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Werkzaamheden Graafseweg (N324)
De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee
delen. Tussen 16 en 30 maart 2020 wordt het
asfalt van de Graafseweg vervangen tussen de
Streekweg in Nijmegen en de rotonde Oosterweg in Wijchen. Daarnaast worden de bushaltes op kleine punten aangepast.
Naar verwachting wordt er in het najaar van
2020 gestart met het onderhoud aan het deel
tussen de rotonde Oosterweg en de Graafsebrug. Hieronder valt ook de reconstructie van
de weg tussen de Drutenseweg en de Graafsebrug. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

In 2020 en 2021 voert de Provincie
Gelderland groot onderhoud uit aan
de Graafseweg (de weg tussen Nederasselt en Nijmegen). Aanwonenden
en betrokkenen zijn door middel van
een inloopavond geïnformeerd over
deze werkzaamheden. In dit bericht
informeren wij u.

Afsluitingen
• Tussen 23 en 27 maart is de weg afgesloten
tussen 19.00 en 06.00 uur. Aanwonenden en
bedrijven blijven bereikbaar via de ventweg
van de Graafseweg. Doorgaand verkeer
wordt omgeleid via de A326.
• Tussen vrijdag 27 maart 19.00 uur en
maandag 30 maart 06.00 uur is de Graafse

weg afgesloten tussen de rotonde Nieuweweg en de Streekweg voor verkeer in de
richting van Nijmegen. Doorgaand verkeer
wordt omgeleid via de A326. Aanwonenden
en bedrijven blijven bereikbaar.
Reist u met de bus?
De bus kan een aangepaste route rijden tijdens
de afsluiting. Bereid uw reis goed voor en kijk
op www.9292.nl voor de actuele reis- en vertrektijden.
Meer informatie
Op www.gelderland.nl/N324 staat een actueel
overzicht van de werkzaamheden en planning
en op www.bereikbaargelderland.nl vindt u
een actueel overzicht van de wegafsluitingen
en omleidingsroutes. Mocht u vragen hebben
naar aanleiding van dit bericht dan kunt u op
werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99 of per e-mail
provincieloket@gelderland.nl.

Is uw woning geschikt voor spouwmuurisolatie?
Het isoleren van de spouwmuur
verhoogt het comfort in huis en de
energierekening gaat naar beneden.
Bovendien is spouwisolatie veel
goedkoper dan u misschien denkt.
Comfort
Spouwmuurisolatie geeft meer comfort in huis.
De muren houden de warmte beter vast en
geven minder kou af. Het wordt gelijkmatiger
warm in huis. Ook de winst voor het milieu is
groot: doordat de verwarming minder vaak
aanslaat, daalt uw gasverbruik en stoot u
minder CO2 uit.
Snel terugverdiend
Bij een hoekwoning of 2-onder-1-kap kost het
isoleren van de spouwmuur ca. 2.000 euro.

Daarmee bespaart u volgens Milieu Centraal
zo’n 650 euro per jaar. In drie jaar heeft u de
investering dus terugverdiend.
Subsidie
De eigenaar én bewoner van een woning kan
ongeveer 20 procent subsidie krijgen van de
Rijksoverheid als twee of meer isolatiemaatregelen worden uitgevoerd. En als dat gebeurt,
kan er óók subsidie worden aangevraagd voor
een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

contact op met het Loket Duurzaam Wonen
Plus. Op www.duurzaamwonenplus.nl/heumen
vindt u meer informatie en de openingstijden
van het loket. Een e-mail sturen naar:
info@duurzaamwonenplus.nl kan natuurlijk ook.

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer informatie over spouwmuurisolatie of andere gevelisolatie en wilt u een
persoonlijk gesprek hierover? Neem dan
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Heumen herdenkt en viert!
van de vier dorpen, met onder meer filmbeelden en foto’s van Heumen in de periode
1940-1950, live muziek, een fakkelestafetteloop en een escape room. Kortom: voor alle
generaties! Locatie: Maldensteijn, van
ongeveer 14.00 tot 17.00 uur, met aansluitend
een drankje, ter viering van de vrijheid.
Dus: noteer deze datum alvast in uw agenda
en houd deze pagina in de gaten voor het
definitieve programma.

Oproep

Herdenken en vieren vormen belangrijke tradities in onze samenleving.
We staan dit jaar stil bij het feit dat
Nederland 75 jaar geleden bevrijd is
en dat we sindsdien in vrijheid leven.
Ook in onze gemeente herdenken en vieren
we. Op maandag 4 mei is de traditionele

dodenherdenking bij het monument in Overasselt. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
Meer informatie hierover volgt op deze pagina.
Viering 5 mei 2020
Op dinsdag 5 mei vieren wij 75 jaar vrijheid!
Er is een aantrekkelijk middagprogramma in de
maak, georganiseerd door vertegenwoordigers

In september 2019 herdachten we Operatie
Market Garden. Veel inwoners waren
aanwezig bij de evenementen die toen zijn
georganiseerd. Als gemeente kregen we
toen al veel signalen van inwoners dat ze
nog beeld en geluid en dergelijke hadden
uit deze tijd. Daarin zijn we zeer geïnteresseerd. Laat het ons weten!
Er is hiervoor een speciaal e-mailadres
aangemaakt, namelijk:
Heumenviert@heumen.nl

Nieuwe leverancier Wmo hulpmiddelen
De gemeenten in de regio Nijmegen
(Berg en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) werken vanaf 1 juni
2020 samen met een nieuwe leverancier voor Wmo hulpmiddelen: Welzorg. Welzorg levert hulpmiddelen,
zoals scootmobielen en rolstoelen,
aan mensen die via hun gemeente een
Wmo voorziening krijgen.
Omdat het contract met de huidige leverancier
Medipoint afliep, is er een Europees aanbeste-

dingstraject gestart. Na een zorgvuldig doorlopen traject is de opdracht gegund aan Welzorg.
Geleidelijke overgang dienstverlening
Op dit moment levert Medipoint alle Wmo
hulpmiddelen in de regio Nijmegen. Cliënten
die via Medipoint een hulpmiddel hebben,
kunnen dit blijven gebruiken. Medipoint blijft
ook ná 1 juni 2020 onderhoud en reparaties
aan deze hulpmiddelen uitvoeren. Dit loopt
door tot uiterlijk 31 mei 2024. Alle hulpmiddelen gaan binnen vier jaar geleidelijk over van
leverancier Medipoint naar Welzorg.

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

Welzorg neemt de dienstverlening van
Medipoint over, zodra een al verstrekt
hulpmiddel moet worden aangepast of als er
een ander hulpmiddel wordt verstrekt.
Gebruikt iemand meerdere hulpmiddelen?
Dan neemt Welzorg alle hulpmiddelen in één
keer over. Zo heeft de cliënt maar met één
leverancier te maken. Bij het eerste contact
met Welzorg ontvangt de cliënt alle nodige
informatie en contactgegevens. Cliënten die
nu een Wmo hulpmiddel van Medipoint
gebruiken, krijgen een brief van de gemeente
met informatie over deze wijziging.
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De week van
de burgemeester
Ieder jaar is er voor burgemeesters
een driedaagse conferentie over de
laatste ontwikkelingen en trends.
Gelijk een gelegenheid om elkaar te
vragen hoe bepaalde zaken zijn
aangepakt. Dit jaar was het thema:
75 jaar vrijheid, democratie en
rechtstaat 2020. Dat gebeurt in
groepen die uit ongeveer 35 burgemeesters bestaan. Het duurt dus even
voordat iedereen aan de beurt is geweest. Ik denk dat de
inleiders na deze sessies wel toe zijn aan een dagje vrij.
De laatste tijd mogen we veel mensen in het gemeentehuis
ontvangen. Veel inwoners wonen de openbare vergaderingen bij en soms zijn er andere momenten waarbij veel
publiek aanwezig is. Als dat zo doorgaat worden we
ongemerkt echt het huis van de gemeente, en dat is
precies wat we willen.
Carnavalszaterdag was daar een mooi voorbeeld van.
Eerst een mudjevolle raadzaal ter ere van een zeer
gewaardeerde Maldenaar: Jos van Lier. Niet alleen voor de
vele aanwezigen een geweldige man. Onder grote belangstelling mocht hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Mooi en ontroerend. Dank aan de mensen die zich
hiervoor hebben ingezet. Dat was een mooi begin van de
ochtend. Tijdens het her en der overleggen over het al dan
niet doorgaan van de carnavalsoptochten vanwege het
slechte weer, was de burgerzaal inmiddels volgestroomd
met vrolijk uitgedoste mensen. De carnavalsprinsen en
hun gevolg kwamen traditiegetrouw de sleutels van de
gemeente opeisen zodat zij hun rijk de komende dagen
konden besturen.
Slecht weer betekent heel veel pech voor de bouwers van
de wagens van de optocht. Sommigen zijn er bijna een jaar
mee bezig en dan is het sneu als hun pronkstuk niet getoond kan worden. Zo kon alleen de optocht op zaterdag in
Malden doorgaan. Het viel me op dat ondanks het gemis
van de optocht de stemming in de dorpen evengoed heel
feestelijk was. Saamhorigheid helpt.

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.

Collectes
• 8 t/m 14 maart: Amnesty International

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 > Bestuur > Regelgeving en openbare
bekendmakingen > Bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Groesbeekseweg 15, Kopacker 2
• Nederasselt: Eindsestraat 3
• Overasselt: Hoogstraat 56, Molenkuil 9, Sleeburgsestraat 3

We moeten welhaast een gezonde gemeente zijn, want ik
mag bij veel bruidsparen op bezoek omdat ze een flink
aantal jaren getrouwd zijn. Als we in gesprek raken en ik
hoor dat er ook nog eens jaren verkering aan vooraf gingen,
dan zie ik mensen voor me die soms al zeventig jaar lief en
leed delen. Tegenwoordig trouwen mensen gemiddeld op
wat latere leeftijd en er sneuvelen een flink aantal huwelijken, dus in de toekomst zullen er minder van deze langjarige bruidsparen zijn. Wel jammer, want als ik zie hoe
liefdevol de sores van het ouder worden gedeeld wordt
door mensen die al zo lang bij elkaar zijn, dan heeft dat
echt iets ontroerends.

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Kiezel 33, Kiezel 35, Kroonsingel 7
• Overasselt: De Laan 18-18A-18B-18C en 20, Schoonenburgseweg 18

Marriët Mittendorff

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Broekkant 53

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
• Malden: Promenade 2 - 14
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Hofstraat 2
Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig
• Malden: Groeze 27

