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Voorkom natuurbranden: wees alert
Een brandje in het bos, op de hei of
in de duinen kan al snel uit de hand
lopen. Natuurbranden zijn grillig en
moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich
razendsnel verspreiden via kruinen
van bomen en kan heel onverwachts
op de grond opduiken. Het grootste
gevaar voor mensen is dat ze door
het vuur ingesloten raken en niet
meer weg kunnen komen.
Is er brand in de natuur en weet u niet welke
kant u uit moet? Loop dan niet voor de brand
uit of in de richting van de brand, maar haaks
op de richting waar de brand vandaan komt.
Dus komt de brand uit het zuiden, loop dan
niet richting het noorden, maar richting het
oosten of westen. De kans dat de brand u
inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
Voorkom natuurbrand: wat kunt u doen?
- Rook liever niet in het natuurgebied. Doet u
het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig
uit voordat u deze weggooit.
- Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee
en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de
zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.

- Gaat u barbecueën, maakt u een kampvuur
of heeft u een vuurkorf aan staan? Houd u
dan aan de regels die in het gebied gelden.
- Let op waar u de auto neerzet. De katalysator,
die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet.

Provinciale ondersteuning voor ondernemers
en organisaties in cultuur en recreatie
Op 4 augustus wordt de subsidieregeling van de provincie opengesteld.
Deze subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van
cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme.
Subsidie kan worden aangevraagd door in de
provincie Gelderland gevestigde ondernemingen in de sectoren:
1. Horeca
2. Dagrecreatie
3. Evenementenbranche
4. Verblijfsrecreatie
In aanmerking komen onder andere musea,
festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants,
evenementenorganisaties, campings en
kermissen.

Meer informatie vindt u op website van
Provincie Gelderland: www.gelderland.nl/
Nieuwsoverzicht

Als u de auto in droog, hoog gras wegzet,
kan dat daardoor in brand vliegen.
- Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

Over twee weken
zijn we er weer!
In verband met de zomer zijn we er
even twee weken tussenuit. Op 21
augustus kunt u onze pagina weer
lezen in Hét GemeenteNieuws.

Financieel spreekuur Corona
Gratis hulp bij geldproblemen
U heeft geldproblemen door de
coronacrisis. Of u heeft misschien al
langer schulden, maar door corona is
uw inkomen nu minder. U kunt uw
huur, hypotheek, zorgverzekering of
andere rekeningen niet meer betalen.
Met welke problemen kunt u naar het ﬁnancieel spreekuur komen?
• Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen.
• Ik ben ondernemer maar heb nu geen tot
weinig inkomen meer en ik weet niet hoe het
verder moet met mijn bedrijf.
• Ik heb veel post die ik niet meer open maak.
• Ik heb een brief die ik niet begrijp van bijvoorbeeld de Belastingdienst, gemeente of
zorgverzekering.
• Ik krijg post van een incassobureau en ik
weet niet wat ik moet doen.
• Ik heb geen geld meer om eten te kopen of
mijn vaste lasten te betalen.
Vrijblijvend spreekuur
Het spreekuur is bedoeld voor u om vrijblijvend
een vraag te stellen over uw financiën en als
wij u niet direct kunnen helpen, dan maken we

Zomeractiviteiten
op het Multicourt
Op woensdag 22 juli heeft de tweede
activiteit plaatsgevonden op het
Multicourt. Dit was een groot succes!
Zeker 30 kinderen deden mee met de
waterspelletjes. Een ﬁlmpje hiervan
vindt u op Facebook en Twitter.
De activiteiten voor de komende
weken vindt u hiernaast! Heeft u of
uw zoon/dochter nog leuke ideeën
dan kunt u deze nog steeds aanmelden op: www.heumenpraatmee.nl

een vervolgafspraak. Het spreekuur wordt
verzorgd door consulenten van de gemeente
Heumen en u kunt op de volgende avonden
een afspraak maken.
• Maandag 10 augustus 2020 van 18.00 uur
tot 20.00 uur
• Maandag 17 augustus 2020 van 18.00 uur
tot 20.00 uur
• Maandag 24 augustus 2020 van 18.00 uur
tot 20.00 uur
• Maandag 31 augustus 2020 van 18.00 uur
tot 20.00 uur
Afspraak inplannen
De afspraak duurt maximaal 30 minuten. Deze
kunt u gemakkelijk inplannen op onze website.
Ga naar www.heumen.nl, kies voor de knop
‘Afspraak maken’ en kies vervolgens voor
‘Financieel spreekuur Corona’.
Wij staan voor u klaar!

Oproep:
denkt u mee over
afval(scheiding)?

Op 8 oktober organiseert Dar van
18.00 - 20.00 een meedenksessie
voor inwoners uit gemeente Heumen.
Wij zijn namelijk erg benieuwd naar
uw ervaringen met afval(scheiding).
Dar nodigt u uit voor een open gesprek in een
kleine groep van maximaal 8 personen.
Uiteraard op 1.5 meter afstand van elkaar.
Als bedankje voor uw moeite en tijd ontvangt
u een tegoedbon van een lokale ondernemer
uit onze gemeente! Wilt u ook meedenken?
Ga naar www.dar.nl/meedenkenoverafval/
en meld u aan! Let op: vol = vol!
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Walking Basketball in Malden.
Doet u ook mee?
Walking Basketball is een variant van
basketbal, waarbij niet wordt hardgelopen maar wel wordt gepasst,
gedribbeld en geschoten met een
originele basketbal. Het is daarom
uitermate geschikt voor mensen die
op een gezonde manier en zonder
blessuregevaar willen blijven bewegen. We willen dit gaan opzetten in
Malden. Doet u ook mee?

Heumen beweegt
met beweegcoach

Interesse?
Wilt u meedoen? Neem contact op met onze
beweegcoach Dorien Vrolijks. Bellen: (06) 52
68 31 16 of stuur een e-mail naar: dvrolijks@
heumen.nl. Zodra er voldoende deelnemers
zijn, overleggen we over een geschikte
ochtend/middag en de startdatum. De eerste
paar keer is gratis om te kijken of het u bevalt.

Basketbal is een teamsport en dat maakt ook
deze variant zo leuk: het sociale contact is
namelijk net zo belangrijk als het bewegen.
In principe kan iedereen meedoen, maar we
richten ons voornamelijk op de leeftijdsgroep
55+. Hierbij staan gezond en fit blijven én
gezelligheid vóór en na de training centraal.
In onze gemeente zijn er inmiddels ook andere
sporten, zoals tennis en voetbal, waar volgens
dit principe 55-plussers met plezier bewegen.
Hoe ziet een Old Stars Walking Basketball
ochtend eruit?
We komen vanaf 09.30 uur samen in de
kantine van Sportcentrum Malden en drinken
een kopje koffie of thee. Rond 10.00 uur kleden
we ons om, dames en heren gescheiden.
Als u liever thuis de sportkleding aantrekt kan
dat natuurlijk ook. Daarna gaan we de zaal in.
Na een warming up zonder bal doen we wat
oefeningen met bal en vervolgens een partijtje.
De ‘training’ staat onder leiding van een
gediplomeerde basketbaltrainer met Walking
Basketball vaardigheden.
Na een uurtje eindigen we met een cooling
down, al dan niet omkleden en tijd voor
napraten met een drankje. Ruim vóór 12.00
uur zetten we er een punt achter.

Dorpsverbinders Heumen:
De ogen en oren van jouw dorp
Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. Wij brengen
mensen bij elkaar en signaleren vragen en problemen.
Ook zorgen we ervoor dat inwoners de weg vinden naar
activiteiten en voorzieningen.
Spreek ons gerust aan!
Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl

Onze beweegcoach Dorien Vrolijks is
half juli gestart met het maken van
een korte wandeling in Malden met
inwoners die daar zin in hebben:
het is gezond, gezellig en gratis!
Doet u ook mee!
Loopt u ook gezellig mee? In de zomervakantie
lopen we elke week op donderdagmiddag
vanaf 14.00 uur. We verzamelen op het terras
naast de voordeur van Malderburch. Iedereen
is welkom! Zonder of met rollator. Na afloop
drinken we een kopje koffie of thee als u dat
wilt, dat is wel op eigen kosten.

Werkzaamheden bij brug Grave
Brug beperkt toegankelijk in het weekend van 22 en 23 augustus 2020
Aangezien de volgende gemeentepagina pas op 21 augustus verschijnt
geven wij nu al aan dat in het weekend van 22/23 augustus werkzaamheden starten aan de brug bij Grave. Het
gaat om twee nachtelijke afsluitingen.
Rijkswaterstaat start met het schilderwerk aan
de bovenbouw van de John S. Thompsonbrug
bij Grave. Hierdoor is de brug zowel op
zaterdag 22 augustus (tussen 19.00 - 07.00
uur) als zondag 23 augustus (tussen 20.00 05.00 uur) afgesloten voor het wegverkeer.
Overdag is één rijstrook beschikbaar. Er geldt
een omleidingsroute die met gele borden is
aangegeven. Nood- en hulpdiensten, fietsers
en voetgangers kunnen het hele weekend van
de brug gebruik maken. Ook tijdens de afsluiting in de avond en nacht.
Na dit weekend brug weer volledig open
De brug is het na dit weekend weer gewoon
toegankelijk voor alle verkeer. Er geldt wel
een aangepaste snelheid van 50 km/uur.
De hoogtebeperking blijft hetzelfde. Ook het
maximale gewicht voor vrachtverkeer verandert niet.

Bron: RWS / J.v. Houdt
Onderhoudswerkzaamheden tot eind 2022
Tot en met 2022 schildert het Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf (GSB) in opdracht
van Rijkswaterstaat de bovenbouw van de
brug. Steeds als een brugdeel geverfd wordt, is
een nachtafsluiting nodig. Het schilderen van
elk brugdeel duurt steeds zo’n 3 maanden.
Als het schilderwerk in 2022 klaar is, zijn de
typerende regenboogkleuren (die nu zijn
vervaagd) van het rijksmonument weer in ere
hersteld. Naast het schilderen van de boven-

bouw, vervangt GSB in 2022 ook de slijtlaag
van het wegdek en het fietspad van de brug.
Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden
aan de John S. Thompsonbrug is te vinden
op www.rijkswaterstaat.nl/bruggrave.
Hier kunnen geïnteresseerden zich ook
abonneren op een digitale nieuwsbrief,
waarmee u op de hoogte blijft van de laatste
ontwikkelingen.

Buurtvervoer Heumen weer gestart!
U kunt weer met Buurtvervoer Heumen
op stap, binnen de corona richtlijnen
uiteraard. Buurtvervoer is beschikbaar
voor ritjes binnen de gemeentegrenzen en naar de ziekenhuizen. De gemeente, Malderburch, de vrijwillige
chauffeurs en planners zijn blij voor
iedereen dat dit weer kan. We rijden
vanaf maandag 29 juni zowel met de
elektrische auto als met de bus.
In onderstaand bericht leggen wij uit hoe dit in
z’n werk gaat.
• Alle inwoners van onze gemeente kunnen
gebruik maken van Buurtvervoer, op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 18.00 uur.
• Om een rit aan te vragen belt u naar de
planner, via telefoonnummer: (06) 38 27 82 31.
Hij/zij is bereikbaar op werkdagen van 9.00
- 12.00 uur.
• De planner vraagt u op welke dag, waar en
hoe laat u ergens wilt zijn. Ook of u verkouden
bent en/of koortsklachten heeft.
• U wordt verzocht de aanvraag uiterlijk één

dag van te voren te doen bij de planner. U
hoort meteen of de rit gepland kan worden.
Corona-richtlijnen
Om iedereen verantwoord en veilig te vervoeren, moeten we wel een paar regels met elkaar
afspreken. U leest ze hieronder.
• Géén handen schudden.
• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft.
Meld dat zo spoedig mogelijk bij de planner.
• Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan
blijft u ook thuis.
• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Het dragen van een mondkapje is verplicht. U
dient deze zelf bij u te hebben en op te zetten.
• Reis alleen of indien echt nodig met een
begeleider.
• De chauffeur gaat bij mensen thuis en bij
instellingen en andere organisaties niet
(mee) naar binnen.
• Rolstoel, rollator of bagage kan mee in het
vervoer. Voor zover de chauffeur deze moet
aanraken, worden de contactpunten eerst
schoongemaakt.

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt
dan kunnen wij u verantwoord, veilig en weer
met veel plezier vervoeren. Goede reis!
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De week van
de burgemeester
Al weer het laatste stukje dat ik schrijf
voordat de vakanties ingaan. Als gemeente hebben we dan bijna geen nieuws, dus
geen gemeenteblad en dan is ook voor
mijn wekelijkse stukje geen plaats. Als het
goed is kunt u vanaf 21 augustus weer op
nieuws van ons rekenen.
Al veel mensen zijn op vakantie maar het
valt dit jaar niet zo op want het gemeentehuis was sinds maart al behoorlijk leeg.
Alleen is het soms lastig dat veel mailtjes nu zonder antwoord
terugkomen, met alleen de aanduiding dat ze over zoveel
weken pas gelezen worden. Maar voor de mensen is het goed
dat ze er heel even op uit kunnen en energie opdoen.
In de vergadering van de raad merk ik dat mensen graag even
met elkaar praten, maar ook het aantal gezamenlijke activiteiten vind ik opvallend. Mensen die afspreken in het park voor
een picknick, maar ook rondritten. Komisch vond ik het hoe op
een zondag van de ene kant in file oude pick-ups langsreden
en vanuit de tegenovergestelde richting een zelfde groep oude
tractoren. Ook die mensen zoeken elkaar op. Ze blijven zo in
ieder geval op afstand. En dat geldt ook voor de vele fietsers
die er massaal op uittrekken en zo gezond genieten van ons
mooie land.
Na bijna een half jaar mag ik een bezoek brengen aan een
echtpaar dat 60 jaar getrouwd is. In maart mocht het niet en
stond ik soms op de stoep vijf meter van de voordeur een
liedje te zingen nadat ik de bloemen bij de voordeur had
gelegd. Veel mensen durven het terecht ook niet aan vanwege
een wankele gezondheid. Maar als huis of tuin ervoor geschikt
zijn om voldoende afstand te kunnen houden dan gaat het
prima, dat blijkt als ik bij een uiterst vitaal stel binnen wandel.
Voorzichtig zijn ze, maar niet bang voor het virus, en zelf zorg
ik wel dat ik goed mijn handen was en ontsmettingsvloeistof
gebruik. Het mag me niet gebeuren dat mensen van mij ziek
worden.
We praten onder andere over de werktijden van vroeger.
Normaal was een week vakantie per jaar en een week om
snipperdagen op te nemen. Daarbij 48 uur werken in de week
en dus ook op zaterdagochtend. Maar ook dat vrouwen bij de
ondertrouw ontslag kregen om zich te kunnen wijden aan het
huishouden en om zich voor te bereiden op de opvoeding.
Er waren natuurlijk in die tijd ook veel minder apparaten om
het huishouden te doen en in de winkels lag niet alle groente
panklaar, zoals nu. Wat mooi om van mensen te horen hoe
voor hen die ontwikkelingen zijn geweest en hoe ze ermee
om zijn gegaan. Zo’n bezoek is leuk! Het relativeert ook veel
dingen. Ik kan u voorlopig niet meer mijn verhalen vertellen,
maar over een kleine maand hoop ik dat weer te doen. Ik hoop
dat het u intussen heel goed gaat. Mocht u vakantie hebben
dan hoop ik dat u daardoor weer helemaal fit bent voor het
volgende seizoen en ieder wens ik een fijne zomer.

Marriët Mittendorﬀ

Alzheimercafés weer voorzichtig
van start vanaf september
In de afgelopen maanden zijn ten gevolge van de coronacrisis
de deuren van de Alzheimercafés in het hele land gesloten
gebleven. In september en oktober gaan de cafés in de regio
Nijmegen weer geleidelijk en voorzichtig open. Daarbij zullen
de richtlijnen van het RIVM en Alzheimer Nederland gevolgd
worden.
Dit betekent onder andere dat er per café een beperkt aantal bezoekers kan
worden ontvangen. Daarom moeten de bezoekers zich vooraf aanmelden bij het
café van hun keuze. Per café is er een aanmeldpunt. De informatie hierover kunt
u tijdig vinden in de lokale huis-aan-huisbladen en op de flyers van het Alzheimercafé in uw gemeente.
Start per café verschillend
Dit komt omdat de mogelijkheden per locatie verschillen. De cafés in de
gemeenten Berg en Dal en Beuningen gaan in september weer van start.
Wanneer de cafés in de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Heumen en Mook en
Middelaar weer gaan starten is nog niet zeker. Houd daarom de informatie in
de lokale bladen en op de flyers in de gaten.

Collectes
Deze week is er geen collecte.
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).
Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande
adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl/bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Vieracker 49
• Overasselt: Sectie F Perceel 812 nabij Schoonenburgseweg 4
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Koningin Julianastraat 11 t/m 23
• Malden: De Horst 28, Veldweg 1
Verleende omgevingsvergunning (wijziging)
• Malden: Hatertseweg 2
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: Heegseveldweg 1
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Groesbeekseweg 55 A
• Overasselt: Sectie G Perceel 903 nabij Sleeburgsestraat 1 en 3
Aangevraagde Drank- en Horecawetvergunning
• Overasselt: Stichting Buurderij de Lage Hof. Deze aanvraag ligt van woensdag 5
augustus t/m dinsdag 1 september ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

