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In september reinigt en inspecteert de 
firma Tolhuis uit Bakel een deel van 
het rioolstelsel in onze gemeente. 
Met de informatie vanuit de inspectie, 
krijgen wij inzicht in de staat van het 
rioolstelsel en kunnen we waar nodig 
maatregelen nemen. Voordat er geïn- 
specteerd kan worden, wordt het riool 
gereinigd. 

De werkzaamheden zijn van start gegaan op 
maandag 2 september en lopen door tot en 
met vrijdag 27 september. Er wordt op werk- 
dagen tussen ± 7.00 uur en 18.00 uur gewerkt 
in de wijken Heidezoom en Maldensveld in 
Malden. Het werkgebied ligt omsloten tussen 
de volgende straten: Groesbeekseweg, Rijks- 
weg N844, Lierseweg en de Veldsingel nabij 
het nieuwe sportcentrum.

Wat merkt u hiervan? 
In deze straten kunt u reiniging- en inspectie-
wagens tegenkomen van de firma Tolhuis.  

De voertuigen staan meestal maar een korte 
periode op de rijbaan en verplaatsen zich van 
inspectieput naar inspectieput. Wij vragen u bij 
het passeren van deze voertuigen enige voor- 
zichtigheid in acht te nemen. 

Enige overlast
Er kan enige overlast zijn bij de reinigings-
werkzaamheden. Doordat het hoofdriool met 
hoge druk wordt gereinigd, kan het gebeuren 
dat zwanenhalzen onder bijvoorbeeld wasbak-

ken worden leeggezogen of een ogenblik 
onder druk komen te staan. Het eerste ver- 
oorzaakt een rioollucht in huis. Dit is eenvou-
dig te verhelpen door de kraan even te laten 
lopen. In het andere geval kan het water uit de 
hals omhoog komen en of gaan borrelen in het 
toilet, gootsteen of schrobputjes (dit komt 
echter zelden voor). U kunt dit laatste voor- 
komen door het deksel van uw toiletpot te 
sluiten en te verzwaren met bijvoorbeeld een 
emmer water. 

Het nieuwe sportcentrum is natuurlijk 
al volop in gebruik maar op zondag 6 
oktober is de officiële opening waar-
voor u van harte bent uitgenodigd! 

Om 11.30 uur opent een lokale sportheld het 
sportcentrum aan de Veldsingel in Malden 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. 

Tot ziens op zondag 6 oktober!

Vergaderingen 
raadscommissies september 
Het zomerreces van de 

gemeenteraad en de raadscommis-
sies is voorbij. De eerstkomende 
raadsvergadering staat gepland 
op donderdag 26 september. 
De komende weken bereiden de 
raadscommissies de raadsvergade-
ring voor. U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. Hieron-
der ziet u wanneer en waarover de 
raadscommissies vergaderen. 
De vergaderingen starten om 20.00 
uur in het gemeentehuis. 

Dinsdag 10 september Commissie Bestuur 
en Organisatie
Door middel van een presentatie wordt de 
commissie geïnformeerd over ontwikkelin-
gen in de samenwerking binnen de regio 
Arnhem - Nijmegen. Op verzoek van een 
aantal raadsfracties wordt het Winterfestijn 
2018 besproken. Daarnaast staat op de 
agenda een voorstel van het college aan de 

raad om de legesverordening aan te passen. 
Deze aanpassing maakt de aanleg van 
glasvezel in het buitengebied mogelijk. 

Donderdag 12 september commissies 
Fysieke en Sociale Leefomgeving
Vanwege de overlap van een aantal thema’s 
worden de commissievergaderingen op deze 
avond gecombineerd. Er wordt een presen-
tatie gegeven over de ontwikkelingen in de 
Kroonwijk en de commissie behandelt een 
voorstel aan de raad over de verduurzaming 
van maatschappelijk vastgoed, denk hierbij 
aan de dorpshuizen en een aantal sportac-
commodaties.

Kijk voor de volledige agenda op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw menig geven 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden 
bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@
heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67. OPEN DAG

6 oktober vanaf 11.30 uur



Dit weekend gaan de activiteiten 
rondom Market Garden van start! 
Alle activiteiten vindt u op 
www.heumen.nl/75jaarvrijheid. 
Een paar activiteiten lichten we 
hieronder nog verder toe.

Er zijn tal van activiteiten tussen 13 en 17 
september zoals:
- Een vertelochtend (13 september) in de  
 Buurderij in Overasselt waar onder andere  
 verhalen over de dropping van de para- 
 chutisten en de landing van de Waco-
 gliders worden verteld;
- Op zaterdag 14 september is er een  
 programma voor jongeren rond het thema  
 vrijheid: jong en vrij zijn in het Verenigings- 
 gebouw in Overasselt. In de middag zijn er  
 workshops dans, toneel en muziek en  
 koken gevolgd door een talentenjacht,  
 dance battle en een optreden van de uit  
 Malden afkomstige winnaar van ‘Holland’s  
 got talent!’ SHIN-SHAN. Afsluitende  

 dansavond met DJ. De toegang is gratis;
- Zondag 15 september is de opening van de  
 tentoonstelling OMG75 in het museum van  
 Buurderij ‘De Lage Hof’ in Overasselt (van- 
 af 14.00 uur). Er zijn diverse oorlogsobjec- 
 ten te bewonderen. Er is ook een ‘Meet en  
 Greet’ met inwoners uit de gehele ge-
 meente. 

Van bevrijding toen naar vrijheid nu
Op dinsdag 17 september vindt er een 
multimediale avond plaats in Maldensteijn 
(Malden) die u wordt aangeboden door het 
gemeentebestuur. Het is een avond voor het 
hele gezin! Vanaf 17.30 uur bent u welkom 
voor soep en een broodje. Verder is er dans, 
muziek en zijn er een aantal voordrachten. 
Verder praten we over wat vrijheid tegen-
woordig betekent voor Heumenaren. 

Graag aanmelden voor deze bijeenkomst 
vóór 10 september via de website: 
www.heumen.nl/75jaarvrijheid. 

Activiteiten Market Garden 84 miljoen extra 
voor subsidie-
regeling isoleren 
woningen

De Subsidie Energiebesparing Eigen 
Huis (SEEH) wordt definitief 2 septem-
ber weer opengesteld. Met de rege-
ling kunnen mensen subsidie krijgen 
voor twee of meer grote isolatiemaat-
regelen in hun eigen woning.

Door een goede isolatie van uw woning hebt u 
veel minder energie nodig. Dat scheelt in de 
energiekosten en het is een belangrijke stap 
richting een duurzaam gebouwde omge-
ving. De subsidieregeling is een belangrijke 
stimulerende maatregel die bovendien mag 
worden gecombineerd met de gunstige 
duurzaamheidsleningen die onze gemeente 
ter beschikking stelt.

Waar kunt u de subsidie voor gebruiken?
De regeling is bedoeld voor energiebesparende 
isolerende maatregelen in het eigen huis zoals 
het isoleren van een vloer of gevel en het 
plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning 
is het mogelijk om tot €10.000 subsidie te 
krijgen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 
20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor 
het laten uitvoeren van de werkzaamheden 
door een deskundig bedrijf.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor 
maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn 
vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen 
vanaf 2 september worden ingediend op de 
website van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Daar staat meer informatie over de 
energiebesparende maatregelen, de voor-
waarden en het aanvraagproces van de 
subsidie.



Collectes

• 8 t/m 14 september: 

 Prinses Beatrix Spierfonds

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie 

op www.heumen.nl > Bestuur > 

Regelgeving en openbare bekend-

makingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: sectie C nummer 1921  

 (Oosterkanaaldijk 3)

• Malden: sectie I perceel 832-833-834- 

 835-25 (nabij Westerkanaaldijk 5)

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Oude Boterdijk 26

• Nederasselt: Maasdijk 11 A

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Mezenlaan 8 

 

Gedeeltelijk verleende omgevings-

vergunning en gedeeltelijk omgevings-

vergunningvrij

• 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 huis- 

nummer. Ook kunt u de Dar-app down-

loaden. 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

Bij twee knappe brandweerman-
nen mag ik een speldje opspelden 
omdat ze al twaalf en een half jaar 
vrijwilligerswerk uitvoeren. 
Ja, vrijwillig, en dat betekent dat 
je na een telefoontje in je auto 
schiet, je in een voortrazende 
brandweerauto in een pak hijst en 
voor je dat echt goed en wel aan 

hebt weer op straat staat om branden te blussen. 
Allemaal om mensen te redden, om te voorkomen dat 
er nog meer schade ontstaat en ja, soms om iemand 
uit een benarde positie te bevrijden wat soms nog wel 
vermakelijk kan zijn. Maar ook dat je te maken krijgt 
met verwondingen en soms zelfs met de dood, of met 
criminaliteit zoals een drugslabs of hennepplantage. 
Twaalf en half jaar, dan heb je al veel gezien door je 
vrijwilligerswerk.

In Overasselt is het afscheid van pater Aloys, die 
jarenlang actief was in onze gemeente. Een zeer 
geliefde man die klaarstaat voor iedereen en ook altijd 
en overal te vinden is. Geen wonder dat een half uur 
van te voren de kerk in Overasselt al vol zit en dat later 
het verenigingsgebouw ook uitpuilt met mensen die 
hem graag willen bedanken. Hij is er niet alleen voor 
de mensen die een relatie hebben met de kerk, maar 
voor alle mensen die hij kan helpen. Mensen zijn altijd 
blij als hij verschijnt. Jammer dat hij niet bij ons werkt. 
Veel mensen zullen zijn steun missen.

Het politieke seizoen is echt begonnen nu we het 
eerste presidium na de vakantie al weer achter de rug 
hebben. De fractievoorzitters, de gemeentesecretaris, 
de griffier en ik hebben ons gebogen over de agenda’s 
voor de komende periode. Er is altijd veel af te stem-
men, over stukken die eerder of later op de agenda 
komen, over de brieven die binnengekomen zijn, 
onderwerpen waarover wel of niet presentaties 
worden gegeven en wat verder ter tafel komt. 

Verheugend nieuws is dat drie scholen hebben aan-
gegeven dat zij willen meedoen aan de kinderraad. 
Dan worden kinderen bijgepraat over het reilen en 
zeilen van het politieke bestuur. De afronding vindt 
plaats in de raadzaal. De kinderen mogen een idee 
inbrengen en proberen daar een meerderheid voor te 
krijgen. Voor het winnende idee is vijfhonderd euro 
beschikbaar zodat het kan worden uitgevoerd met 
hulp van de gemeente. Ik zie er al naar uit om die 
vergadering voor te zitten. Overigens, de kinderen 
doen het vaak zo goed dat volwassenen er nog heel 
wat van kunnen leren. Dat belooft wat voor de 
toekomst.

Marriët Mittendorff   

Als gevolg van werkzaamheden 
in het bos in 2018 en 2019 en de 
storm van juni 2019 is in onze ge-
meente ongeveer 100 m3 brand-
hout vrijgekomen. Dit is de afgelo-
pen weken verzameld en in diverse 
kavels gesorteerd, variërend in 
grootte tussen de 1 en 11 m3/ 
kavel. 

Wij bieden dit brandhout graag per opbod 
aan onze inwoners aan middels een zo-
genaamde ‘brandhoutdag’. Deze dag is op 
woensdag 18 september tussen 13.00 en 
17.00. De verschillende kavels worden dan 
per opbod verkocht aan de hoogste bieder. 
Kopers dienen zelf voor verwerking en 
transport te zorgen. Deze dag wordt ge-
organiseerd door de Bosgroep Midden 
Nederland, de partij die namens de ge-
meente Heumen verantwoordelijk is voor 
het bosbeheer. 

Interesse?
Bent u hierin geïnteresseerd? Maak dit 
dan kenbaar via: 
middennederland@bosgroepen.nl.
Dit kan tot 9 september 2019, 9.00 uur. 
Geïnteresseerde partijen krijgen per om-
megaande de kavellijst, de algemene 
voorwaarden, een stookadvies en natuurlijk 
de locatie per e-mail toegestuurd. 

Vragen?
Deze kunt u per e-mail stellen aan de heer 
Lindenbergh van de Bosgroep via: 
middennederland@bosgroepen.nl

Openbare 
inschrijving 
brandhout
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