde aan de pleegouders.

Met een stuk of tien politiemensen, offi  cier van justitie 
en burgemeesters in de regio praten we over de plannen 
voor volgend jaar. Om zes uur beginnen we, eerst met 
het vullen van een bord met eten, en dan met presenta-
ties en gesprek. Om half elf zijn we klaar en hebben we 
de zeven thema’s waar we aan gaan werken weer wat 
scherper op het netvlies. Dat geeft  zo’n voldaan gevoel 
dat we afsluiten met alcoholvrije Prosecco. Knal!

Marriët Mittendorff   
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Heeft  u grip op 
uw energie-
rekening?
Weet u hoeveel elektriciteit en 
gas u zelf gebruikt? En welke 
apparaten veel stroom nodig 
hebben? Volgens Milieu 
Centraal gaat zo’n 86 procent 
van uw energierekening op 
aan kosten waar u zelf invloed 
op heeft . Als u daar goed 
inzicht in heeft , is het makke-
lijker om energie te besparen. 
Dat is goed voor het milieu én 
voor uw portemonnee. 

Milieu Centraal: “In 2019 is de ge-
middelde energierekening van een 
Nederlands huishouden 1.910 euro. 
Zo’n 54 procent gaat op aan gas en 
33 procent aan stroom. Ongeveer 14 
procent van de jaarlijkse energiere-
kening bestaat uit vaste kosten voor 
de netbeheerder en het energiebe-
drijf.” De 86 procent voor gas en 
stroom kunt u zelf omlaag brengen, 
bijvoorbeeld door uw huis zuiniger te 
verwarmen, beter te isoleren en slim 
met apparaten om te gaan. Kijkt u 
eens op de website van Loket 
Duurzaam Wonen Plus wat u allemaal 
kunt doen om uw comfort te 
verhogen en de energielasten te 
verlagen.

Loket Duurzaam Wonen Plus
Het energieloket, Loket Duurzaam 
Wonen Plus, kan u helpen met vragen 
over off ertes, adviseert u over de 
fi nancieringsmogelijkheden en 
ondersteunt u bij het aanvragen van 
een subsidie of lening. Stel uw vraag 
via info@duurzaamwonenplus.nl, 
bezoek het digitale loket op www.
duurzaamwonenplus.nl of kom langs 
bij het loket in onze gemeente, 
geopend elke donderdagochtend van 
9.00-12.30 uur in het Gemeentehuis 
in Malden.


