
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

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

21 augustus 2020

Aankomende week gaan de scholen 
weer van start. Na de vakantie moet 
iedereen weer wennen aan het drukke 
verkeer. Kinderen gaan voor het eerst 
in lange tijd weer lopend of op de fiets 
naar (een nieuwe) school. Let daarom 
goed op in het verkeer en houd reke-
ning met elkaar.

Om weggebruikers aan te moedigen rekening 
te houden met kinderen die weer naar school 
gaan, hebben we op diverse locaties in de 
gemeente borden geplaatst met de tekst 
‘Wij gaan weer naar school’.

Wat kunt u doen als weggebruiker?
-  Rij langzaam in de omgeving van een school  
 en nader kruispunten langzaam;
-  Haal kinderen in met een veilige afstand en  
 snelheid;
-  Wees voorbereid op onverwachte acties van 
  kinderen.

Wat kunt u doen als ouder?
Kinderen worden minder kwetsbaar, als ze 
weten hoe zij zich in het verkeer moeten 
gedragen. Laat uw kind daarom zo veel 
mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte 

afstanden altijd de fiets. Tips om veilig naar 
school te fietsen:
-  Kies een veilige route. Zorg ervoor dat dit 
 de vaste route wordt;
- Oefen de route vooraf met uw kind;

- Zorg ervoor dat bagage veilig meegenomen  
 kan worden: in een rugzak of in een fietstas  
 achterop;
- Zorg altijd voor een veilige fiets: controleer  
 de remmen en de verlichting.

De scholen beginnen weer, wees alert in het verkeer!



Oosters bewegen krijgt vervolg
In mei heeft  er een workshop ‘Oosters 
bewegen’ plaatsgevonden in apparte-
mentencomplex de Heumense Hof in 
Heumen en in de Hubertushof in 
Malden. Dit was zo’n groot succes dat 
dit een vervolg krijgt! Meerdere 
partijen hebben dit project samen 
opgepakt en binnenkort kunt u als 
inwoner op verschillende plekken in 
de gemeente meedoen. Hieronder 
leest u meer.

Oosters bewegen is een buitenactiviteit, waar 
vormen als Tai Chi, Qi Gong en Yoga in voor 
komen. Door het doen van soepele en langza-
me bewegingen krijgt u meer lichaamsbewust-
zijn. De oefeningen zijn makkelijk en gericht op 
de ademhaling, de bloedsomloop en de balans 
van lichaam en geest. Deelnemers ervaren 
ontspanning en rust. Bovendien kan iedereen 
meedoen met of zonder een beperking. 

Doet u ook mee?
Vanaf dinsdag 1 september kunt u meedoen 
met de workshops. In bijna elk dorp van onze 
gemeente heeft  u de mogelijkheid om aan te 
sluiten. De kosten zijn € 5,- per les maar de 
eerste 5 lessen binnen 2 maanden zijn gratis. 
Na deze 5x kunt u de eerste keer een 5 ritten-
kaart en de daarop volgende keren een 10-
rittenkaarten aanschaff en of lid worden bij 
MMFysio of Fit & Fun.

Meer informatie en aanmelden
Op www.heumen.nl/heumenbeweegt vindt u 
meer informatie maar u kunt natuurlijk altijd 
contact opnemen met onze beweegcoach 
Dorien Vrolijks ((06) 52 68 31 16) of stuur haar 
een e-mail: dvrolijks@heumen.nl.

Samenwerkingspartners
Aan dit project hebben een aantal partners 
samengewerkt: oa de ouderenadviseur van 
Malderburch, gezondheidscentrum de 
Kroonsteen (vertegenwoordigd door MMFy-
sio), senioren sportvereniging Fit&Fun, 

De tijden, dagen en locaties zien er als volgt uit:

Buurtkoffi  e Malden en de beweegcoach van 
onze gemeente. Verder is het een initiatief van 
onze inwoner Ton Hoogstraten en wordt het 
mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

De BAR is een door het college inge-
steld onafh ankelijk adviesorgaan. Zij 
adviseert het college gevraagd, maar 
ook ongevraagd over maatschappelij-
ke vraagstukken op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn, werk en inko-
men. Naast de adviezen die we uit-
brengen zijn de leden van de BAR ook 
betrokken bij de verschillende plat-
forms in Heumen, zoals de platforms 
armoede, eenzaamheid en dementie-
vriendelijkheid.

De BAR telt acht leden. Door het vertrek van 
twee van onze leden zijn we nu op zoek naar 
nieuwe leden om ons te komen versterken. 
Bent u iemand die zich goed kan inleven in de 
consequenties die maatschappelijke issues 
voor mensen kunnen hebben en voelt u zich 
betrokken bij vraagstukken rondom de WMO, 
Participatiewet ouderen, jeugd, en nieuwe 

Nederlanders? Dan is de BAR op zoek naar u!

Persoonlijke inzet
De BAR vergadert éénmaal per maand, met 
uitzondering van het gemeentelijk zomerreces. 
De vergaderingen vinden plaats in de avond. 
Het werken voor de BAR kost u gemiddeld 
3 tot 4 uur per week. Het BAR-lidmaatschap 
is onbezoldigd maar kent wel een presentie-
vergoeding. 

Competenties
Belangrijk vinden we dat u kritisch analytisch 
bent ingesteld en dat u een visie heeft  of kunt 
vormen over (gemeentelijke) beleidsvoor-
nemens op genoemde vraagstukken.
Ook verwachten we dat u de vertaalslag kunt 
maken van (beleids)voornemens naar uitvoe-
ring en de eff ecten voor inwoners kunt in-
schatten. Indien u daarnaast vanuit uw 
achtergrond of als ervaringsdeskundige een 

inbreng kunt leveren, zien we dat als een pré.

Reageren?
Herkent u zich in het bovenstaande, bent u 
inwoner van de gemeente Heumen en wilt u 
graag meedoen als lid van de BAR? 
Reageer dan vóór 2 september op deze oproep 
en schrijf een brief met uw motivatie aan 
BurgerAdviesRaad gemeente Heumen, t.a.v. 
Secretaris BAR, postbus 200, 6581 AZ Malden. 
Per e-mail kan ook: bar@heumen.nl
Op woensdag 9 en vrijdag 11 september vinden 
de eerste kennismakingsgesprekken plaats. 

Komt u de Burger Advies Raad (BAR) van Heumen versterken?

Dorp Locatie 1e Les Dag Tijd Frequentie

Malden Manege VCM 7 september maandag  11.00-12.00 1x per maand
 Lierseweg 4

Overasselt Mijlpaal 65 1 september dinsdag 10.30-11.30 1x per week

Malden Malderburch 23 september woensdag 10.30-11.30 1x per week
 Broekkant 16

Heumen Dorpshuis ‘Terp’ 16 september woensdag 13.30-14.30 1x per maand
 Dorpstraat 21

Malden Speeltuin ‘De Veldlijster’ 4 september vrijdag 10.00-11.00 1x per week
 (achter de Vuurvogel en 
 Regenboog)
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Cursus Mindfulness Mantelzorgers

Werkzaamheden bij brug Grave
Brug beperkt toegankelijk in het weekend van 22 en 23 augustus 2020

“O nee! Helemaal niet zweverig.” 
Mindfulness geeft kracht en rust en 
leert u om milder naar uzelf en uw 
omgeving te kijken. “Ik heb geleerd 
om de dingen waar ik geen grip op 
heb los te laten. En ik heb geleerd 
beter mijn grenzen te bewaken.” Dit 
zijn enkele citaten van eerdere deel-
nemers aan de cursus Mindfulness 
voor mantelzorgers.

Mantelzorgers ervaren doorgaans een groot 
appèl op zorg en aandacht voor hun naaste. 
Ondanks de grote beschikbaarheid is er vaak 
een gevoel van tekortschieten; het kan immers 
altijd nog beter. Er dreigt een fuik van overbe-
lasting, piekeren, irritatie, schuldgevoelens en 
uitputting. Dan is er geen ruimte meer om nog 
te kijken wat de mantelzorger zelf nodig heeft 
om dit op een gezonde manier te kunnen 
volbrengen, zonder zichzelf of hun naaste 
tekort te doen.

Wat is mindfulness?
Mindfulness helpt de mantelzorgers allereerst 
om pas op de plaats te maken. Het is een 
uitnodiging om stil te staan bij wat er reëel 
gevraagd wordt en hoe men er tot dan toe 
mee om is gegaan, voor zichzelf, voor de 
naaste. Men leert met enige afstand te kunnen 

Dit weekend (22/23 augustus) starten 
de al eerder aangekondigde werk-
zaamheden 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 gebruikmaken. Ook tijdens de afslui-
ting in de avond en nacht. 

Na dit weekend brug weer open
De brug is na dit weekend weer toegankelijk. 
Er geldt wel een aangepaste snelheid van 
50 km/uur en een afsluiting voor voertuigen 
zwaarder dan 10 ton.

kijken naar de manier van zorg verlenen: wat 
is effectief en adequaat, en wat kan wellicht 
anders om zelf gezond te blijven? Door de 
dagelijkse beoefening van mindfulness ervaren 
mantelzorgers gaandeweg weer grip op hun 
leven, ook al is er verdriet, zorg of pijn.

Mindfulness voor mantelzorgers
Bent u als mantelzorger actief én wonend in 
de gemeente Heumen of Mook en Middelaar? 
Herkent u zichzelf in bovenstaande tekst? 
Dan kunt u zich aanmelden voor de cursus 
mindfulness. 

De cursus is gratis en wordt gegeven in 
Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en 
Zorg aan de Broekkant 16 in Malden. Het vindt 
plaats op: 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 
31 oktober en 7 november 2020 van 13.00 tot 
15.30 uur.

Graag aanmelden
Het is wenselijk dat u aan alle middagen deel 
kunt nemen! Aanmelden is noodzakelijk en kan 
bij mantelzorgheumen@malderburch.nl of bij 
mantelzorgmookenmiddelaar@malderburch.nl. 
Natuurlijk kunt ook bellen naar: 
(024) 357 05 70 (Malderburch).
Uiteraard zijn de bijeenkomsten volgens de 
richtlijnen van het RIVM.

Onderhoudswerkzaamheden tot eind 2022
Tot en met 2022 schildert het Gelders Staal-
straal- en schildersbedrijf (GSB) in opdracht 
van Rijkswaterstaat de bovenbouw van de 
brug. Steeds als een brugdeel geverfd is, 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 bovenbouw, 

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. 

Bron: RWS / J.v. Houdt

Onze beweegcoach Dorien Vrolijks 
is half juli gestart met het maken 
van een korte wandeling in Malden 
met inwoners die daar zin in heb-
ben: het is gezond, gezellig en 
gratis! Doet u ook mee?

Loopt u ook gezellig mee? In de zomervakan-
tie lopen we elke week op donderdagmiddag 
vanaf 14.00 uur (donderdag 27 augustus voor 
het laatst). 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. Dat is 
overigens wel op eigen kosten.

Heumen beweegt 
met beweegcoach



Onthulling herdenkingsplaquette 
Airstrip B91 Malden

In het kader van ‘Heumen herdenkt 
75 jaar vrijheid’ heeft burgemeester 
Marriët Mittendorff op vrijdag 7 
augustus een gedenkteken met een 
herdenkingsplaquette onthuld op de 
plek waar in maart 1945 een tijdelijk 
militair vliegveld werd aangelegd. 
Dit vliegveld strekte zich uit van de 
bebouwde kom van Malden tot aan 
sportpark De Kluis. Voor de aanleg 
moesten destijds 13 woningen wijken. 

Bij de onthulling waren vanwege de RIVM-
maatregelen maar 20 mensen aanwezig, waar-
onder group captain Stuart Gregory van de 
Royal Airforce en families die destijds in het 
gebied woonden. 

Aanleg B91 in 17 dagen
Op 8 februari 1945 barstte de Operatie 
Veritable los en startte het Rheinland Offensief. 
De geallieerden hadden behoefte aan een 
vliegveld dichtbij het front, zodat door de 
piloten meermalen per dag kon worden 
gevlogen. Op 1 maart startte daarom de aanleg 
van Airstrip B91 en al op 17 maart 1945 (!) 
werd het vliegveld geopend. Het vliegveld kon 
worden gebruikt voor 184 vliegtuigen.

Noodgedwongen vertrek van 13 families
Voor de aanleg moesten 13 Maldense families 
hun huis verlaten. Hun huizen werden met de 
grond gelijk gemaakt. Het ontbreken van 
bebouwing is het enige zichtbare overblijfsel 
van vliegveld B91. Ook zijn er nog steeds stalen 
platen die destijds de landingsbaan vormden, 
terug te vinden in afrasteringen. Over het 
voormalig vliegveldterrein loopt een wandel-
pad met de naam Airstrippad, dat herinnert 
aan het verdwenen vliegveld.

Primeur Britse straaljager
Op 13 april 1945 arriveerden tien Gloster 
Meteors op B91. Dit was de eerste keer dat 
deze Britse straaljager op het Europese 
vasteland werd gestationeerd. Vanaf 21 maart 
werden al diverse squadrons met Hawker 
Typhoon jachtbommenwerpers, uitgerust met 
boordgeschut en raketten, gestationeerd ter 
ondersteuning van Operatie Plunder en Varsity. 
Het doel van deze operatie was om in Duitsland 
de Rijn over te steken in de opmars naar 
Berlijn. De inzet van de jachtvliegtuigen 
vereiste veel moed van de piloten omdat de 
aanvallen vaak plaatsvonden op lage hoogte, 
waardoor ze sneller door vijandelijk vuur 
geraakt konden worden. Mede daardoor zijn 
relatief veel vliegers gesneuveld.

B91 was kort in gebruik
Het vliegveld was maar korte tijd in gebruik. 
In april 1945 vertrokken alle militaire vliegtui-
gen naar een vliegveld nabij het front in 
Duitsland. B91 speelde toen geen tactische 
rol meer. Na de oorlog werd het terrein weer 
als landbouwgrond in gebruik genomen.

Ommetje Kop van Malden
De gemeente Heumen heeft samen met de 
Stichting Heemkunde Malden het ommetje 
‘Kop van Malden’ ontwikkeld, dat langs dit 
gedenkteken en andere interessante locaties 
voert in het gebied tussen Malden en Nijme-
gen. Het nieuwe ommetje is 7,5 km lang en 
vanaf 7 augustus te bewandelen. Meer in-
formatie hierover is te vinden op de website 
van Stichting Heemkunde Malden. Brochures 
zijn verkrijgbaar bij het startpunt Coffyn, 
Rijksweg 65 Malden.

Cursus ‘Omgaan 
met psychose’ 
voor familieleden 
In Nijmegen start op dinsdagavond 
6 oktober 2020 de cursus ‘Omgaan 
met psychose’ voor partners, 
ouders, familieleden en direct 
betrokkenen van mensen met een 
psychose.

Tijdens de cursus wordt informatie gegeven 
over de ziekte, behandeling en medicatie. 
Een belangrijk onderdeel is ook het leren 
van vaardigheden om beter met uw naaste 
om te gaan en om goed voor uzelf te 
zorgen. De cursus wordt door de deel-
nemers als positief en helpend ervaren. 
Zij geven aan dat de ervaren belasting als 
gevolg van de psychotische ziekte is 
verminderd. 

Enkele reacties van deelnemers:
“In het begin zag ik er tegenop om met 
vreemden te praten, maar ik heb vooral 
steun gehad aan het contact met lotgenoten.” 
“Een psychose echt begrijpen, is denk ik niet 
mogelijk. Op de cursus heb ik wel geleerd hoe 
je beter omgaat met iemand die het heeft.”

Het contact tussen ‘cliënt’ en familieleden 
(ouders, partner, broers/zussen) loopt vaak 
moeilijk. Er is teleurstelling en frustratie aan 
beide kanten. Familieleden voelen zich 
soms uitgeput of wanhopig en machteloos. 
De onvoorspelbaarheid en de gevolgen van 
de ziekte vraagt (te) veel van ze. 
Deze onzekerheid en onmacht bij familiele-
den is begrijpelijk, als je ziet hoe ingrijpend 
een psychose is voor degene die het heeft 
en voor de omgeving. Wat u vertelt, blijft 
uiteraard vertrouwelijk.

Meer informatie
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. 
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 
€ 15 voor het cursusmateriaal. De cursus 
wordt gegeven door Indigo in samenwer-
king met Pro Persona. Locatie: Indigo 
Nijmegen, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen. 
Voorafgaand aan de cursus vindt er een 
kennismakingsgesprek plaats met de 
cursusleiders. Deze cursus is voor inwoners 
van gemeente Nijmegen, Berg en Dal, 
Beuningen, Heumen en Wijchen. Kijk voor 
meer informatie op: www.indigo.nl, of mail 
naar info@indigogelderland.nl of bel
(026) 312 44 83.
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Gemeente ondersteunt 
initiatief Wensboom

In het Winkelcentrum Malden kunnen bezoekers een 
wens indienen voor iemand die vanwege corona extra 
aandacht verdient in de vorm van een attentie. 

De gemeente sponsorde dit mooie initiatief een week lang. Burge-
meester Marriët Mittendorff  is een aantal attenties persoonlijk gaan 
overhandigen. Vorige week woensdag was ze bij Jasper, Niek, Sanne 
en Luuk, om hun opa en oma met taart te verrassen.

Aantal 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 worden de richtlijnen van het 
RIVM en Alzheimer Nederland natuurlijk gevolgd.

Dit betekent onder andere dat er per café maar een beperkt aantal 
bezoekers wordt ontvangen. Daarom moeten de bezoekers zich 
vooraf aanmelden bij het café van hun keuze. Per café is er een 
aanmeldpunt. De meest actuele informatie hierover vindt u op: 
www.alzheimer-nederland.nl en ga dan naar ‘In jouw buurt’ -> 
Alzheimer Café.

Start per café verschillend
De cafés in de gemeenten Berg en Dal en Beuningen gaan in 
september weer van start. De voorbereidingen om in oktober te 
starten in Nijmegen, Wijchen, Heumen en Mook en Middelaar zijn in 
volle gang. Natuurlijk houden we daarbij de ontwikkelingen mbt 
Corona in de gaten voordat we starten. Houd daarom de informatie 
in de lokale bladen (onder andere deze gemeentepagina), op de 
fl yers en posters in de gaten.



Strategische visie: 
voor de toekomst van onze gemeente 
Wat voor gemeente willen wij zijn in 
2030? Wat is nodig om hier prettig en 
gezond te kunnen leven? Nu, maar 
ook over 10 jaar? En hoe gaan we om 
met de veranderingen in mobiliteit en 
duurzaamheid? Om deze vragen te 
beantwoorden maakt de gemeente 
Heumen een zogenaamde strategi-
sche visie. Dit is een lange-termijn-
visie op hoe we willen dat onze 
Heumense samenleving er over 10 
jaar uit ziet en welke rol de gemeente 
en onze partners daarin hebben. 
Denkt u ook mee?

De wereld om ons heen verandert en dat 
brengt nieuwe mogelijkheden en uitdagingen 
met zich mee. Daarom is het nodig om de 
huidige visie ‘Samenleving aan zet 2020’ aan 
te passen aan deze tijd. De nieuwe visie is een 
koersdocument van de gemeenteraad. 
De raad bepaalt de rode draad in de visie en 

geeft daarmee richting aan de toekomst van 
Heumen.  

Samen werken aan een nieuwe visie
Wij nodigen iedere inwoner van onze gemeen-
te uit om mee te denken over de toekomst van 
de gemeente Heumen. Waar bent u trots op in 
onze gemeente? Wat vindt u belangrijk voor 
de lange termijn? Waar maakt u zich zorgen 
over? Wat kan beter in onze gemeente? Of wat 
moet juist blijven zoals het is? Wij zoeken u op 
via het digitaal platform ‘Heumenpraatmee’. 
Het onderwerp ‘Praat mee over de toekomst’ 
vindt u snel. Wilt u meedenken? Maak dan 
eenvoudig een inlog aan op:
www.heumenpraatmee.nl en registreer u zelf. 

Gemeenteraad
Na het inventariseren van de reacties is de 
gemeenteraad aan zet. Tijdens een bijeen-
komst weegt de raad alle reacties af. De 
kernwaarden van onze gemeenten spelen 

hierbij een rol. Waar het kan, geven we gehoor 
aan de verschillende geluiden en wensen die er 
zijn. We kunnen niet iedereen tevreden stellen: 
zoveel mensen, zoveel meningen en wensen. 
De bijeenkomst staat gepland in de periode 
juni 2021.

Planning
Het maken van een nieuwe visie is een flink 
project. Hieronder ziet u in een afbeelding hoe 
de planning eruit ziet. 

Meer weten over de strategische visie?
Wilt u meer weten over de strategische visie? 
Stuur een e-mail naar Lajenda Garst (lgarst@
heumen.nl) of bel haar op: (024) 358 83 00. 
Heeft u vragen over Heumenpraatmee? 
Stuur dan een e-mail naar: 
heumenpraatmee@heumen.nl of bel naar 
Fanny van Creij of Femke Rutten via boven-
staand nummer.



De week van 
de burgemeester

Hittegolf, al een paar dagen, maar in het 
gemeentehuis is het heerlijk koel. Enkele 
keren per week probeer ik op kantoor te zijn, 
voor de noodzakelijke handtekeningen en om 
even dag te zeggen tegen de medewerkers 
die er ook zijn. Maar heel veel van hen zijn 
thuis aan het werk, als ze al terug zijn van 
vakantie. En ik kan me voorstellen dat 
sommigen het overmatig warm hebben op 
hun thuis-werkplek. Sneu dat in het gemeen-

tehuis goede voorzieningen zijn, zoals airco en goede beeldscher-
men, en dat we er voor de algehele gezondheid geen gebruik van 
mogen maken. Dat geldt momenteel voor veel bedrijven.

Activiteiten in de buitenlucht kunnen doorgaan als we op gepaste 
afstand blijven. Dat is fi jn, want daardoor kunnen er dingen 
plaatsvinden waar mensen blij van worden. Zo was ik bij de 
onthulling van het bord, dat aangeeft  waar vroeger ons vliegveld 
in Malden was. Offi  cieel Airstrip B91. De Engelse militaire lucht-
macht heeft  daar in korte tijd een grote landingsbaan neergelegd. 
De baan was belangrijk tijdens de laatste gevechten van de 
Tweede Wereldoorlog. Dertien woningen moesten er voor wijken 
en de molen werd ontdaan van de wieken. Er was ook belangstel-
ling vanuit Engeland voor de onthulling van deze Airstrip, die in 
de nadagen van de oorlog veel betekend heeft  maar nu bijna 
vergeten was. 
Mooi tijdens de onthulling waren de verhalen van de mensen die 
in die tijd nog kinderen waren en de oorlog en dus ook de bouw 
van de Airstrip als leuk-spannend beleefden. Zich niet bewust van 
enig gevaar, maar volop genietend van meedoen op grote 
graafmachines of in cockpits. Dankzij twee initiatiefnemers staat 
er nu een bord met de gegevens, zoals een tekening van de baan 
en de toegangspas van een bewoonster. De geschiedenis is 
vastgelegd door ook al weer zo iemand die vrijwillig jarenlang de 
zaak heeft  uitgezocht. Geweldig toch! Er loopt ook een wandeling 
langs: Ommetje de Kop van Malden. Mooi wat al die mensen 
samen weer tot stand hebben gebracht.

In Nederasselt mocht ik bij de onthulling van een straatnaambord 
zijn. Van Jan Heurkens, die vanwege verzetsactiviteiten in de 
oorlog werd doodgeschoten. Heel bijzonder; er was een orkest, 
heel veel mensen op gepaste afstand en veel emotie. De tijd van 
toen kwam weer terug, onder andere in het verhaal van de zoon 
van een toenmalige onderduiker die de oorlog had overleefd. 
Ook hier weer tot stand gekomen door iemand die hier heel veel 
tijd en energie in gestopt heeft  om het voor elkaar te krijgen. 
En wat mooi om zo’n gemeenschap dat dan met elkaar te zien 
doen.

Tot slot mocht ik namens de winkeliers van Malden nog lekkere 
dingen uitreiken in het kader van de wensboom-actie. Niet heel 
gemakkelijk om op afstand appeltaart te overhandigen maar we 
hebben ons best gedaan, al is dat op de foto’s wat minder goed te 
zien. De actie kon slagen omdat mensen er aardigheid in hadden 
anderen te bedanken. Dat zouden we vaker moeten doen.

Marriët Mittendorff   

Collectes

23 t/m 29 augustus: 

 - Dance Fun

 - Zonnebloem (Malden, Overasselt en Nederasselt)

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

• Heumen: Looistraat 30 K, Looistraat 30 L (kavel 92)

• Malden: Het Halster 56, Vieracker 49, Sectie G Perceel 5849 

• Nederasselt: Broekstraat 3

• Overasselt: Hessenbergseweg 5, Schoonenburgseweg 28, Sectie F Perceel 812 

 (nabij Schoonenburgseweg 4)

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Romeinenstraat 3

• Malden: Veldweg 1

• Overasselt: Heegseveldweg 1, Kasteelsestraat 9A-1, Kadastraal C Perceel 2206 

 (nabij De Kruiskamp 1)

Omgevingsvergunningen niet vergunningplichtig

• Heumen: Maasstraat 16, Sectie I Perceel 520 (nabij uiterwaarde parallel aan 

 brug over A73) 

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Heumen: Heumenhofseweg 5A

• Malden: Groesbeekseweg 55 A, Hatertseweg 26, Merellaan 16, De Wieken 21

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning

• Malden: Hatertseweg 5

• Overasselt: De Laan 7 - 19 - 21 - 23 
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