18 december 2020
Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

Openingstijden gemeentehuis en balies:
kijk op www.heumen.nl of
bel 14 024 (keuzemenu: 1)
e-mail: heumen@heumen.nl
website: www.heumen.nl
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

Speelkuil in Kroonwijkpark krijgt vorm
Wethouder René Waas en Jean Paul
Later, directeur van basisschool De
Vuurvogel, plaatsten op 11 december
de waterpomp voor het eerste speeltoestel in de speelkuil. Daarmee
markeerden zij een mijlpaal voor de
nieuwbouw van basisschool De Vuurvogel en de herinrichting van het
Kroonwijkpark.
In het Kroonwijkpark aan de Gladiolenstraat /
Chrysanthstraat in Malden wordt het nieuwe
schoolgebouw van basisschool De Vuurvogel
gebouwd. Op deze locatie worden de twee
Vuurvogels, die in noord en zuid Malden
liggen, samengevoegd tot één Jenaplanschool.
De plaatsing van het schoolgebouw in het
Kroonwijkpark sluit goed aan bij de onderwijsgedachte van de school. Kinderen kunnen zich
op deze plek optimaal ontwikkelen.
In een gebouw met plekken waar kinderen
binnen én buiten kunnen werken en elkaar via
spel, viering en gesprek kunnen ontmoeten.
Buitenlessen kunnen worden gegeven in de
tuintjes die direct rondom de school worden
aangelegd.
Park
In het park met diverse zones, waaronder een
prachtige speelkuil en een voetbalveldje,
kunnen kinderen van de school, maar natuurlijk ook kinderen uit de buurt samen spelen,
sporten en ontdekken. Het Kroonwijkpark
wordt een mooie plek waar iedereen van kan
genieten.
De bouw van de school en de aanleg van het
park zijn in volle gang. In maart 2021 zal
De Vuurvogel in gebruik worden genomen.
Dan is ook het grootste deel van het park klaar.
Enkele delen van het park worden nog niet
meteen opengesteld, omdat het gras en de
beplanting dan net zijn aangebracht en

kwetsbaar zijn. Als die in het voorjaar goed
gaan groeien, kunnen die delen ook open
worden gesteld.
Meedenken en meedoen
“Vanwege corona zijn mensen genoodzaakt
om vanuit huis te werken of zijn zelfs thuis in
quarantaine. Ik kan me voorstellen dat de
geluiden vanaf de bouw dan extra vervelend
kunnen zijn. Als u ernstige overlast ervaart
kunt u dit melden via de Dolmans bouw-app of
via de app Verbeterdebuurt. Deze zijn op uw
mobiele telefoon te downloaden. Dan proberen
wij de overlast te verminderen. We hopen dat
als het park straks helemaal klaar is, iedereen
ervan kan genieten”, aldus wethouder René
Waas. Om dit ook voor de lange termijn te
borgen worden vrijwilligers gevraagd om
samen met de gemeente en de school mee te
denken over het onderhoud en gebruik van
het park. Meer informatie hierover volgt
tijdens de openingsweek van de school in
maart 2021.
Honden uitlaatplaatsen
Het park gaat straks voor verschillende

activiteiten gebruikt worden, zoals spelen,
sporten, les geven, wandelen, honden uitlaten
of gewoon zitten op een bankje. Dan is het
prettig en gewenst dat iedereen rekening
houdt met elkaar. We gaan daarom borden
plaatsen die erop wijzen dat honden aan de lijn
moeten worden gehouden en dat poep moet
worden opgeruimd. Daarvoor worden enkele
afvalbakken geplaatst. Honden kunnen hun
behoefte doen op de daarvoor bestemde
uitlaatplaatsen aan de Gladiolenstraat, de
Schoolstraat en (tijdelijk) de Kroonsingel.
Fietsen in het park
In het Kroonwijkpark worden een school en
speelvoorzieningen aangelegd. Er zullen
daardoor veel kinderen en ouders in het park
zijn. Bij de school worden ook fietsenstallingen
geplaatst, omdat veel kinderen en hun ouders
op de fiets naar school komen. Het fietsgebruik
van de paden in het park neemt daardoor toe.
We gaan in het park borden plaatsen die
attenderen op het gebruik door voetgangers
en fietsers. Brommers mogen niet in het park
komen.

Spreid uw boodschappen voor de Kerst!
Aangezien alle horeca met de kerstdagen
gesloten blijft, maken veel mensen zich op
om zelf thuis in de keuken aan de slag te
gaan. Dat betekent ook veel levensmiddelen,
lekkernijen en drank inslaan. Om te voorkomen dat het veel te druk wordt in onze
supermarkten vragen we iedereen om het

boodschappen doen voor de Kerst zo veel
mogelijk te spreiden.
Onze tips:
• Haal de lang houdbare producten al eerder
in huis.
• Ga op een doordeweekse ochtend boodschappen doen.

• Maak gebruik van de vele thuisbezorgdiensten die winkels bieden.
Of maak gebruik van de afhaal- of bezorgservice van onze lokale horeca. Thuis eten op
restaurantniveau én u steunt de horeca die
het in deze tijd al zo zwaar heeft!
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Met iets kleins aandacht geven aan wat echt belangrijk is
Dus toen ik werd gevraagd om het ontwerp te
maken voor deze bedankactie werd ik meteen
enthousiast. De gedachte achter het bedankje
sluit precies aan bij wat ik doe en wat ik wil
uitdragen.”

Vrijwillige inzet bedanken, hoe doe je dat? We willen graag stilstaan bij de
kracht van vrijwillige inzet en het belang van deze inzet voor onze samenleving.
Met iets kleins aandacht geven aan wat echt belangrijk is. In onze gemeente
hebben we iemand die dit als geen ander kan: vrijwilliger en ondernemer Floor.
Bekend van de raamtekeningen die ze in onze gemeente maakt en van haar
bedrijf ‘Kadootje van Floor’.

Voor wie?
Iedereen die zich vrijwillig inzet voor iemand
anders willen we hier graag voor bedanken.
Daarom ontwerpt Floor een mooi en uniek
bedankje om te laten merken dat alle vrijwillige inzet ertoe doet. Denk aan vrijwilligers die
actief zijn bij een vereniging, stichting of
organisatie. Maar ook mensen die een maatje
zijn van iemand. Of iemand die mensen in de
buurt helpt bij kleine of grote hulpvragen. Dus:
zet u zich op de een of andere manier vrijwillig
in? Vraag het bedankje dan ook aan!

Deze manier van werken wordt weerspiegeld
door de filosofie achter haar onderneming.
Ze vertelt daarover: ”Kadootje van Floor gaat
over aandacht, over lief zijn, over kleine
dingen, over stilstaan bij wat echt belangrijk is.

Aanvragen
U vraagt het bedankje aan via:
www.heumen.nl/vrijwilligerssteunpunt
Doe dit vóór 24 december 2020, dan ontvangt
u het in januari per brievenbuspost.

Aanplant bomen en aankleding wadi’s
Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond,
worden er op een aantal plaatsen bomen en
struiken aangeplant. Dit is ter hoogte van de
McDonald’s, in de wegbermen en bij de nieuwe
wadi’s. Naar verwachting is dit in het voorjaar
van 2021 klaar. Daarmee wordt voorkomen dat
de nieuwe aanplant beschadigd raakt door de
laatste werkzaamheden.

zijn. Wel worden er (minimale) verkeersmaatregelen toegepast om veilig te kunnen werken.
Doorgaand verkeer heeft dus geen last van
deze werkzaamheden.

De stijl van Floor
Floor heeft oog voor het kleine, het alledaagse,
en weet dat prachtig vast te leggen door juist
daarop haar aandacht te richten. Dit is goed te
zien in haar tekeningen en foto’s van bloemen.

Onderhoud Rijksweg
De Rijksweg (N844) tussen Malden en
Nijmegen is een belangrijke verbindingsweg. In 2019 en 2020 voerde de
Provincie Gelderland groot onderhoud
uit aan de Rijksweg tussen de Jan J.
Ludenlaan (N271) en Nijmegen. In het
voorjaar van 2021 worden de laatste
werkzaamheden uitgevoerd en komen
er groenvoorzieningen.
Eerder dit jaar zijn er zogenaamde ‘drainagebuizen’ (zie foto) geplaatst tussen de Veldsingel en de Groesbeekseweg en ter hoogte
van de wadi bij de Veldsingel. De wadi’s en
de drainagebuizen moeten wateroverlast bij
(hevige) regenval voorkomen. Vanaf half
januari 2021 worden deze verder afgewerkt,
zodat ze met zo min mogelijk onderhoud hun
werk blijven doen. Het is de verwachting dat
deze werkzaamheden half februari zijn
afgerond.
Nieuw dassenraster
Tijdens het groot onderhoud is er een nieuwe
dassentunnel ter hoogte van de McDonald’s
geplaatst. Dassen en andere dieren kunnen
deze nieuwe tunnel makkelijker vinden.
Daarmee worden onnodige verkeersslachtoffers voorkomen.

Verkeer heeft geen last
De verwachting is dat voor de resterende
werkzaamheden geen wegafsluitingen nodig

Contact
De actuele wegwerkzaamheden en
omleidingsroutes vindt u op:
www.bereikbaargelderland.nl of vul daar
het vragenformulier in.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact
opnemen met de provincie op:
(026) 359 99 99.

www.heumen.nl
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LET OP: gezien de afgelopen week ingezette lockdown gaan de hieronder genoemde activiteiten tot nader order NIET door!

Special Aandacht voor elkaar
Toen begin oktober 2020 de landelijke
actie ‘Aandacht voor elkaar’ van start
ging, hadden we nog geen idee hoeveel geweldige initiatieven in onze
gemeente hieruit voort zouden
komen. Wethouder Ans Stunnenberg
sprak toen de hoop uit dat we de
komende periode toch vooral aandacht moesten blijven geven aan alle
mensen in onze omgeving die het
moeilijk hebben, soms zwaar getroffen zijn en er ook nog eens vaak alleen
voor staan. Oog voor mensen in
moeilijke tijden, oog voor elkaar, oog
voor de gevaren van het virus.
Op deze pagina lichten we enkele van
de vele mooie initiatieven eruit die
met échte Aandacht voor elkaar zijn
georganiseerd.
Verrassing voor de Kerst
Dit jaar worden duizenden ouderen in Nederland verrast met een feestelijke kerstbox van
het Nationaal Ouderenfonds. Daaronder ook
een aantal ouderen in de gemeente Heumen.
Het is een hart onder de riem voor ouderen die
bijvoorbeeld ziek zijn, een dierbare zijn verloren of door corona dit jaar geen kerstfeest
vieren. Zij weten zo dat er aan ze gedacht
wordt.
Lokale vrijwilligers van de KBO’s, De Zonnebloem en Malderburch bezorgen de dozen - op
veilige afstand - graag bij deze ouderen thuis.
Studenten van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen helpen mee. De doos is gevuld met
spulletjes om de Kerst thuis zo gezellig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een cadeautje,
handgeschreven kaartje en een uitnodiging
voor een speciale online kerstshow.
Mevrouw van Melis ontving een kerstbox en
was blij met de komst van mevrouw Geertsen-Jacobs van KBO Malden en student
Delano Fidan. Een persoonlijk woordje met
Kerstwens bij de deur, het werd duidelijk op
prijs gesteld. Mevrouw van Melis vindt
aandacht voor elkaar nu extra belangrijk:

“Het zijn moeilijke tijden met corona. Helaas
gaan ook veel activiteiten nu niet door. Dat
snap ik wel, want we willen geen van allen ziek
worden. Nu hopen dat corona snel voorbij is.
Graag bedank ik het Ouderenfonds, het was
fijn om zo bij de deur verrast te worden.”
Lichtpuntje in donkere dagen
Het afgelopen jaar was voor veel ouderen in
Nederasselt een donkere en onzekere periode.
Tijd om juist deze inwoners een steuntje in de
rug te geven. Het idee om veel oudere
inwoners een lichtje (waxinelichtje met
batterij) en een kaartje aan te bieden werd
bedacht door Desiree Verburgh, actief lid van
het Oranjecomité. Samen met haar dochter en
Rosalie van Raaij heeft ze de afgelopen weken
een kleine 50 inwoners verblijd met een
lichtpuntje. “Er zijn dit jaar veel mensen in ons
dorp ziek geworden, sommigen zijn overleden.
Veel ouderen zijn onder de huidige omstandigheden voorzichtig om anderen te ontmoeten.

Dat leidt tot veel eenzaamheid in deze donkere
dagen, zeker voor de partners van mensen die
zijn overleden. Daar willen we iets aan doen
door ze een warm lichtje te geven,” vertelt
Desiree. Juist ook het persoonlijk afgeven
(netjes op afstand) van het lichtpuntje is een
mooi gebaar van aandacht aan elkaar geven.
Een kleine actie maar daarom niet minder

Korte wandeling in Malden
met of zonder rollator
belangrijk met de feestdagen voor de deur.
“Maatje? Het geeft je een glimlach aan het
einde van dag!”
Rozanne Hermsen (29) is Registeraccountant
en ondersteunt sinds een paar maanden
Medina (vanwege de privacy een fictieve
naam) met haar studie aan het ROC Nijmegen.
Via beeldbellen werken ze samen aan opdrachten voor financiële vakken. Daardoor
leert Medina ook beter Nederlands lezen en
begrijpen.

Samen gezellig een ommetje maken in de buurt.
Gestart: 16 juli
Kosten: gratis
Dag en tijdstip: donderdag om 14.00 uur
Waar: op het terras naast de voordeur van
Malderburch
Georganiseerd door Dorien Vrolijks,
beweegcoach gemeente Heumen,
e-mail: dvrolijks@heumen.nl
of telefoon (06) 52 68 31 16.

Oosters Bewegen

Oosters
Bewegen

Oosters Bewegen is een buitenactiviteit, waar vormen
als Tai Chi, Qi Gong en Yoga in voor komen. Het brengt
balans in lichaam en geest. Het zijn goede evenwichtsoefeningen waar iedereen met of zonder beperking
aan mee kan doen.

“Ik realiseer mij dat wij het erg goed hebben in
Nederland. De kansen liggen voor het oprapen
en iedereen heeft recht op onderwijs. Medina
komt vanuit een ander land als vluchteling
naar ons toe en heeft ontzettend veel meegemaakt. Haar motivatie om te blijven doorzetten en te gaan voor een nieuw leven hebben
mij geraakt. Zelf woon ik nog niet zolang in
Malden. Het ondersteunen van Medina levert
mij nieuwe contacten in Malden op.
Ook mijn wereld wordt groter. Het begeleiden
en coachen geeft mij enorm veel positieve
energie, vooral omdat ze ontzettend veel heeft
aan mijn hulp.”
Rozanne adviseert generatiegenoten ook eens
te overwegen om maatje te worden. “Het geeft
veel voldoening om iets te doen voor een
ander. Je leert relativeren, na te denken over
jezelf, samenwerken. We maken samen
afspraken over de duur van de ondersteuning.
De tijd vliegt voorbij. Als ik dit vergelijk met de
hoeveelheid uren die wij allemaal besteden
aan onze telefoon en het kijken van series et
cetera, dan is het niet veel tijd. En het is fijn
dat Medina en ik terug kunnen vallen op een
betrokken begeleider. Die stimuleert dat ik
ervaringen uitwissel met andere maatjes.
En, het geeft je een glimlach aan het einde van
de dag. Mooi toch?”
Interesse? Of meer informatie?
Kijk voor meer informatie op:
www.heumen.nl/maatjes
of mail naar maatjes@heumen.nl

Waar: in alle dorpskernen
Kosten: € 5,- per les, maar de eerste proeﬂessen zijn
gratis. Daarna kan men een 10-rittenkaarten aanschaffen of lid worden bij MMFysio of Fit & Fun.
Meer info: www.heumen.nl/heumenbeweegt

Walking Basketbal bij Joy-M
Basketballen zonder hard te lopen of te
springen o.l.v. gediplomeerde basketbaltrainer.
De training bestaat uit baloefeningen en
partijtje.
Gestart: 14 augustus
Kosten: eerste 2x gratis; daarna lid worden van
Joy-M voor € 135 per jaar
Dag en tijdstip: vrijdag 10.00 - 11.00 uur
Waar: Sportcentrum Malden
Meer info bij Peter Soethoudt, trainer
(06) 27 17 81 69 of Dorien Vrolijks, beweegcoach gemeente Heumen (06) 52 68 31 16.

Bewegen op muziek
Activiteiten van Evelien Krikke op vrijwillige
basis (gratis)
Woensdag 10.30 - 11.30 uur (Pitrus, Malden),
woensdag 14.00 - 15.00 uur (Heumense Hof,
Heumen) en woensdag 19.00-20.00 uur
(Het Grind 19-20, Malden).
Aanmelden niet nodig.

Sportadviesgesprekken ‘Blijf bewegen’
Raamtekeningen
Heeft u ze ook al gezien?
Raamtekeningen met opbeurende teksten op gebouwen
in Heumen, Overasselt,
Nederasselt en Malden.
Een initiatief van Floor
Verstegen in het kader van
‘Aandacht voor elkaar’.

Samen met beweegcoach Dorien Vrolijks kijken en uitproberen
bij welke activiteit/vereniging u zou willen bewegen.
Start: per direct
Kosten: gratis
Dag en tijdstip: dinsdag en donderdag
Waar: bij u thuis of waar u zich het prettigst voelt
Meer info: Dorien Vrolijks, beweegcoach gemeente Heumen,
e-mail: dvrolijks@heumen.nl of telefoon (06) 52 68 31 16.

www.heumen.nl
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Dementievriendelijke gemeente

levensboek te maken voor ouderen uit hun
eigen omgeving. Naar verwachting start vanaf
februari 2021 de eerste groep studenten.
Vergeet-me-niet-pad
Een vergeet-me-niet-pad is een markering
die op stoeptegels wordt aangebracht met
spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes.
Dit blauwe bloemetje staat symbool voor
aandacht voor dementie.
Hiermee kan bewustwording
over dementie in een dorp
worden vergroot. Er wordt
verkend hoe dit idee uitgevoerd kan worden.

Vanaf mei 2020 stond het onderwerp
‘dementievriendelijk Heumen’ op ons
digitaal platform Heumenpraatmee.
Hiermee riep de kerngroep Dementievriendelijk Heumen inwoners op
ideeën te geven over hoe we onze
gemeente nog dementievriendelijker
kunnen maken of hoe u iemand met
dementie in uw buurt kan helpen. Veel
inwoners reageerden hierop en gaven
mooie ideeën. In dit bericht geven wij
aan wat we met deze ideeën gaan
doen.
In de kerngroep van het burgerinitiatief zitten
mensen die zelf mantelzorger zijn (ervaringsdeskundigen), actieve inwoners en ook professionals vanuit o.a. Malderburch, Oosterpoort,
ZZG zorggroep, Mantelzorg Heumen, ZorgMies
Rijk van Nijmegen, Zorgbelang Inclusief en de

Anita Rossen uit Overasselt heeft het
onderwerp ‘vergeet-me-niet-pad’ op
Heumenpraatmee gezet. Anita: “Ik zag de
oproep in de digitale nieuwsbrief van de
gemeente en voelde me direct aangesproken
en betrokken. Ik werk namelijk zelf met
kwetsbare mensen en ondersteun de
mantelzorgers. Ik zie daar veel leed en hoe
mooi is het als ik ook in mijn privé leven daar
wat aan kan doen of eraan kan bijdragen om
de gemeente nog dementievriendelijker te
maken? Toen ik gevraagd werd voor de
kerngroep door Ineke Mooren, heb ik
volmondig JA gezegd”.
Rossen vervolgt: “Ik zag in een blad van
Alzheimer Nederland dat ze het vergeetme-niet-pad ergens in Nederland hebben

gemeente. Zij hebben dit najaar alle personen
benaderd die ideeën hebben ingediend. Drie
ideeën gaan we met hen oppakken, dit zijn:
• Levensboek
• Vergeet-me-niet-pad
• Promotie training Samendementievriendelijk
Levensboek
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
start in samenwerking met de kerngroep het
project ‘Levensboek’. Het levensboek is een
bekend concept dat al op meer plekken in
Nederland wordt uitgevoerd. In een levensboek worden mooie herinneringen verzameld
uit het leven van een naaste met dementie.
Herinneringen kunnen iemand met dementie
activeren en opvrolijken en het zorgt ook voor
een fijn moment samen. De HAN wil haar
derdejaarsstudenten verpleegkunde en
ergotherapie de mogelijkheid bieden om een

aangelegd en dacht gelijk: dat is een mooi idee
voor mijn eigen gemeente. Normaal wordt het
aangelegd op de openbare weg voor mensen
die dementie hebben, zo zijn er herkenningspunten en gaan ze niet zo snel ‘dwalen’.
Bovendien zijn de tegels zichtbaar voor
inwoners waarmee meer bewustwording
gecreëerd wordt voor het omgaan met
mensen met dementie. Ik zie voor Overasselt
ook mogelijkheden in de verkeersveiligheid.
Vanuit de Buurderij moet je namelijk oversteken naar een bushalte en dan naar de Hoogstraat, twee zeer gevaarlijke oversteekpunten
waarbij de tegels zeker op zouden vallen voor
weggebruikers. We gaan dan ook onderzoeken
of het haalbaar is om de tegels te plaatsen.
Ik hoop dat het door kan gaan.”

Training dementie op:
www.samendementievriendelijk.nl
De site biedt diverse (gratis) online trainingen
aan. Hiermee kan iedereen zijn of haar kennis
over dementie vergroten en leren hoe om te
gaan met dementie. Er zijn 12 branchetrainingen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor vrijwilligers, kappers, winkeliers, chauffeurs of
bankmedewerkers. Ook is er een basistraining
voor iedereen. De kerngroep wil hier in 2021
meer bekendheid aan geven. Bent u benieuwd
naar de training en wat u ermee kunt, bijvoorbeeld samen met uw buurtgenoten, club of
bedrijf? Kijk voor meer informatie op:
www.samendementievriendelijk.nl
Meer ideeën en helpen?
Heeft u nu of in de toekomst meer nieuwe
ideeën voor een dementievriendelijk Heumen?
Of wilt u graag meehelpen om bovenstaande
ideeën mee uit te voeren? Graag zelfs!
Neem dan contact op met initiatiefnemer Hans
van Zonneveld via: j.vanzonneveld@caiway.nl

Alzheimer Café
Heumen-Mook en
Middelaar
Nu het organiseren van een café
nog steeds niet veilig mogelijk is,
wil de werkgroep Alzheimer Café
door dit bericht toch een vorm van
contact met u houden. In het
Alzheimer Café staat ontmoeting
centraal, steeds rond een thema
wat met dementie te maken heeft.
De decemberfeestdagen vieren we graag in
het bijzijn van familie en vrienden. Dat
verloopt dit jaar anders en met alle andere
corona-maatregelen kan de decembermaand een verwarrende periode zijn.
We hopen dat u ondanks alles, in deze tijd
toch warmte, hoop en gezelligheid kunt
ervaren. Dit ondersteunen we graag met
een paar tips:
• Over het algemeen is een klein gezelschap voor mensen met dementie vaak
het prettigst.
• Herinneringen van vroeger terug laten
komen, bijvoorbeeld met behulp van
foto’s, brengt u samen terug in de tijd.
Er komen vaak mooie verhalen los.
• Wanneer het weer het toelaat kan een
verfrissende wandeling fijn zijn.
• Geniet ook als mantelzorger van de feestdagen.
• Accepteer aangeboden hulp en verdeel
taken zoveel mogelijk.
• Meer tips, ook voor feestdagen op
afstand, kunt u vinden op:
www.dementie.nl/tips-voor-de-feestdagenin-coronatijd
We realiseren ons hoe moeilijk deze periode
voor u en uw naasten kan zijn. Schroom niet
om hulp te vragen bijvoorbeeld via uw
zorgtrajectbegeleider of huisarts.
U kunt ook bellen met de afdeling welzijn
van Malderburch, op telefoonnummer:
(024) 357 05 70.

Eén uniform Bibob-beleid voor de zes
gemeenten van Tweestromenland
De zes gemeenten van Tweestromenland (Berg en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen, West Maas en Waal en
Wijchen) gaan hetzelfde Bibob-beleid
voeren. Dat hebben de gemeenten
onlangs besloten. Het nieuwe gezamenlijke beleid treedt op 1 januari
2021 in werking.
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
(Wet Bibob) is een preventief bestuursrechtelijk instrument om criminele activiteiten te
kunnen aanpakken. Als er bijvoorbeeld gevaar
dreigt omdat een vergunning wordt misbruikt,
kan de gemeente de aanvraag weigeren of de
afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt
voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Tegelijk wordt zo de concurren-

tiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Bij het implementeren en toepassen
van de Wet Bibob zijn de gemeenten geadviseerd en ondersteund door het RIEC (Regionale
Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland.
Momenteel hebben de zes gemeenten van
Tweestromenland nog ieder hun eigen
Bibob-beleid. Door samen op te trekken
kunnen ze krachtiger optreden en een
waterbedeffect voorkomen. Sinds afgelopen
zomer biedt de Wet Bibob nieuwe mogelijkheden, die ook in het nieuwe beleid van de zes
gemeenten zijn opgenomen. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om aanbestedingen te
toetsen aan de Wet, ook aanbestedingen in
de zorg.

Bedankje voor vrijwilligers boomgaard Elshof

Wethouder René Waas is afgelopen
week op bezoek geweest bij de
vrijwilligers die al enkele jaren snoeien in de boomgaard Elshof of heggen
beheren in onze gemeente. De vrijwilligers ontvingen een kleine attentie;
een pak appelsap dat geperst is in
september uit de oogst vanuit de
boomgaard.
Er zijn acht vrijwilligers die zich de afgelopen
jaren hebben ingezet in de gemeentelijke
boomgaarden, maar we zijn nog op zoek naar
aanvulling bij deze groep. In januari start er
weer een gratis snoeicursus onder leiding van
een deskundige. Gedurende het snoeiseizoen
zijn er enkele cursusdagen ingepland in de
boomgaarden. Erfgoedplatform Heumen en de
gemeente streven naar een zelfstandige
zogenaamde ‘hoogstambrigade’, met onder-

steuning van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) voor kennis en gereedschap.
Heeft u ook interesse om deel te nemen?
Neem dan contact op met Marieke Bos via
e-mail: mbos@heumen.nl
Biodiversiteit
Het erfgoedplatform van onze gemeente wil
graag de biodiversiteit in de boomgaard en
omgeving vergroten, dus ook het omringende
bos en de weide erbij betrekken. Ze willen,
onder deskundige leiding, de hoogstambrigade
bij het onderhoud betrekken. De mogelijkheden hiervoor worden nu onderzocht door de
gemeente. Afgelopen dagen hebben ze hakhout gezaagd, het hout opgeruimd en voor
hergebruik bij hagen het Kroonwerk gebruikt.
Ook kan er hout gebruikt worden voor
insectenhotels. Er zijn ook vrijwilligers van de
landschapsbrigade die hieraan meedoen.

www.heumen.nl
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Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpbesluit hogere
waarden “Looistraat ong. Heumen”
Vanaf maandag 14 december 2020
ligt het ontwerpbestemmingsplan
“Looistraat ong. Heumen” met identiﬁcatienummer NL.IMRO.0252.
HebpLooistr45B45C-OW01 ter inzage.
Het plangebied
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ligt aan de Looistraat, tussen de huisnummers 45A en 47 in de bebouwde kom van de
kern Heumen.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingplan maakt de oprichting van
twee vrijstaande woningen met bijgebouwen
mogelijk door de bestemming ‘Agrarisch’ te
wijzigen naar ‘Wonen’. Er worden aan de
betreffende locatie twee bouwrechten
toegekend, waardoor de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de gewenste woningen
ontstaan. De woningen krijgen de huisnummers 45B en 45C. Aan de voorzijde van het
perceel wordt een strook ‘Tuin’ aangewezen
zodat enige afstand bestaat tussen de te
bouwen hoofdgebouwen en de openbare
ruimte.

Inhoud ontwerpbesluit hogere waarden
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de
geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op
de A73 op de achtergevels van de twee nieuw
te bouwen woningen de voorkeurswaarde voor
de geluidsbelasting overschrijdt. Voor betreffende nieuw te bouwen woningen moet
daarom een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toegestane geluidsbelasting. Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van deze hogere waarden is bij het
ontwerpbestemmingsplan gevoegd, te vinden
aan het einde van de plantoelichting.
Mogelijkheden voor inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende
stukken kunt u op twee manieren inzien:
• Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op
de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken
op identificatienummer NL.IMRO.0252.
HebpLooistr45B45C-OW01.
• Gemeentehuis: vanaf maandag 14 december
2020 tot en met maandag 25 januari 2021
ligt alles ook ter inzage bij de receptie in het

gemeentehuis (Kerkplein 6 in Malden).
Als u de stukken in wilt zien kunt u daarvoor
een afspraak maken bij het Klant Contactcentrum (telefoonnummer 14024).
Reactiemogelijkheden
U kunt van maandag 14 december 2020 tot en
met maandag 25 januari 2021, schriftelijk of
mondeling, een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580
AZ Malden. Voor een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar de heer Immers, te bereiken via
telefoonnummer 14024.
Degene die niet tijdig een zienswijze indient,
kan in een later stadium geen beroep instellen
tegen het definitieve besluit.

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan
“Verlegging gasleiding Nederasselt (N-576-75)”
Vanaf 21 december 2020 ligt het
ontwerpbestemmingsplan “Verlegging gasleiding Nederasselt (N-57675)” met identiﬁcatienummer NL.
IMRO.0252.BUbpGasNederasseltOW01 ter inzage.
Het plan
Het bestemmingplan maakt het gedeeltelijke
verleggen van de gasleiding nabij Nederasselt
ter hoogte van de Baron van Brakelstraat 5
mogelijk. Het aan te passen leidingtraject loopt
vanaf grofweg de kruising met de Zeedijkse
Leigraaf in zuidwestelijke richting tot net
voorbij de Baron van Brakelstraat en eindigt
iets ten noorden van de Broekstraat. Het
betreft een paraplubestemmingsplan, waarbij
alleen de dubbelbestemming Leiding-Gas
wordt aangepast.
Inzagemogelijkheden
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u op twee manieren inzien:

• Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op
de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken
op identificatienummer NL.IMRO.0252.
BUbpGasNederasselt-OW01
• Gemeentehuis: vanaf maandag 21 december
2020 tot en met maandag 1 februari 2021
ligt alles ook ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis (Kerkplein 6 in Malden).
Als u de stukken in wilt zien kunt u daarvoor
een afspraak maken bij het Klant Contact
centrum (telefoonnummer 14024).
Reactiemogelijkheden
U kunt van maandag 21december 2020 tot en
met maandag 1 februari 2021, schriftelijk of
mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Een
schriftelijke zienswijze moet worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ
Malden. Voor een mondelinge zienswijze kunt
u contact opnemen met de behandelend

ambtenaar de heer Verploegen, te bereiken op
telefoonnummer 14024.
Degene die niet tijdig een zienswijze indient,
kan in een later stadium geen beroep instellen
tegen het definitieve besluit.

De week van
de burgemeester
De boom in de tuin versieren met kerstlichtjes kan heel gezellig zijn als langskomende wandelaars even komen buurten.
Zo sta ik opeens, weliswaar op (verre)
afstand, met een paar mensen te praten
over van alles wat zo met kerst, met winter
en met Corona te maken heeft. Mensen met
een hond hebben dat soort ervaringen wel
vaker. Onderweg is de eigenaar van een
huisdier vaak wel geneigd tot wat uitwisseling van gedachten met een soortgenoot.
In deze tijd is dat een pré; bezoek is er
immers veel minder en uitgaan is er ook al niet bij. Misschien
dat ik daarom tegenwoordig wel vaak jonge mensen zie, die
enigszins onwennig een hond uitlaten. Misschien een hond uit
de buurt, voor iemand die wat minder goed ter been is. En bij
het terugbrengen even een praatje aan de deur. Niks mis mee.
Voor de medewerkers van de gemeente proberen we gezamenlijke dingen te organiseren. Weliswaar op afstand, want ieder zit
achter een scherm, maar dan kan een spel ook leuk zijn.
Zeker als er een pakket met lekkers bij de deur wordt afgeleverd. Ik hoor dat veel bedrijven dit soort activiteiten organiseren. Voor onze nieuwe medewerkers is zoiets ook fijn, nu ze
geen collega’s in levende lijve ontmoeten. Zo raken ze toch nog
een beetje thuis in de organisatie, al vind ik nog steeds de
gezamenlijke lunch op mijn kamer veel leuker als welkom.
Maar ja, dat moet nog een paar maanden wachten.
Bij het gemeentehuis staat een grote kerstboom, er staan
lichtjes achter de ramen en ook de ramen zijn versierd.
Mooie tekeningen staan er op met de tekst: Aandacht voor
elkaar. Veel mensen herkennen die boodschap. Vooral omdat ze
familieleden hebben die veel alleen zijn of omdat ze mensen
kennen wier wereldje zienderogen kleiner wordt. De mensen
die zelf veel aandacht geven, aan buren, vrienden of familie zien
dat het helpt om een kleinigheidje te doen. Dat kleine wordt
tegenwoordig zeer gewaardeerd.

Sluiting Gemeentehuis
tijdens feestdagen
Sluiting gemeentehuis
In verband met de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op:
• Donderdag 24 december 2020: vanaf 12:00 uur
• Vrijdag 25 december 2020: hele dag
• Donderdag 31 december 2020: vanaf 12:00 uur
• Vrijdag 1 januari 2021: hele dag
Sluiting balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML)
Tijdens de kerstvakantie - in de periode van 21 december 2020 tot en met 3
januari 2021 - is de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) gesloten.

Loket Duurzaam Wonen Plus
gesloten rond Kerst en Nieuwjaar
Om de batterij weer op te laden én vanwege de lockdown is Loket Duurzaam Wonen Plus, in alle gemeenten in de regio Nijmegen, gesloten tot en
met 19 januari 2021. Met hernieuwde energie gaan we weer van start vanaf
20 januari 2021.
De website www.duurzaamwonenplus.nl blijft natuurlijk bereikbaar en via
e-mail: info@duurzaamwonenplus.nl kunt u ons
altijd bereiken.
Loket Duurzaam Wonen Plus wenst iedereen
een energiek en gezond 2021 toe!

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).

@gemeenteheumen

Zo leven we geleidelijk toe naar de kerstdagen en de vakantietijd. Net als heel veel dingen dit jaar wordt dit waarschijnlijk ook
heel anders beleefd dan voorgaande jaren. Aan de ene kant zijn
er minder verplichtingen, aan de andere kant is voor veel
mensen het gemis aan samenzijn en de pogingen om dat toch
enigszins voor elkaar te krijgen, een item. Met u hoop ik dat het
ons gaat lukken om de besmettingscijfers naar beneden te
krijgen. Met u hoop ik dat we enigszins onbezorgd de dagen aan
het eind van het jaar kunnen doorbrengen. Met u hoop ik op
vrede op aarde, op mensen die elkaar respecteren, op elkaar
kunnen en willen vertrouwen, op samen sterk zijn en aandacht
te hebben voor elkaar.

@gemeente_heumen

Ik wens u heel fijne kerstdagen!

Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
• Malden: Broeksingel

Marriët Mittendorff

Verleende omgevingsvergunning
• Heumen: Looistraat 18
• Malden: nabij Hatertseweg 9 en 11 te Malden kadastraal Heumen sectie G no. 4730

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande
adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl/bekendmakingen.
Verkeersbesluit instellen voetgangersoversteekplaats en een stopverbod
• Malden: Kerkplein
Aanvraag omgevingsvergunning
• Malden: Dille 16, Broekkant 27
• Nederasselt: Broekstraat 2A

