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Heumen heeft hét!
Denk mee over de toekomst van onze omgeving
Hoe ziet onze gemeente er in 2030
uit? Hoe zorgen we ervoor dat de
gemeente een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en
recreëren? Dat gaan we beschrijven in
de Omgevingsvisie: een toekomstvisie
voor onze leefomgeving. En we doen
dit graag samen met ú. Vul de online
enquête in of ga online met ons in
gesprek.
Wat is een Omgevingsvisie?
De Omgevingsvisie verwoordt de doelstellingen
en ambities van de gemeente Heumen ten
aanzien van de fysieke leefomgeving voor de
komende tien jaar. Dat is de omgeving waarin
we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De visie beschrijft hoe we onze gemeente
verder willen ontwikkelen en welke strategische
keuzes daarbij horen. Bijvoorbeeld: Hoe gaan
we de klimaatverandering te lijf? Waar willen
we recreëren? En hoe willen we wonen?
De Omgevingsvisie geeft ondernemers,
bewoners, organisaties en de gemeenteraad
houvast voor toekomstige ontwikkelingen in
Heumen. Op onze website leggen we in het
kort uit wat we daaronder verstaan:
www.heumen.nl/omgevingsvisie
Proces
Om te komen tot een Omgevingsvisie is inzicht
in de identiteit van de gemeente belangrijk.
Immers: geen toekomst zonder heden (en
verleden). Daarom hebben we in de eerste
helft van 2020 de bestaande kwaliteiten en
opgaven op een rij gezet. Deze zijn benoemd in
de Ansichtkaart van Heumen. De Ansichtkaart

Ansichtkaart van gemeente Heumen
vormt het vertrekpunt voor het opstellen van
een Koersdocument, waarin de doelstellingen
en ambities voor de toekomst worden vastgelegd. Het Koersdocument is vervolgens de
basis voor het maken van de Omgevingsvisie.
Wat is úw visie?
Wij zijn zeer benieuwd naar uw kijk op de
toekomst van de gemeente Heumen en gaan
dan ook graag het gesprek met u aan.
Vanwege Covid-19 moeten we dat helaas op
afstand doen. Om zoveel mogelijk mensen in
de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar
te maken, leggen we u graag een aantal
vragen voor. De online vragenlijst is toegankelijk via www.heumen.nl/omgevingsvisie en is

beschikbaar van 28 oktober tot en met 13
november 2020.
10-minutengesprek
In aanvulling op de online vragenlijst, willen
we u graag de mogelijkheid bieden om het
gesprek over de toekomst van Heumen digitaal
aan te gaan. U kunt zich aanmelden voor een
10-minuten-gesprek op dinsdag 10 november
tussen 16.00-18.00 uur of donderdag 12
november tussen 19.30-21.30 uur. Stuur een
e-mail naar: omgevingsvisie@heumen.nl, met
daarin uw naam, telefoonnummer, voorkeur
voor dag en kort samengevat uw vraag of
opmerking(en). U krijgt dan van ons een
uitnodiging voor het digitale gesprek.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 5 november
Op donderdag 5 november
vergadert de gemeenteraad om 19.00 uur in het
gemeentehuis in Malden.
Op de agenda staan de programmabegroting 2021 en de voorgestelde
bezuinigingen.

Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen als gevolg van het
Coronavirus is de publieke tribune gesloten.
U kunt de vergadering volgen via het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad:
https://heumen.raadsinformatie.nl

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op:
www.heumen.nl/vergaderkalender
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 16.00 op
de dag van de vergadering aanmelden bij de
raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of
telefonisch: (024) 358 84 67.

Start aanleg Kroonwijkpark
Hond uitlaten
Het Kroonwijkpark krijgt een andere inrichting
en het gaat daardoor ook anders gebruikt
worden. Wij vragen daarom de hondenbezitters om rekening te houden met de spelende
kinderen in het park. Niks is zo vervelend als
hondenpoep onder je schoen. Honden uitlaten
kan op de nabij gelegen hondenuitlaatplaatsen
aan de Gladiolenstraat en aan de Schoolstraat.
Uitvoering
Vanaf november start aannemer Dolmans
Landscaping met de werkzaamheden rondom
de nieuwe school en in het Kroonwijkpark.
De aanwonenden van het park krijgen een
brief van de aannemer in de brievenbus. Daarin
staat nadere informatie over de uitvoering van
de werkzaamheden. Ook staat er waar ze
terecht kunnen met vragen en opmerkingen
over de uitvoering van de werkzaamheden.

In het Kroonwijkplantsoen aan de
Gladiolenstraat / Chrysantstraat in
Malden komt het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel.
Tegelijk met de bouw van de school
wordt het Kroonwijkplantsoen omgevormd naar het Kroonwijkpark.
Er worden in een ring rond de school tuintjes,
speelelementen en stapelmuurtjes geplaatst.
Deze zijn voor het geven van buitenonderwijs
aan de kinderen op de nieuwe school.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
kinderen en ouders met de fiets naar school
komen, worden er twee fietsenstallingen

gemaakt. Die komen links en rechts van de
hoofdentree van de school.
In het park, aan de voorzijde van de school,
wordt een speelkuil aangelegd. Deze kan door
kinderen uit de wijk en door de school gebruikt
worden.

De planning is dat de herinrichting van het
park in maart 2021 gereed is. Dan wordt ook
de nieuwe school in gebruik genomen. Tot
die tijd kunt u op www.heumen.nl/kroonwijk
geregeld een update van de voortgang van
het werk vinden.

Kiss & Ride
Omdat sommige kinderen soms ook met de
auto naar school worden gebracht, is er een
Kiss & Ride zone gepland aan de Schoolstraat.
Deze K&R zone is alleen bedoeld voor het
brengen en halen van schoolgaande kinderen.
Vanaf de K&R zone lopen de kinderen veilig
over het pad door het park naar de school.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het
project, dan kunt bellen met het algemene
nummer van onze gemeente 14 024 of
een e-mail sturen naar heumen@heumen.nl

Rookmelders redden levens

U kunt veilig en snel vluchten uit de woning als
u het volgende regelt:
• Hang werkende rookmelders op;
• Sluit ’s nachts uw binnendeuren;
• Zorg dat er geen spullen in de vluchtweg
staan;
• Hang de sleutel van de (vlucht)deur op een
vaste plek in de buurt van die deur.

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl
Prijsvraag
1. Waar moeten minimaal rookmelders
geplaatst worden?
2. Na hoeveel jaar moet een rookmelder
vervangen worden?
3. Hoeveel cm moet een rookmelder uit een
hoek of van de muur gehangen worden?

Win twee koppelbare rookmelders!
Scan de QR code om de antwoorden te geven
of stuur de antwoorden o.v.v. Brandpreventieweken naar:
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid			
Brandveilig Leven
Antwoordnummer 398
6500 VB Nijmegen
(noteer ook uw naam en telefoonnummer)
Er kan tot 14 november gereageerd worden.
Daarna zal een winnaar
bekend worden gemaakt.
Deze ontvangt persoonlijk
bericht en bij goedkeuring
delen we dit natuurlijk
graag op onze socials!
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Herhaald bericht
Week van de pleegzorg: “Jouw liefde maakt het verschil!”
Van 28 oktober tot en met 4 november is het de ‘Week van
de Pleegzorg’. Een week waarin wij extra aandacht besteden aan pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Maar
ook een week om de pleeggezinnen in onze gemeente te
bedanken. Zij ontvangen een blijk van waardering voor het
openen van hun thuis en het delen van hun liefde.
Nog niet alle kinderen kunnen opgroeien in een warm gezin
Er zijn nog te weinig pleegouders in onze regio. Wie gunt een kind
niet het opgroeien in een warm gezin? Soms gaat het thuis even wat
moeilijker. Dan kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in
hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand.
Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. Het liefst in
hun eigen buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school kunnen blijven
bezoeken en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. Een fijne leefomgeving, waar ze mogen zijn, tot ze weer teruggaan naar hun ouders,
of zelfstandig gaan wonen.
Pleegzorg, iets voor mij?
Kijk dan eens op de website www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl
Hier vindt u alle informatie over de verschillende vormen van pleegzorg.
Er is een antwoord op praktische vragen en u kunt in contact komen met
een pleegouder. Ook is er een online expositie in zowel beeld als tekst,
waar pleeggezinnen in de regio hun verhaal delen. En er staat een online
pleegzorgkaart met daarop de kinderen (anoniem) waar nog een thuis
voor nodig is. Met deze kaart worden de kinderen letterlijk wat dichterbij gebracht en kunt u zien welke kinderen er bij u in de buurt nog op
zoek zijn naar een plek.
Interesse?
Er is op dit moment veel vraag naar gezinnen in deeltijd: bijvoorbeeld
een paar dagen in de week of in de vakanties. Lijkt het u interessant om
pleegouder te worden? Kijk dan op de website:
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl en vraag een informatiepakket aan.

Project Welkome Wijk
Begin van deze maand was de digitale
kick-oﬀ van het project ‘Welkome
Wijk’. De gemeente Beuningen,
Nijmegen en Heumen zijn hierbij
betrokken. Bij dit project willen we
‘onbegrepen gedrag’ bespreekbaar
maken.
Bij onbegrepen gedrag gaat het vaak om
mensen met een psychische kwetsbaarheid
of aandoening die nogal eens tot vooroordelen leiden. ‘Samen Sterk zonder Stigma’ wil
daarom werken aan een Welkome Wijk; een
project dat het stigma, de vooroordelen in de
wijk wil wegnemen. Dat gebeurt onder meer

via bewustwordingsbijeenkomsten waarin
psychische aandoeningen in alle openheid
worden besproken door ervaringsdeskundigen,
wijkbewoners en begeleiders.
Bijeenkomsten eind 2020
Het is de bedoeling dat die bewustwordingsbijeenkomsten vanaf eind dit jaar ook plaatsvinden in Nijmegen, Heumen en Beuningen
onder de noemer Welkome wijk, mits de
ontwikkelingen rond het coronavirus dat
toelaten. Kijk voor meer informatie over het
project Welkome wijk op:
www.samensterkzonderstigma.nl

Wilt u meedenken?
Inwoners van onze gemeente die mee willen
denken over dit thema kunnen contact
opnemen met Eline Kooi via:
ekooi@heumen.nl

Heumenpraatmee: meer bomen in onze gemeente
Bomen planten is ‘hot’. Het blijkt meer
en meer dat veel bomen planten goed
helpt als klimaatmaatregel. Wij doen
hier als gemeente graag aan mee. In het
najaar planten we er weer bomen bij.
U kon een goede plek daarvoor aangeven via ons digitale platform ‘Heumenpraatmee’. In dit bericht leest u waar
de bomen komen en hoe dat tot stand
is gekomen..
Een aantal inwoners heeft een goede plek
aangegeven waar de bomen kunnen komen.
Via het platform hebben wij op deze inwoners
gereageerd maar wij delen ook graag hier waar
de bomen komen. De aanplant is ingepland
van november tot en met februari 2021. De
winterperiode is een geschikt moment voor de
aanplant, het snoeien en kappen van bomen.
Geschikte plek voor de bomen
Wij planten jaarlijks bomen omdat er bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk is gebouwd, er
bomen doodgegaan zijn door ziekte of
ouderdom. Bomen zijn belangrijk voor
insecten, tegen de hitte en ze nemen regenwater op. Het planten van een boom moet aan
een aantal voorwaarden voldoen. We hebben
dit lijstje ook bekeken voordat we konden
aangeven of de ideeën via Heumenpraatmee
door konden gaan:
- Het liefst planten we ze in beplanting of in
het gras, omdat ze daar voldoende voeding
en ruimte hebben;
- Een boom heeft voldoende ruimte nodig
voor de kroon (takken met bladeren) en net
zoveel voor de wortels onder de grond.
Een grote boom kan wel 10 tot 15 m breed
worden. Een kleine boom 3 tot 5 meter;
- We controleren of er kabels en leidingen, of
riolering onder de grond zitten en planten
de boom op afstand daarvan;
- We planten verschillende soorten aan, om
verspreiding van ziektes in bomen te
beperken en biodiversiteit te vergroten.
Waar komen de bomen?
Er zijn goede ideeën binnengekomen voor
nieuwe bomen, sommige hebben we helaas
moeten afwijzen en bij een aantal gaan we nog
in overleg met de inwoners. De bomen die er in
ieder geval komen zijn:
• Malden
- op het plein bij de Kastanjelaan 36 komen
		er drie;
- op het Meidoornplantsoen komt een
		gouden regen;
- in het Lierdal komen er drie in het weiland.

• Overasselt
- in het plantsoentje op de Oude Kleefse		 baan, komt een notenboom;
- in de groenstrook op de Koningin Wilhel
		 minastraat planten we twee sierperen.
Natuurlijk zijn dit nog geen 35 bomen maar we
zijn nog in overleg met een aantal inwoners en
we stimuleren de aanplant van veel bomen in
één keer op particuliere erven in het buitengebied. Dit doen we samen met Landschapsbeheer Gelderland met het project ‘landschapsimpuls’. Kijk op www.heumen.nl/
landschapsontwikkeling voor meer informatie.
Verder kunt u nog steeds een idee aandragen.
Wat kunt u zelf doen?
Natuurlijk planten wij als gemeente voldoende
aan en onderhouden we onze bomen maar u
kunt zelf ook wat doen voor ons klimaat,
bijvoorbeeld:
- U kunt zelf een boom of struik in uw tuin te
planten door bijvoorbeeld stenen uit uw tuin
te halen;
- U kunt onze gemeente helpen bomen en
struiken te planten en onderhouden?
O.a. Heemtuin, Lierdal, IVN (natuureducatie)
of bij Natuurstichting Kadans;
- Woont u in het buitengebied en heeft u
ruimte om meer bomen te planten?
Zie hieronder de contactgegevens en dan
bespreken we de eventuele subsidiemogelijkheden voor uw situatie.

Heeft u een idee, wilt u Informatie of wilt u helpen?
Hiervoor kunt u contact opnemen met Marieke
Bos via e-mailadres: mbos@heumen.nl of bel
naar (024) 358 83 00.

Bomenonderhoud
Snoeien in de winter
Ook is er een snoeiprogramma gemaakt, 		
waarbij de bomen in de gemeente in drie
jaar tijd gesnoeid worden. Deze winter
wordt in de kern Malden gesnoeid.
Onze buitendienst start aan de oostzijde
van de Rijksweg. Bomen worden gesnoeid
om de veiligheid te waarborgen, de boom
in goede conditie te houden en geschikt
te houden voor de standplaats.
Kap en aanplant van bomen
Helaas moeten we ook nog steeds bomen
kappen, omdat ze niet meer in de straat
passen. In de Veldsingel 158-164 staan 		
enkele bomen die de stoeptegels zover
opdrukken dat het gevaarlijk wordt voor
voetgangers.
Er is geen ruimte voor de bomen om verder
te groeien, waardoor ze gekapt worden.
Op plekken waar bomen gekapt moeten
worden, planten we in de omgeving nieuwe
bomen aan. Omdat er in de verharding
vaak te weinig ruimte is, komen deze in de
groenstroken te staan.
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Tweetal buitenactiviteiten gaan door!
In onze gemeente proberen we door middel van buitenactiviteiten onze
inwoners te laten bewegen en weerbaarder te maken. Door de aangescherpte
maatregelen hebben we opnieuw gekeken of deze activiteiten door mogen
gaan en dat mag! De trainers nemen de nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid
natuurlijk goed in acht. Voor meer informatie verwijzen wij naar:
www.rijksoverheid.nl
Het gaat om de buitenactiviteiten ‘Oosters bewegen’ en de ‘korte wandeling in Malden’. Bij beide
activiteiten wordt er onder andere aandacht besteed aan gebruik en training van de longen. Alleen
in Malden bij woon-zorgcentrum Malderburch wordt het Oosters Bewegen tijdelijk gestopt.

Oosters bewegen
U kunt nog steeds elke week aansluiten bij het Oosters bewegen op de volgende dagen/
tijdstippen:
• Malden
Manege ‘VCM’, Lierseweg 4
1e maandag van de maand 11.00 - 12.00 uur
• Malden
Speeltuin achter de tennisbaan Vrijdag (elke week)
9.30 - 10.30 uur
• Overasselt Mijlpaal 65
Dinsdag (elke week)
10.30 - 11.30 uur
• Heumen
Wijkcentrum ‘Terp’
Woensdag (1x/maand)
13.30 - 14.30 uur
Korte wandeling door Malden
Elke week start de korte wandeling in Malden waarbij u met of zonder rollator kunt meedoen!
Er worden groepjes van 4 gemaakt, waarbij binnen de groepjes ieder 1,5 meter afstand van
elkaar houdt en de groepjes 1,5 meter afstand van elkaar houden. We hebben al twee keer op
deze manier met elkaar gelopen. Alleen de koffie moet iedereen helaas thuis drinken.
• Dag en tijdstip? Elke donderdag om 14.00 uur
• Waar? Op het terras naast de voordeur van Malderburch (Broekkant 16 in Malden)
• Kosten? Gratis

‘Gelukkig hadden ze
begrip voor mijn situatie’

Ingrid raakt financieel in een lastig
parket na haar echtscheiding. “Ik
had alles voor elkaar. Een man, twee
dochters, leuk koophuis, parttime
baan. Maar dingen kunnen veranderen. Het ging al een tijd niet lekker
en we besloten te scheiden. Dan
beland je dus in een roller coaster.”
Gelukkig vond Ingrid een woning in de buurt
van de school van de kinderen. “Maar ik
moest opeens met de helft zien rond te
komen. Er speelde zoveel tegelijk. Ik raakte
het overzicht helemaal kwijt. Op een gegeven moment lukte het ook niet meer om
de huur te betalen, daarna kwamen de aanmaningen. Ik heb er nachten huilend van
wakker gelegen. Ik schaamde me rot.
Toch nam ik contact op met mijn woningcoöperatie want er moest een oplossing
komen. Gelukkig hadden ze begrip voor
mijn situatie en dachten ze mee over een
oplossing. Dat geeft rust. En ook al ben ik er
financieel op achteruit gegaan, ik kom nu
rond.”
De naam en de foto van Ingrid zijn niet echt.
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van
Ingrid of heb je andere geldzorgen?
Er is hulp. Bel of whatsapp met onze
gemeente op: (06) 50 44 23 27 of mail naar
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net
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De week van
de burgemeester
Het is herfstvakantie en veel mensen hebben
even een adempauze, die ze in deze dagen,
anders dan in voorgaande jaren, vooral met
bezigheden in of rondom huis invullen. Nu de
mogelijkheden tot uitgaan beperkt zijn, is er
minder druk op het levenstempo. We hoeven
niet, want het kan niet. Ik geloof dat een groot
deel van de gezinnen nieuwe ervaringen
opdoet en hier positief doorheen komt, met
nieuw verworven interesses. Natuurlijk brengt
mijn werk met zich mee dat ik vooral de andere kant hoor, over de gezinnen waar de
spanningen hoog oplopen, en over de eenzame mensen die alleen
thuis zijn en die in stilte snakken naar enige aanspraak. Aan dat
laatste kunnen we met elkaar iets doen.
Voor mij is zo’n rustige week geschikt om een cursus te volgen.
Natuurlijk gebeurt dat digitaal, wat minder inspirerend is dan
wanneer je elkaar ziet. Bij cursussen waar je je moet verdiepen in
theorie is dat minder erg. Ook dingen regelen gaat prima. Zo heb
ik een interessant gesprek met een oud-politieman die met en
voor mij een programma samenstelt waarbij ik ga meelopen met
hulpverleners. Het komt nogal eens voor dat we als gemeente erg
veel hulp aanbieden aan mensen die dat eigenlijk helemaal niet
willen. De vraag is natuurlijk: hoever moet je gaan. En ook of we
als gemeente wel het goede adres zijn om die problemen op te
lossen. Aan de andere kant kunnen we ook niet alles op zijn beloop
laten, vooral als omwonenden overlast ervaren. Meestal heeft
degene die overlast geeft geen gevoel voor wat hij of zij aanricht
en geen zicht op de eigen stoornis. Wat je niet ziet als fout kun je
moeilijk verbeteren. Onze medewerkers staan voor moeilijke
keuzes en maken heel delicate afwegingen, maar als gemeente
staan we soms echt met lege handen.
Soms is ook onduidelijk wat er aan de hand is. Is de man die me bij
het tuinhek staat uit te schelden en me vervolgens bijna omver
rijdt, altijd al een vervelende man geweest? Of is er iets gebeurd
waar hij terecht boos over is en doet hij daarom domme dingen?
Misschien is hij een beetje in de war, of nog erger: vroegtijdig
dement aan het worden zonder dat iemand het nog in de gaten
heeft. Als ik het zo aanhoor dan kan ik het niet beoordelen.
Dat ongemak is er ook voor omwonenden van overlast gevende
personen. Vaak is niet duidelijk is of iemand zorg of een harde
aanpak nodig heeft en het blijft moeilijk om een voor iedereen te
aanvaarden oplossing te vinden.
Wat dat betreft is het altijd heerlijk om met een bosje bloemen op
bezoek te gaan bij mensen die al heel lang met elkaar getrouwd
zijn. Echt fijn om naar hun verhalen te luisteren. De bezoeken
vinden maar mondjesmaat plaats, want de angst voor ziek worden
is groot. Maar als er voldoende ruimte is en aan alle voorwaarden
kan worden voldaan dan kom ik wel en met veel plezier.

Dit jaar géén
Sinterklaasintochten in Heumen
Het was enigszins te verwachten, maar nu is het definitief:
De traditionele Sintintochten in de gemeente Heumen
gaan dit jaar niet door. Door de comités zal gekeken
worden naar wat wel mogelijk is volgens de dan geldende
richtlijnen.
Een maand voor de intocht van Sinterklaas is er duidelijkheid.
De kinderen in de gemeente Heumen kunnen volgende maand de Sint
niet verwelkomen in hun dorp. ”Helaas hebben we door de afgekondigde
coronamaatregelen en het verbod op evenementen moeten besluiten
dat de gebruikelijke intochten van Sinterklaas dit jaar niet door kunnen
gaan,” laat burgemeester Marriët Mittendorff weten.
“Dat is heel spijtig, want als burgemeester verwelkom ik, namens alle
kinderen van Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt Sinterklaas
heel graag in onze gemeente. We zijn dan ook nog in gesprek met de
Sint over een alternatief bezoek aan Heumen.” Over de invulling van
een dergelijk alternatief wordt door de comités nog nagedacht.

Collectes
1 t/m 7 november: Alzheimer Nederland

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
• Malden: Sint Jacobsweg 11
• Nederasselt: Sluisweg 2
Verleende omgevingsvergunning
• Malden: Groesbeekseweg 55A

Marriët Mittendorff
Verkeersbesluit
• Instellen voetgangersoversteekplaats (VOP) aan de Veldsingel in Malden

