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Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden
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Malden verdient een aantrekkelijk en 
toekomstbestendig dorpshart! Dit is 
van groot belang voor de leefbaarheid 
van Malden voor bewoners, onderne-
mers en bezoekers. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
daarom haar visie op de ontwikkeling 
van het centrum van Malden geactua-
liseerd en vastgelegd in het ‘concept 
Programmaplan Centrumontwikkeling 
Malden’. Het college wil de komende 
maanden hierover met inwoners, 
ondernemers, gemeenteraad en 
andere partners in gesprek. 
Ook u kunt hierover meepraten. 

Sinds 2013 werkt de gemeente samen met 
inwoners, ondernemers en andere betrokke-
nen aan de ontwikkeling van het centrum van 
Malden. Vanuit het programma ‘Hart voor 
Malden’ zijn diverse projecten gerealiseerd, 
zoals de herinrichting van de Schoolstraat. 
Het huidige college wil graag het centrum van 
Malden verder versterken en toekomstbesten-
dig maken. Hiervoor zijn concrete stappen 
nodig. Samen met inwoners, ondernemers en 
andere partners wil het college de visie op het 
centrum van Malden actualiseren. Daarbij zal 
de focus liggen op het Kerkplein en het 
winkelcentrum en omgeving. 

Ontwikkeling van het centrumgebied is 
noodzakelijk
Het college heeft het afgelopen jaar diverse 
gesprekken gevoerd met ondernemers, vast- 
goedeigenaren en andere partners in het 
centrum van Malden. Op basis van deze 
verkenning komt het college tot de conclusie 
dat verdere ontwikkeling van het centrumge-
bied van Malden noodzakelijk is voor de 
leefbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit 
van Malden en voor de lokale economie en 
werkgelegenheid. 

Samen werken aan een toekomstbestendig 
centrum 
Dit vraagt om een samenwerking en een aan- 
pak gericht op een aantrekkelijker aanbod 
van voorzieningen: winkels, horeca, sociaal, 
cultureel en maatschappelijk, om een aantrek-
kelijker aanbod van woningen voor met name 
ouderen en om duurzame oplossingen voor 
parkeren en verkeersontsluiting. Bij deze 

opgave moeten tegelijkertijd maatregelen 
genomen worden gericht op duurzaamheid, 
zoals het vergroenen en klimaatbestendig 
maken van de openbare ruimte en het 
verduurzamen van bestaande en nieuwe 
gebouwen.

In gesprek over het concept programmaplan
De geactualiseerde visie, het uitvoerings-
programma en de aanpak om bovenstaande 
doelen te bereiken zijn uitgewerkt in het 
‘concept Programmaplan Centrumontwikke-
ling Malden’. Het college presenteert het 
concept programmaplan op 17 september aan 
de gemeenteraad. Daarna gaat het college in 
oktober en november hierover in gesprek 
tijdens drie verschillende dialoogsessies. 
Eerst met inwoners, daarna met ondernemers, 
instellingen en vastgoedeigenaren en tenslotte 
met de gemeenteraad. 

Gemeenteraad neemt besluit over het 
programmaplan
Alle reacties worden ter beoordeling aan het 
college voorgelegd en daarna verwerkt in het 
definitieve programmaplan. Het programma-
plan wordt naar verwachting in januari 2020 
ter besluitvorming aan de raad aangeboden. 
Daarna worden vervolgstappen gezet om te 
komen tot concrete projecten. Per project 

gaan we kijken hoe we inwoners en andere 
betrokkenen hierin betrekken en de mate 
waarin zij invloed kunnen hebben. 

Data van de dialoogsessies
De dialoogsessies vinden plaats op:
• 3 oktober 2019 - voor inwoners 
• 8 oktober 2019 - voor ondernemers,  
 instellingen en vastgoedeigenaren
• 7 november 2019 - voor de gemeenteraad. 

Wij informeren u hier binnenkort uitgebreid 
over via onze communicatiekanalen. 
U kunt de ontwikkelingen ook volgen via: 
www.heumen.nl/centrummalden. 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



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 bij-
gepraat over beide plannen. 

Kennis en ervaring van omwonenden benut
Tijdens de informatiebijeenkomst deden wij 

een oproep aan alle aanwezigen om over de 
plannen 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 inrich-
ting 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. 

30 september: informatieavond Kroonwijk

Bewoners van de gemeente Heumen 
kunnen meedoen met het zonnepa-
nelenproject van de gemeente. 
Bedrijven kunnen - onder voorwaar-
den - ook meedoen. Tegen aantrek-
kelijke voorwaarden laten de deel-
nemers zonnepanelen plaatsen op 
het dak van hun woning of bedrijf. 
Binnenkort worden er nog twee 
informatieavonden voor geïnteres-
seerden georganiseerd. 

Zonnepanelenproject
Het zonnepanelenproject is een initiatief 
van de gemeente Heumen. Hierbij werkt de 
gemeente samen met Volta Solar. Dit bedrijf 
neemt alle werkzaamheden uit handen voor 

u. Volta Solar onderzoekt eerst of uw dak 
geschikt is. Aan de hand van uw energiereke-
ning gaat het bedrijf na hoeveel panelen u 
nodig heeft om in uw eigen energiebehoefte 
te voorzien. Vervolgens zorgt Volta Solar voor 
installatie en onderhoud van de zonnepanelen. 
Deelnemers krijgen een goedkope lening voor 
deze zonnepanelen. Wie meedoet betaalt 
maandelijks rente (ongeveer 0,98% per jaar) 
en aflossing. Dat bedrag is lager dan de huidige 
maandelijkse energierekening. Na vijftien jaar 
is de lening volledig afgelost. U kunt daarna 
nog zo’n tien jaar voordeel van de zonnepane-
len hebben.

Let op: In het zonnepanelenproject werkt de 
gemeente alleen samen met het bedrijf Volta 

Informatieavonden over het Heumense zonnepanelenproject 
Solar. Andere aanbieders zoals Zelfstroom 
suggereren samen te werken met de 
gemeente, maar daar is geen sprake van.

Data en locatie
Wilt u meer weten over het zonnepanelen-
project? Geef u dan op voor één van deze 
informatieavonden:
• Donderdag 5 september: Verenigings- 
 gebouw in Overasselt
• Maandag 9 september: Maldensteijn in  
 Malden

De avonden starten met een inloop vanaf 
19.15 uur en het programma begint om 19.30 
uur. Uiterlijk om 21.30 uur sluiten we af.

Opgeven
Stuur een mail naar milieu@heumen.nl. 
Vemeld hierbij de datum en de locatie waar 
u aanwezig wilt zijn, uw naam en het aantal 
personen. 

Meer informatie
Meer informatie over het zonnepanelen- 
project vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid onder 
het kopje ‘financiële mogelijkheden’.
Op deze duurzaamheidspagina vindt u 
ook meer informatie over de ander 
duurzame maatregelen, zoals de duur-
zaamheidslening waarmee u duurzame 
maatregelen kunt financieren. 

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.
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Wheels2Sport zorgt ervoor dat men-
sen met een fysieke beperking sport-
hulpmiddelen kunnen uitproberen. 
Door de beschikbaarheid van sport-
voorzieningen vanuit een uitleenpool, 
kunt u uit het brede aanbod uiteinde-
lijk de sport kiezen die het beste bij u 
past. 

Wheels2Sport is meer dan een uitleenservice 
voor de sportrolstoelen of handbikes, het is 
een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt 
advies over het sporthulpmiddel en het ge-
bruik ervan. Het middel wordt persoonlijk 
gepast en afgesteld op uw wensen en tijdens 
de uitleenperiode is technische service en 
onderhoud beschikbaar. Wheels2Sport is 
bedoeld voor volwassenen, die om te kunnen 
sporten, zijn aangewezen op een rolstoel, 
handbike of loophulpmiddel.

Wat kunt u lenen?
• Court rolstoelen voor sporten zoals basket- 
 bal, tennis en badminton.
• Lichtgewicht handbewogen sportrolstoelen  
 voor onder andere dansen, tafeltennis en  
 boogschieten.
• Handbikes.
• Elektrische rolstoelen voor e-hockey, boccia,  
 etc.

Wat zijn de voordelen?
• U kunt meerdere sporten uitproberen, dank- 
 zij de beschikbaarheid van verschillende  
 sporthulpmiddelen.
• U kunt snel starten met sporten. Als het  
 sporthulpmiddel op voorraad is kunt u  
 binnen twee weken aan de slag.
• Het sporthulpmiddel kan meegenomen  
 worden naar huis of afgeleverd worden op  
 iedere sportlocatie die u wenst.
• Na de uitleenperiode kan, indien gewenst,  
 een Wmo-aanvraag doelmatig worden in- 
 gediend omdat u door Wheels2Sport al weet
 welk middel u nodig hebt.

Hoe werkt het?
• Kijk op unieksporten.nl/wheels2sport of  
 Wheels2Sport in uw regio beschikbaar is en  
 om vervolgens een telefonische intake
 te plannen.
• Nadat het juiste sporthulpmiddel is gekozen  
 maakt u een afspraak om deze te passen en  
 af te stellen met een adviseur.
• Het sporthulpmiddel wordt afgeleverd bij 
 uw thuis of op de vereniging en u mag het  
 maximaal 6 maanden lenen.
• Na 6 maanden wordt het sporthulpmiddel  
 weer bij u opgehaald.

De partners van Wheels2Sport zijn: Welzorg, 
Sunrise Medical, NOC*NSF en Fonds Gehandi-
captensport

Er is veel te doen in de gemeente 
Heumen. Zoveel dat het moeilijk is 
om bij te houden wat er allemaal 
wordt aangeboden door onze grote 
en gevarieerde groep vrijwilligers- 
organisaties. 

Om voor u beter in kaart te brengen wat in de 
gemeente Heumen allemaal mogelijk is, brengt 
het Vrijwilligerssteunpunt Heumen opnieuw de 
Heumense Activiteitengids ‘Topic Actief’ uit. In 
dit handige blad kan iedereen zien wat er 
dankzij de ruim 200 vrijwilligersorganisaties te 
doen is. Dus wilt u gaan sporten, zoekt u hulp 
of wilt u weten waar u met uw tweedehands 
spullen terecht kunt? Dit en nog veel meer is 
straks overzichtelijk terug te vinden in de Topic 
Actief.

Uw organisatie in de Topic Actief!
De contactpersonen van alle organisaties die 
in de vorige editie stonden krijgen een e-mail 
over hun deelname. Stond uw organisatie 
zonder winstoogmerk er de vorige keer niet in 
en wilt u daar verandering in aanbrengen? Mail 
voor 16 september naar: vrijwilligerswerk@
heumen.nl om uw organisatie aan te melden. 

Meer informatie over de vernieuwde Topic 
Actief leest u in het nieuwsbericht op de 
website van het Vrijwilligerssteunpunt 
Heumen: vrijwilligerswerkgelderland.nl/
heumen 

Wheels2Sport: meer mobiliteit met sporten Aankondiging: de 
nieuwe editie van 
Topic Actief!



Onze gemeente viert en koestert de vrijheid en 
daarom is er een prachtig programma samen-
gesteld met uitlopende activiteiten rondom 
Market Garden. Dit programma wordt door 
veel inwoners uit de hele gemeente mogelijk 
gemaakt. 

De eerste activiteit vindt plaats in het weekend van 7 en 
8 september, namelijk een tweedaagse, historische fi ets-
tocht georganiseerd door het mooie Rijk van Nijmegen. 
Twee dagen fi etsen dus, voor jong en oud! Onderweg 
komt u langs tal van historische plekken waar ze de 
bevrijding, de operatie Market Garden en alles wat daar 
bij hoort proeven, herdenken, ruiken, horen, zien en 
voelen!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
www.freedom-tour.nl 

Activiteiten 
Operation Market Garden 

Op zondag 15 september is het zover! 
Het is dan landelijke Open Monumen-
tendag en natuurlijk doen wij mee! 
Onze gemeente is groen en landelijk 
gelegen langs de Maas maar ook zeer 
rijk aan cultuurhistorie en dat kunt u 
bekijken op deze dag. Wij organiseren 
dit samen met het Erfgoedplatform.

Vele vrijwilligers uit de 4 dorpen Malden, 
Heumen, Nederasselt en Overasselt hebben 
samen met de werkgroep van het Erfgoedplat-
form Heumen een programma samengesteld. 
Monumenten zijn in het algemeen open tussen 
11.00 uur en 17.00 uur. Ook is er een creatieve 
middag voor kinderen en jongvolwassenen in 
de ‘oude’ pastorie van de RK Kerk van Malden. 

Wilt u het programma online bekijken of meer 
weten over de Open Monumentendag? Op 
www.erfgoedheumen.nl leest u hier meer over.

Maarten Schoenaker (wethouder 
erfgoed): 
“In juli van dit jaar heeft  het college van 
B&W een rondleiding gehad langs een 
deel van ons erfgoed in de gemeente. 
Zo hebben we kennisgemaakt met de 
rijke historie van onze gemeente. Van de 
dijkdoorbraak van 1926 is alleen voor 
kenners nog wat te zien (het bord waren 
we al voorbijgefi etst), het oude gemeen-

tehuis van Overasselt is vorige eeuw gesloopt 
net als het gebouw van de Boerenbond. 
En zo zijn er meer historische plekken in onze 
gemeente niet meer zichtbaar. Gelukkig zijn er 
nog genoeg mooie pareltjes over. 
Tijdens de Open Monumentendag beleven we 
de geschiedenis van onze gemeente aan de 
hand van de diverse (natuur-) monumenten 
die we rijk zijn. Dus kom allemaal een kijkje 
nemen!”

Zondag 15 september Open Monumentendag 2019
Gratis toegang tot alle monumenten en activiteiten



Collectes

• 1 t/m 7 september: 

 KWF Kankerbestrijding 

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: Vosseneindseweg 36 

• Malden: Veldsingel 100 

• Overasselt: Schoonenburgseweg 9, 

 Schoonenburgseweg 18, 

Verleende omgevingsvergunning 

• Malden: Grote Loef 2

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Overasselt: Kasteelsestraat 7

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 
de burgemeester

Nu september dichterbij komt, 
breekt de tijd van herdenken aan: 
75 jaar bevrijding. Veel mensen 
zijn bezig met de voorbereidingen 
en nog veel meer mensen zijn op 
de een of andere manier betrok-
ken bij de uitvoering. Maar 
ondertussen herdenken we in 
augustus ook het einde van een 

andere oorlog, namelijk die in het voormalig Neder-
lands-Indië. Samen met de loco-burgemeester en 
enkele andere mensen uit onze gemeente heb ik de 
herdenking in Nijmegen bijgewoond. Voordat we 
kransen leggen, luisteren we naar een paar verhalen. 
Helemaal stil word ik van het verhaal van een dochter 
van een Indische moeder en een Japanse vader, 
geboren tijdens de gruwelijke Japanse bezetting. 
Ik probeer me voor te stellen voor welke onmogelijke 
keuzes mensen tijdens oorlogen komen te staan. 

Aan het begin van een nieuw seizoen vijf nieuwe 
medewerkers beëdigen geeft  wel een gevoel van hoop. 
Leuke mensen die kiezen voor een verantwoordelijke 
baan. Ambtenaar bij de gemeente word je niet zomaar. 
Je moet een document tekenen dat je zorgvuldig met 
gegevens om gaat, nadat je eerst staand een eed of 
verklaring hebt afgelegd. Natuurlijk staat er nog veel 
meer in dat ondertekende document, waardoor 
duidelijk is dat werken bij de gemeente onder meer 
veel zorgvuldigheid en dienstbaarheid vraagt. 

Deze medewerkers waren overigens al wat langer in 
(tijdelijke) dienst en dan ben ik altijd geïnteresseerd in 
wat ze er van vinden om bij ons te werken. 
Eigenlijk krijg ik altijd te horen dat het met name door 
de andere collega’s zo fi jn is, omdat de lijnen kort zijn 
en mensen goed naar elkaar luisteren. Dat is dan wel 
iets om te koesteren. Nu verdwijnt volgend jaar de 
ambtenarenstatus. Ik hoop dat we desondanks de-
zelfde sfeer in het gemeentehuis kunnen behouden. 
Dan vinden de medewerkers het werk prettig en daar 
hebben onze inwoners en ondernemers alleen maar 
baat bij.

Een hele groep medewerkers is gedurende de vakan-
tietijd bezig geweest met het zoeken naar besparin-
gen, nodig omdat we onverwacht minder geld van het 
rijk krijgen. Alles wordt door de stofk am gehaald. In 
een paar collegevergaderingen is gewikt en gewogen 
en zijn er keuzes gemaakt. De komende maanden is de 
raad aan zet, en kunnen raads- en commissieleden 
uitzoeken of ze het met de voorstellen van het college 
eens zijn of dat het toch op onderdelen anders moet. 
Begin november wordt dan besloten hoe onze 
begroting voor de komende vier jaar er uit gaat zien.

Marriët Mittendor�    

Zoals al eerder aangekondigd start 
de Provincie op 2 september met 
uitgebreide werkzaamheden in het 
kader van groot onderhoud aan de 
Rijksweg tussen Malden en Nijme-
gen (N844). Met alle te verwachten 
oponthoud dat daarmee gepaard 
gaat, is dit hét moment om de 
overstap te maken van auto naar 
fi ets. Dus: Laat de fi etser in je los!

‘Laat de fi etser in je los’ is ook de naam van 
de campagne die het overstappen van auto 
naar fi ets de komende periode wil stimule-
ren. Zo kunnen gebruikers van de Rijksweg 
gebruikmaken van de mogelijkheid om
2 weken lang gratis een e-bike uit te pro-
beren of maakt u kans op een splinternieu-
we e-bike ter waarde van €1.849,-! 
Voor meer informatie over de campagne 
kunt u terecht op de website:
www.laatdefi etserinjelos.nl

Meer vitaliteit en minder fi les
Ook afgezien van het groot onderhoud aan 
de Rijksweg is overstappen van auto naar 
fi ets een goede zaak. Zo wordt niet alleen 
de leefb aarheid en bereikbaarheid van 
onze gemeente verbeterd, maar zorgt ge-
zond en duurzaam reizen ook voor meer 
vitaliteit , minder fi les, minder parkeer-
stress en een beter milieu.

Groot onderhoud Rijksweg
Kijk voor meer informatie over de werk-
zaamheden aan de Rijksweg op: 
www.gelderland.nl/N844

Laat de fi etser in je los!
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