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Geen nieuwjaarsreceptie wél een nieuwjaarsgroet

Wormenhotel: 
Van klokhuis in de fruitpauze naar appeltje uit eigen schooltuin

Helaas kunnen veel 
activiteiten niet doorgaan, 
vanwege de maatregelen 
om verspreiding van het 
corona-virus tegen te gaan. 
Zo ook onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie.

Het gemeentebestuur heeft 
gezocht naar een andere manier 
om met u terug te blikken op 
2020 en het jaar 2021 in te luiden. 
Houd op vrijdag 1 januari vanaf 
12.00 onze digitale kanalen in de 
gaten. 

Een wormenhotel is een heel mooi 
voorbeeld van afval naar grondstof, 
waar kinderen zelf mee aan de slag 
gaan. Zij maken van hun eigen fruit-
afval mooie, rijke, zwarte aarde. 
Die aarde gebruiken de kinderen 
daarna weer in de school moestuin. 
En zo is de cirkel rond.

Wormenhotel voor eigen compost
Basisscholen uit de regio kregen via de 
nieuwsbrief van Dar de kans om een wormen-
hotel te winnen. In iedere gemeente werd er 
één verloot, zo ook in gemeente Heumen. 
Op maandag 14 december ging Dar samen 

met wethouder René Waas langs bij groep 5/6 
van de gelukkige winnaar, basisschool de 
Regenboog in Malden. Wethouder Waas: “Wat 
is dit een leuk geschenk. Jullie hebben al zo’n 
mooie moestuin die goed verzorgd wordt. Met 
dit wormenhotel maken jullie hier zelf compost 
voor. Het gft-afval wordt zo voeding voor de 
moestuin. Afval is dus echt ook een grondstof”.

Nieuw huisdier Pieter de Pier
De kinderen leerden met een korte quiz meer 
over hun nieuwe huisdier, Pieter de Pier. 
Hoe ze voor hun eigen wormenhotel moeten 
zorgen. En wat er in hun wormenhotel gebeurt. 
Samen met wethouder Waas lieten een paar 

kinderen nog wat extra bewoners vrij in hun 
nieuwe onderkomen. Zo openden zij samen 
hun eigen wormenhotel bij de Regenboog. 

Jong geleerd is oud gedaan
De gemeenten en Dar vinden het belangrijk 
dat er op school aandacht is voor afval, 
afvalscheiding en zwerfafval. Jong geleerd, is 
oud gedaan. In de regio zijn er al veel scholen 
waarbij de gemeente en Dar scholen faciliteren 
met afvalbakjes in de klas voor plastic+, oud 
papier, gft-afval en restafval. Zo is er aandacht 
voor het feit dat als we afval goed scheiden, 
we dit kunnen gebruiken als grondstof voor 
nieuwe producten. Dit doen we niet alleen 
thuis, maar dus ook steeds meer op school.

Lesmateriaal over afval en zwerfafval
Dar is bezig met het ontwikkelen van les-
materiaal. Zij legt hierbij de nadruk op online 
lesmateriaal. Ook lessen van of bij Dar zijn 
mogelijk. En Dar heeft een paar fysieke 
leskisten die ze graag met scholen test. 
Dar maakt ook interactieve filmpjes speciaal 
voor de basisscholen. Hierin staat steeds een 
andere afvalsoort centraal. Zo laat Dar zien 
wat er bij textiel mag, waar je dit in doet en 
wat ervan gemaakt wordt. Tussendoor stelt 
Dar ook nog eens vragen aan de leerlingen. 
Het nieuwe filmpje over gft-afval komt snel 
online op www.dar.nl/lesmateriaal

Wethouder René Waas bij het wormenhotel van basisschool de Regenboog (Dar)



Het LOP heeft een aantal doelen welke de 
gemeente samen met de Provincie en vrijwilli-
gers uit onze gemeente uitvoeren. Hieronder 
staan ze beschreven.
1. Behoud en versterken landschappelijke   
 kwaliteiten en cultuurhistorische waarden
 Het onderhoud aan het Kroonwerk wordt 
 met vrijwilligers uitgevoerd, onder begelei-  
 ding van het Erfgoedplatform. Ook breiden  
 zij het beheer van de boomgaard Elshof op  
 cultuurhistorische wijze uit met vrijwilligers.  
 De heggen en houtwallen gaan ze extra 
 beschermen in samenwerking met gemeen-
 tes Heumen en Wijchen en Provincie. 
 Een klein deel van de Griendcultuur gaan ze  
 herintroduceren in het gebied ten noorden  
 van Heumen. Vrijwilligers van ‘Samen doen’  
 gaan in het Lierdal de boomgaard, hagen en  
 bomen onderhouden. Droogte in het gebied  
 en de relatie met de wijk gaan ze gezamen- 
 lijk uitwerken in projectplan Dravik. 
 In samenwerking met Stichting Landschaps- 
 beheer hebben 9 inwoners in het buiten-
 gebied deelgenomen aan de landschaps-
 impuls en hun erf landschappelijk en 
 biodivers ingericht. 

In december 2019 heeft onze Raad ingestemd met het zogenaamde ‘Landschaps-
ontwikkelingsplan’ (LOP) 2019-2023 en een jaarlijks budget van € 40.000 toe-
gekend. Er is een Provinciale subsidie voor de ontwikkeling van landschap en 
biodiversiteit toegekend. Jaarlijks stellen we met de betrokken vrijwilligers een 
uitvoeringsprogramma op. In dit bericht leggen wij uit wat de uitvoering van 
het LOP wil zeggen.  

(Frituur) vet in het riool zorgt ervoor 
dat buizen en pompen verstopt raken 
en vastlopen. Rond de jaarwisseling 
zien wij veel meer vet in het riool 
verdwijnen dan gebruikelijk. Het zorgt 
voor problemen en grote schade. 
Daarom deze oproep aan alle olie-
bollenbakkers!

Gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is
Heerlijke oliebollen gebakken? Gooi het 
gebruikte vet, frituurvet of olie niet in de 
gootsteen of het toilet. Dit heeft een schadelijk 
effect op het riool. De vetten stollen en zorgen 
voor een harde laag in het rioolstelsel. 
Dit zorgt voor verstoppingen. De kosten voor 
het openfrezen van leidingen zijn hoog. 

Waar kan ik terecht met (frituur)vet of olie?
Frituurvet is een grondstof die hergebruikt kan 
worden, bijvoorbeeld voor biobrandstof. 
Lever daarom het gebruikte vet in. Giet het 
(frituur) vet of de olie terug in een plastic fles 
of leeg pak melk en breng het naar de milieu-
straat of naar één van de inzamelcontainers 
binnen de gemeente. Zoals bij de flessenauto-
maat van Albert Heijn in Malden en bij 
Sportpark ‘De Toppenberg’ in Heumen.

Een goed werkend riool en een zo goed 
mogelijke werking van de rioolwaterzuivering 
zijn belangrijk voor de volksgezondheid. 
Gebruik het riool daarom alleen waarvoor het 
bedoeld is!

2. Biodiversiteit versterken
 Om de biodiversiteit te versterken stellen wij  
 een biodiversiteitsplan op, in samenwerking  
 met adviseurs en betrokken partijen. 
 De Provincie stimuleert dit met een subsidie.  
 De kwaliteiten en kansen voor biodiversiteit 
 vormen input voor de Omgevingsvisie en   
 worden in een plan verwerkt. De aanleg en   
 het beheer van bloemrijke akkerranden en 
 bermen wordt in 2021 vervolgd. 
3. Versterking verbindingen in het landschap
 Deze worden op diverse manieren versterkt, 
 bijvoorbeeld door wandelpaden, cultuur-  
 historische aanduidingen en rolstoel-
 vriendelijke paden. 
4. Communicatie en afstemming
 Tijdens de landschapsconferentie, in de   
 uitvoering van projecten en het oogstfestival  
 houden we met alle partijen contact en   
 stemmen we de werkzaamheden af en   
 wisselen ervaringen uit. 

Wilt u meer weten of ook meedoen?
Voor meer informatie over het LOP stuurt u 
een e-mail naar Marieke Bos: 
mbos@heumen.nl

Uitvoering van landschapsontwikkelingsplan (Frituur) vet 
niet in het riool!

Sluiting gemeentehuis 
In verband met de feestdagen is het 
gemeentehuis gesloten op:
• 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 4 januari 2021 - 
is de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving 
(BML) gesloten.

Sluiting Gemeentehuis tijdens feestdagen
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Als het glad is, strooien wij op de 
hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes 
en ontsluitingswegen. Ook worden 
openbare gebouwen zoals ons ge-
meentehuis bereikbaar gehouden.

Wij strooien niet in woonstraten, op wegen 
en paden van bedrijven of particulieren en 
op parkeerterreinen. Wij vragen u daarom om 
in elk geval de stoep voor uw woning of bedrijf 
sneeuwvrij te houden en uw buren daarbij zo 
nodig een handje te helpen. Per wijk/dorp 
kunnen wij zorgen voor sneeuwschuivers, 
een zoutstrooier en zout in zakken van 25 kg. 
Deze kunnen in overleg met wijk- of dorps-
platforms ingezet worden.

Strooiroutes
Op onze website vindt u de precieze strooi-
routes. Ga hiervoor naar: 
www.heumen.nl/strooien

Bij energie besparen denken we al 
snel aan ‘grote’ maatregelen zoals 
muur- of dakisolatie. Maar ook met 
‘kleine’ maatregelen valt winst te 
behalen. Denk bijvoorbeeld aan het 
aanbrengen van radiatorfolie, tocht-
strips, een waterbesparende douche-
kop en het verlichten met LED lam-
pen. Dit soort maatregelen zorgen 
voor een comfortabel huis en zijn 
goed voor uw energierekening en 
het klimaat. 

Om huiseigenaren enthousiast te maken om 
hiermee aan de slag te gaan, biedt de ge-
meente een gratis voucher t.w.v. 65 euro 
aan waarmee energiebesparende producten 
aangeschaft kunnen worden. Zo kunt u zelf 
die producten kiezen waar u daadwerkelijk 
behoefte aan heeft. 

Meer weten? 
Kijk op: 
www.heumen.nl/uw-woning-verduurzamen 
voor meer informatie. Het gaat om een op = op 
actie. Dus wees er snel bij!

Bij het onderhoud aan de openbare 
ruimte komen wij regelmatig situaties 
tegen die ongewenst en soms onveilig 
zijn. U kunt daarbij denken aan strui-
ken, heggen en bomen die zodanig 
gegroeid zijn dat een trottoir niet 
goed bruikbaar is. Dit is lastig voor 
mensen met een rollator of kinder-
wagen en soms gevaarlijk voor voet-
gangers en andere verkeersdeelne-
mers omdat men op straat gaat lopen. 
Ook lichtmasten en verkeersborden 
raken soms begroeid, waardoor er 
minder licht is op de straat, trottoirs 
en pleinen. 

Wij zorgen ervoor dat trottoirs en wegen 
begaanbaar zijn, borden en lichtmasten vrij 
zijn en snoeit het teveel aan overhangend 
groen jaarlijks waar nodig weg. Wij snoeien 
alleen de bomen en struiken die zich in een 
gemeentelijk plantsoen bevinden. 
Voor overhangend groen uit tuinen van 
inwoners, zoals een brede haag, overhangende 
beplanting of takken van bomen, geldt dat de 
bewoner zelf de verantwoordelijkheid heeft 
om deze terug te snoeien tot op de erfgrens. 
Wanneer een toezichthouder een situatie bij 
een inwoner aantreft, dan neemt hij contact op 
door aan te bellen of een brief achter te laten. 
Soms zijn we genoodzaakt direct zelf te 
snoeien, wij hopen daarbij op u begrip.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen u de overhangende beplanting, 
bomen, struiken en hagen van uw eigen tuin 
tot de erfgrens terug te snoeien zodat fiets- 
en voetpaden volledig in breedte en ook in 
hoogte (ca. 4,5 m) gebruikt kunnen worden. 
Zorg dat de openbare verlichting vrij is van 
licht hinderende takken zijn en er geen hoogte 
hinder is van overhangende takken. 
Graag onderhouden wij samen met u de 
openbare ruimte.

Vragen en meldingen
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar: 
heumen@heumen.nl of bel: (024) 358 83 00. 
Ziet u een gevaarlijke situatie? Dan kunt u dit 
melden via de website van Verbeter de buurt: 
www.verbeterdebuurt.nl of het melden via de 
app van verbeter de buurt.

Strooien bij gladheid 

Energie 
bespaaractie:
vraag uw gratis 
voucher aan

Onveilige en hinderlijke situaties door 
overhangend groen

Uit de gemeenteraad 
van 17 december 2020

Op donderdag 17 december heeft de 
gemeenteraad van Heumen voor de 
laatste keer in 2020 vergaderd. Een 
bijzonder jaar waarin de gemeente-
raad vergaderd heeft onder grote 
publieke belangstelling in januari 
en februari. Vanaf maart kon dit om 
begrijpelijke redenen niet meer en 
is het digitale vergaderen de norm 
geworden. 

Ook op 17 december werd er digitaal 
vergaderd. Zo werden onder meer de 
tarieven voor de hondenbelasting en de 
onroerende zaakbelasting vastgesteld. 

Hier werd niet meer over gesproken, dit was 
al in de oordeelsvormende vergadering van 
10 december gedaan. De voorstellen om tot 
een nieuwe en slagvaardigere regiosamen-
werking te komen werden wel uitgebreider 
besproken. Vooral de rol van de agenda-
commissie was daarbij een discussiepunt. 
Wat NEC en Vitesse met de regionale 
samenwerking te maken hebben? Dat kunt u 
terug zien in de opnames van de vergadering.

Terugkijken? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan 
kunt u de vergadering terugkijken via het 
YouTube kanaal van gemeente Heumen. 



U hoort en leest wel eens dat afval-
scheiding geen zin heeft. De gemeen-
ten Berg en Dal, Beuningen, Druten, 
Heumen, Mook en Middelaar, Nijme-
gen, Wijchen en Dar willen samen 
voorkomen dat inwoners op basis van 
dit soort berichten verkeerde conclu-
sies trekken. Want het tegendeel is 
waar. Afval scheiden is en blijft heel 
belangrijk omdat - door goed te 
scheiden - afval als grondstof ge-
bruikt kan worden voor nieuwe 
producten.

Cirkel rond
In de regio Nijmegen zijn inwoners goed in 
afval scheiden. We hopen dat u dit ook in 2021 
blijft doen. Want nu de trend naar meer 
afvalscheiding en minder restafval is ingezet, 
is de volgende stap het verbeteren van de 
kwaliteit van gescheiden afval. Uiteindelijk is 
het doel dat er geen grondstoffen meer 
worden verbrand. Dat alle ingezamelde 
materialen weer opnieuw worden gebruikt, 
zodat de cirkel echt rond is. Daar kunt u ook 

uw steentje aan bijdragen. Hoe beter het afval 
gescheiden is, hoe beter het gerecycled kan 
worden. Samen voor meer hergebruik van 
grondstoffen!

Twijfelt u over wat in welke bak of zak mag?
Kijk op de digitale afvalwijzer: 
www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app bij 
‘Afvalwegwijzer’. Vul het product in en u ziet 
meteen bij welke soort afval dit hoort.

Plastic+ scheiden (Dar)

Kerstboom 
inleveren 2021

Gescheiden afvalinzameling regio 
Nijmegen succesvol dankzij inzet inwoners

Op zaterdag 9 januari is er de
mogelijkheid om uw kerstboom in 
te leveren. Medewerkers van de 
gemeentewerf komen deze op een 
aantal plaatsen in gemeente Heumen 
ophalen. De bomen worden direct 
afgevoerd naar een groenverwerker. 

LET OP: Wij vragen u om alleen te komen, 
om 1,5 meter afstand van elkaar te houden 
en thuis te blijven bij gezondheidsklachten 
gerelateerd aan COVID-19 of als u positief bent 
getest. Mocht het kabinet besluiten om tegen 
die tijd strengere maatregelen tegen Corona in 
te voeren, dan kan het zijn dat de inzameling 
niet doorgaat.

Kerstboom inleveren 2021
Op de volgende plaatsen kan op zaterdag 
9 januari de kerstboom worden ingeleverd:

Malden: 
• Hoogenhof, grasveld Grote Loef, tussen  
 10.00 en 12.00 uur 
• Raadhuisstraat, parkeerterrein tegenover  
 restaurant La Stalla tussen 10.00 en 12.00 
 uur
• De Horst, parkeerterrein tussen nr. 16 en 28  
 tussen 10.00 en 12.00 uur 

Nederasselt: 
• Gildeplein tussen 10.00 en 11.30 uur

Overasselt: 
• Grasveldje Beatrixstraat (kermisterrein naast  
 marktplein) tussen 12.00 en 14.00 uur

Heumen: 
• Parkeerterrein Verenigingsgebouw ‘Terp’ 
 tussen 10.00 en 11.30 uur

Ook kunt u uw kerstboom inleveren op de 
milieustraat of klein knippen en in uw gft 
container doen. 
Kerstbomen die worden aangeboden op de 
inzamelingsdag voor het gft worden niet 
meegenomen.



De week van 
de burgemeester

Dit is het laatste stukje dat ik dit jaar voor u kan schrijven. Ik hoop dat 
u ondanks alles een mooie kerst kunt vieren. Het is voor u vast veel 
rustiger geweest, meer ingetogen dan in andere jaren, denk ik. Al kan 
ik van een afstand niet echt bevroeden hoe het bij u was. Misschien 
hebt u wel vooral gemis gevoeld omdat u mensen die u graag in de 
buurt hebt niet in de ogen kon kijken en niet hun hand kon vastpakken. 
Misschien was het juist extra fi jn omdat u dit jaar nou eens niet met 
piekende haren en zere voeten voor een stoet mensen aan het koken 
en redderen was. Of mogelijk was het super ontspannen omdat u niet 
achter elkaar van hot naar her hoefde te reizen voor bezoek aan 
ouders, schoonouders, tantes en meer mensen die u verwachtten. 
Misschien dacht u zelfs wel: ik wilde maar dat het ieder jaar zo was dat 

we rustig met het eigen gezin in huis konden zijn.

Veel mensen komen er dit jaar helemaal niet aan toe om rustig thuis te zijn. Die staan in 
overalls met capuchons en mondkapjes naast bedden en doen wat ze kunnen om onze 
ouders, onze kinderen, onze familie of onze vrienden te redden. Zelfs mensen die op straat 
staan te schreeuwen en weigeren zich te bekommeren om welke regel dan ook, worden 
liefdevol in het ziekenhuis behandeld. Soms voelt het leven onrechtvaardig. In het jaar 2020 
is heel duidelijk geworden hoe verschillend mensen kunnen denken. Net als duidelijk gewor-
den is dat het ik-tijdperk nog niet voorbij is.

2020 is ook een jaar waarin veel mensen veerkracht hebben ontwikkeld. Veel gewoontes 
waren niet langer eff ectief. Er waren nieuwe vaardigheden nodig en nieuwe inzichten zijn 
ontstaan. Er zal veel gehuild zijn, stel ik me zo voor. Niet alleen om zieken, om stervenden, 
om onvolledig afscheid, om eenzaamheid bij geliefden. Ook omdat dromen die jarenlang 
gedroomd en vormgegeven waren niet uit konden komen, zoals dat net gestarte bedrijf na 
jaren sparen en ideeën uitwerken. Opeens is alles zomaar weg, met alleen de rijkdom van 
ervaring nog over. Dan is veerkracht nodig en mensen die in je geloven. Uithuilen, opnieuw 
beginnen en andere manieren zoeken. De tijd stelt ieder van ons voor andere opgaven. 
Covid -19 zullen we gaan beschouwen als een van die vele ziektes waar je je tegen in kunt 
enten, maar het jaar waarin het bij ons kwam zullen we ons nog lang herinneren.

Het mooie van een nieuw jaar is, dat het als een onbeschreven blad is. We nemen de lessen 
uit de geschiedenis mee om het te vullen, maar we hebben kort geleden geleerd dat de 
wereld zomaar heel anders kan zijn dan we van te voren dachten. Misschien is 2021 wel het 
jaar waarin we beseff en dat we met elkaar moeten samenwerken om een mooie en veilige 
aarde te houden, of waarin we medicijnen ontwikkelen voor mensen die heel ziek zijn en die 
daarmee genezen kunnen worden. Misschien gaan in 2021 meer mensen aandacht geven 
aan de buurt waarin ze wonen en waar ze elkaar helpen met allerlei dingen en daar plezier 
aan beleven. Misschien komen er resultaten van uitvindingen waar we nu nog geen weet 
van hebben maar waardoor iets veel gemakkelijker wordt. Misschien beseff en landen en 
groepen mensen dat geweld geen bijdrage levert aan een fi jne wereld. Misschien leren we 
om wat blijer te zijn met de dingen die er al zijn, misschien… misschien hebt u uw eigen 
gedachten en mogelijke dromen over wat 2021 voor u kan betekenen, en over wat u voor 
anderen kunt betekenen.

Dit jaar heb ik u als inwoner van onze gemeente minder vaak kunnen treff en dan in voor-
gaande jaren. Dat spijt me. Zelf krijg ik energie van de bezoeken bij u thuis, tijdens gesprek-
ken op allerlei plekken en soms ook in vergaderingen. Ik hoop dat volgend jaar een jaar van 
ontmoetingen wordt. Voor u en voor mij. Ook hoop ik dat we in 2021 met elkaar gezond 
blijven, met elkaar nog beter leren samen te leven, te werken, te streven naar een gemeen-
te waar alle mensen zich op hun plek voelen.

Een goed en gezond 2021 gewenst!

Marriët Mittendorff   

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. 

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 30M (kavel 93 - project 

 Heumen Noord)

• Overasselt: Schoonenburgseweg

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Malden: Jachthuisstraat 15, terrein De Veldschuur 

 (nabij Veldsingel en Huikeling)
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RECTIFICATIE
In tegenstelling tot een eerder bericht 
is het Loket Duurzaam Wonen Plus 
vanaf maandag 4 januari 2021 weer 
open. 

Weliswaar kunnen er op donderdagochtend 
geen fysieke afspraken worden gemaakt in het 
Gemeentehuis, u kunt altijd bellen of mailen en 
een gesprek kunnen we voeren via videobellen 
met What’s App of Facetime of een overleg via 
MS Teams. 
U kunt dus gewoon een afspraak maken voor 
de donderdagochtend.

Loket Duurzaam Wonen Plus wenst u een heel 
gezond 2021 toe.


