
Mee mogen beslissen is een be-
langrijk recht in onze democratie. 
Een recht dat u volgende week 
woensdag 16 maart in de praktijk 
kunt brengen tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen. U bepaalt dan 
wie u de komende vier jaar mag 
vertegenwoordigen in de gemeente-
raad. Laat uw stem daarom horen, 
want elke stem telt!

Wat u nog moet weten:
- Op de dag van de verkiezingen zijn de 
 stembureaus geopend van 07.30 tot 
 21.00 uur.
- Op www.heumen.nl/verkiezingen vindt 
 u waar de stembureaus precies zijn of 
 bel 14 024.
- Neem uw stempas(sen) en een identi- 
 teitsbewijs mee.
- Heeft  u iemand gemachtigd om voor u te 
 stemmen, let er dan op dat de gemach-
 tigde een kopie van uw identiteitsbewijs 
 én uw stempas meeneemt naar het 
 stembureau.
- Wilt u liever op een ander moment 
 stemmen? Op 14 en 15 maart is er een 
 stembureau in Malden (Maldensteijn) en
 Overasselt (Verenigingsgebouw) open 
 van 7.30 - 21.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeenteraads-
verkiezingen vindt u op:
www.heumen.nl/verkiezingen
Voor meer informatie over de politieke 
partijen kijkt u op: 
www.heumen.nl/heumenkiest. 

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 
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Buurtvervoer tijdens de verkiezingsdagen

Werkzaamheden aan 
energienet Overasselt

Wilt u op 14, 15 of 16 maart gaan 
stemmen maar heeft  u geen vervoer? 
Dan kunt u een rit reserveren via 
Buurtvervoer Heumen. De chauf-
feur haalt u op en brengt u naar 
de dichtstbijzijnde stemlocatie. 
De chauff eur wacht totdat u uw 
stem heeft  uitgebracht en brengt u 
dan weer thuis. Deze rit is om het 
stemmen toegankelijker te maken 
eenmalig gratis.

Wilt u een rit aanvragen?
U vraagt een rit telefonisch aan via de 
planner van Buurtvervoer Heumen: 
(06) 38 27 82 31. Buurtvervoer Heumen is 
bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur
Let op: de beschikbare auto’s zijn in 
verband met andere sociale ritten alleen 

Afgelopen maandag (7 maart) is 
Liander gestart met werkzaam-
heden aan het energienet in de 
omgeving van de Zilverbergweg, 
Kruisbergsestraat, Tempelstraat en 
Oude Kleefsebaan in Overasselt. 

We gebruiken en produceren steeds meer 
elektriciteit. Voor onder andere de 
verlichting en verwarming van onze 
woningen, elektrisch koken en het opladen 
van elektrische auto’s. De werkzaamheden 
zijn nodig om piekspanningen in het 
elektriciteitsnet te voorkomen en terug-
levering van opgewekte stroom van 
zonnepanelen mogelijk te maken. Hiervoor 
is het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet 
uit te breiden, te versterken en klaar te 
maken voor de toekomst.

Laat uw stem horen: stem 16 maart!

te reserveren tussen 11.00 en 15.00 uur. 
En vol is vol! 

Wat is Buurtvervoer Heumen?
Buurtvervoer Heumen is toegankelijk 
voor elke inwoner van gemeente Heumen. 
In opdracht van de gemeente voert 
Malderburch dit lokaal vrijwilligersvervoer 
uit. Onze vaste vrijwillige chauff eurs 
dragen bij aan een persoonlijke en ver-
trouwde sfeer. Ze brengen u graag van 
deur tot deur. Met Buurtvervoer kunt u 
reizen op werkdagen van 08.30 tot 18.00, 
binnen de gemeentegrenzen of naar het 
CWZ of Radboud ziekenhuis in Nijmegen. 
Wilt u meer weten over de voordelen van 
Buurtvervoer? Of voor uw vervolgritten 
een vervoerspas aanvragen? Kijk dan op 
www.buurtvervoerheumen.nl

Wegafsluitingen
Om deze werkzaamheden uit te kunnen 
voeren, zijn de volgende straten tot en met 
vrijdag 18 maart afgesloten. Het verkeer 
wordt ter plaatse omgeleid via omleidings-
borden.
- Tempelstraat en Zilverbergweg
- Zilverbergweg, het gedeelte tussen de 
 kruising met de Ewijkseweg en de 
 Kruisbergsestraat

Heeft  u nog vragen?
Neem dan op werkdagen tussen 7.00 uur 
en 16.00 uur contact op met onderstaande 
contactpersonen:
- I. Jurrius, tel. 06 - 18 96 93 44
  (uitvoerder Van Gelder)
-  Y. Achouitar, tel.06 - 11 62 87 89 
 (uitvoerder Liander)

Training ‘Omgaan met dementie’
Sporten, boodschappen doen, 
anderen ontmoeten. Zomaar een 
paar alledaagse activiteiten die de 
meesten van ons probleemloos 
doen. Maar wat als meedoen niet 
meer zo vanzelfsprekend is? 
Dit is de dagelijkse realiteit voor 
de groeiende groep mensen met 
dementie. Wat kunnen we voor hen 
doen? De training Dementievrien-
delijk biedt uitkomst. 

Stel u heeft  dementie. Hoe fi jn is het dan 
als de mensen om u heen weten hoe ze 
kunnen helpen en waar ze rekening mee 
kunnen houden? Niet alleen de mensen die 
dichtbij u staan, maar ook andere mensen 
die u toevallig tegenkomt. De leden van de 
sportclub, de dame achter de kassa en de 
bediening in het restaurant waar u zo 
graag komt. Dat is wat de werkgroep 
dementievriendelijke scholing wil bereiken. 
Zo horen mensen met dementie erbij en 
kunt u of kunnen zij mee blijven doen. 

Werkgroep dementievriendelijke scholing
De werkgroep dementievriendelijke 
scholing heeft  deze training opgezet. 
De werkgroep is ontstaan uit de werkcon-
ferentie Heumen. Er zitten medewerkers 
van onze gemeente in, de Burger Advies 
Raad (BAR), Malderburch, Mantelzorg 
Heumen, Gezondheidscentra Samen 
Gezond, Saar aan Huis en KBO. 
Het is belangrijk dat iedereen zo goed 
mogelijk met dementie om kan gaan. 
Dit doen we dus door deze training 
‘Dementievriendelijk’ aan te bieden aan 
(vrijwilligers) organisaties. Zodat uw leden, 
medewerkers of vrijwilligers op hun eigen 

locatie de training kunnen volgen. Doet uw 
organisatie ook mee? Zodat we een nog 
dementievriendelijkere gemeente krijgen!

Inhoud
De training is speciaal voor clubs, vereni-
gingen, stichtingen, winkels, horeca, 
zorg- en dienstverleners. Tijdens deze zeer 
zinvolle training krijgt u:
- Meer kennis over de ziekte dementie;
- Meer handvatten over hoe er mee om te 
 gaan;
- Meer informatie over wat wel of wat niet 
 te doen in bepaalde situaties;
- De mogelijkheid om ervaringen uit te 
 wisselen met anderen en te oefenen met 
 voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

De training is naar keuze op locatie of 
online en wordt gegeven met 10 tot 15 
deelnemers per training. Voor vrijwilligers-
organisaties is de training gratis!

Interesse?
Wilt u met uw (vrijwilligers)organisatie 
meedoen aan de training en zo bijdragen 
aan een dementievriendelijk(er) gemeente 
Heumen? Mail dan uw naam en telefoon-
nummer naar dementie@heumen.nl
U kunt ook direct reserveren op: 
www.heumen.nl/dementie. Binnen 1 tot 3 
werkdagen maakt iemand van de werk-
groep een afspraak met u om de mogelijk-
heden te bespreken. Of regel zelf direct 
een training met het trainingsbureau 
Samendementievriendelijk via: 
www.samendementievriendelijk.nl/
trainingen-op-locatie. Contactpersoon is 
Sanne van der Meij, e-mail:
info@samendementievriendelijk.nl 
of (033) 303 2504. 



Maak ook een opschoon-ommetje 
tijdens de Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 19 maart 2022 is het de Landelijke Opschoondag! Ook in onze 
gemeente zetten we ons samen in voor een schone omgeving. Iedereen 
kan helpen! Gaat u op deze dag de deur uit voor een frisse neus? Maak er 
een opschoon-ommetje van! Zo zorgen we samen voor een buurt zonder 
zwerfafval. 

Ook zwerfafval opruimen? Meld u aan!
Regel een opschoonactie en trommel buren, collega’s, familie, school of vereniging op. 
Of ga zelf op pad. Dar helpt bij het uitlenen van knijpers, veiligheidshesjes en speciale 
zakken. Meld de opschoonactie aan via www.dar.nl/opschoondag. Dar neemt dan contact 
op voor het uitlenen van de spullen.

Vaker zwerfafval opruimen? Word Wijkheld! 
Wilt u vaker zwerfafval opruimen? Meld u dan ook aan als Wijkheld. Samen buiten zijn 
met vriendjes en vriendinnetjes, zwerfafval opruimen en er ook nog een zakcentje mee 
verdienen. Goed én leuk om te doen voor oud en jong! Meer informatie: www.wijk-helden.nl

Aanplant groen Rijksweg Malden

In 2019 en 2020 is er groot onder-
houd uit aan de Rijksweg tussen de 
Jan J. Ludenlaan (N271) en Nijmegen 
uitgevoerd door de Provincie 
Gelderland. Nu deze werkzaamhe-
den zijn afgerond, wordt het groen 
aangeplant. Fietsers en voetgangers 
worden lokaal naar de andere kant 
van de weg geleid. Gemotoriseerd 
verkeer kan gebruik blijven maken 
van de rijbaan. Verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer tijdens de 
werkzaamheden. Woningen en 
bedrijven blijven bereikbaar.

Het groen dat geplant wordt is afwisselend 
gras en gras met bloembollen; krokussen. 
Ook worden nog Lindebomen aangeplant. 
Daarnaast wordt een deel van de bermen 
ingezaaid volgens de GreentoColor®

methode. Bij deze methode worden 
diverse vaste planten gebruikt. 
Deze planten bloeien op verschillende 
momenten, zodat de berm er het hele jaar 
door aantrekkelijk uit ziet. Naast een 
aantrekkelijk beeld draagt GreentoColor®

ook bij aan een betere biodiversiteit.

Meer informatie?
Ga naar: https://bit.ly/35zEBJS 

Heumens evenement: Walrick Weekend 

In het Paasweekend (16, 17 en 18 april) zijn er verschillende leuke en 
verrassende activiteiten voor jong en oud te beleven bij de Koortsboom 
en Walrickkapel in de Overasseltse en Hatertse Vennen. 

Als start van het Walrick weekend worden er op zaterdag 16 april bij het ochtendgloren 
door een gregoriaanse schola gezangen ten gehore gebracht. Het zijn mystieke momen-
ten bij de ruïne van de Sint Walrick kapel. 

Sint Walrick en de Hoemannen-roversbende
Op zaterdagmiddag 16 april gaat voor de eerste keer een hele serie activiteiten van het 
Walrick Weekend van start. Natuurliefh ebbers maken samen met de boswachter als gids 
een excursiewandeling of doen met het hele gezin een leuke puzzelspeurtocht. 
Bij de kapel treedt een middeleeuwse troubadour op en vertelt een verhalenverteller de 
boeiende sage van de Hoemannen van Walrick. Een aanrader is ook de nieuwe happen- 
en trappenroute door het land van de Hoemannen, een mooie kennismaking met de 
Heumense gastvrije pleisterplaatsen. Aan deze route kunt u het hele Paasweekend 
deelnemen. Tip: kom met de fi ets! Het kan namelijk druk worden met Pasen.

Meer informatie
Zie voor actuele informatie over het programma: www.toerismeheumen.nl

Foto: Leo Ewals

Bijeenkomst Welkome wijk op 22 maart
(Een) welkome wijk is een landelijk 
project dat meer aandacht wil 
geven aan mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid. Zij wonen 
steeds vaker in de wijk in plaats 
van in een ggz-instelling. Dit vraagt 
iets van de mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid en van hun 
omgeving. Daarom bieden wij op 
dinsdag 22 maart een bijeenkomst 
aan voor alle inwoners om hier 
meer over te weten.

Waarom heeft  die ene buurvrouw altijd 
haar gordijnen dicht overdag? En hoe 
spreekt u een buurman aan die stemmen 
in zijn hoofd heeft . En wat is nou eigenlijk 
normaal gedrag? Bij deze bijeenkomst 
krijgt u antwoorden op vragen over gedrag 
dat als afwijkend wordt ervaren. 

Ervaringsdeskundige
Wat de bijeenkomsten ook interessant 
maakt is dat er een ervaringsdeskundige 
bij is waar de deelnemers laagdrempelig 
vragen aan kunnen stellen. De deelnemers 
verplaatsen zich in degene met een 
psychische kwetsbaarheid en met elkaar 
wordt er bedacht hoe u vanuit uw rol kunt 
reageren. Ook heerst er vaak angst en 
schaamte op dit onderwerp, ook daar 
helpt de trainster mee en vooral hoe 

buurtbewoners daar vanuit hun rol op 
kunnen reageren. 

Details bijeenkomst
De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 en 
vindt plaats in het gemeentehuis in Malden 
(Kerkplein 6). Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u terecht bij: 
ekooi@heumen.nl

Monique Cotteleer is één van de trainsters 
die onlangs is gediplomeerd. Zij zal samen 
met ervaringsdeskundige Linda Kersjes de 
bijeenkomst op 22 maart leiden.

Monique

Linda
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Collectes

13 t/m 19 maart: Amnesty International

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van 

deze week. Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Kadastraalperceelnr. HMN01 2017  

 sectie C - nabij Looistraat 1

• Malden: Rijksweg 11 A

• Overasselt: Schatkuilsestraat 2 

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Schoof 55, Zwenkgras 26 

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Malden: De Wieken 82

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Nederasselt: Broekstraat 72 A

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

• Overasselt: Valkstraat 19 A en 28 

Ontwerp Omgevingsvergunning 

• Overasselt: Schatkuilsestraat 3 B

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).

Twee weken geleden schreef ik nog dat ik 
hoopte dat carnaval de overgang van zorge- 
lijke naar zorgelozere tijden zou markeren. 
Niets is helaas minder waar gebleken dan 
dat. Voor de coronazorgen zijn zorgen van 
een geheel andere orde in de plaats ge-
komen. Zorgen over vrede en veiligheid 
in Europa. 

Het is nauwelijks te bevatten. Na bijna 80 
jaar is er weer oorlog in Europa. Met bruut 
geweld is Rusland een soeverein buurland, 
Oekraïne, binnengevallen. Met afschuw 
zien we de beelden van de verschrikkingen 
op tv. De beelden van verwoestingen door 
bombardementen en beschietingen. 
Beelden van onschuldige burgers, vrouwen, 
mannen, kinderen, ouderen die het slacht-
offer zijn van militaire agressie en oorlogs- 
geweld. Van honderdduizenden, inmiddels 
al ruim meer dan 1 miljoen, mensen op de 
vlucht om zichzelf en dierbaren in veilig- 
heid te brengen. Van mannen, soms nog 
jongens, die achterblijven om hun 
vaderland te verdedigen.

We veroordelen dit oorlogsgeweld in de 
meest krachtige bewoordingen. Alles in 
ons verzet zich ertegen. Het maakt ons 
verdrietig en boos. Zoveel onrecht, zoveel 
leed. We leven mee met de inwoners van 
Oekraïne. Met ons hoofd en hart zijn we bij 
hen. Maar we voelen ons ook machteloos. 
Want wat kunnen we doen? Hoe kunnen we 
helpen? Het voelt zo snel als een druppel op 
een gloeiende plaat als je de ellende op je in 
laat werken.

Mede op verzoek van de politieke partijen 
in de gemeenteraad hangt voor het 
gemeentehuis de Oekraïense vlag in top. 
Het is bedoeld als een klein symbolisch 
gebaar van verbondenheid en solidariteit 
met de Oekraïense bevolking. 
De gemeenten in de regio verkennen op dit 
moment de mogelijkheden tot opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Ook in de ge-
meente Heumen bekijken we hoe we daar 
een bijdrage aan kunnen leveren.

We worden als gemeente graag geïnfor-
meerd over lokale initiatieven die hulp 
willen verlenen aan Oekraïne of Oekraïense 
vluchtelingen, zodat we kunnen bezien in 
hoeverre we daarbij eventueel kunnen 
ondersteunen. Mocht uzelf een helpende 
hand willen reiken dan zou u een gift 
aan de landelijke actie Giro 555 van de 
samenwerkende hulporganisaties kunnen 
overwegen. Op www.giro555.nl is heel 
veel praktische informatie te vinden. 
Laten we vooral proberen te doen wat 
binnen ons vermogen ligt. Ieder op zijn 
of haar eigen manier.

Volgende week zijn er gemeenteraads- 
verkiezingen. Ook in de gemeente Heumen 
kunt u op maandag 14 maart, dinsdag 
15 maart en woensdag 16 maart uw stem 
uitbrengen. Gelukkig leven we in een 
democratische rechtsstaat waar we in 
vrijheid kunnen leven en in vrijheid onze 
stem kunnen uitbrengen op de kandidaat 
en partij van onze keuze. Laat uw stem 
dus niet verloren gaan en maak gebruik 
van uw stemrecht. Het is uw democratisch 
recht om zelf te bepalen aan wie u uw 
vertrouwen geeft om u de komende 4 jaar 
te vertegenwoordigen in de gemeente-
raad. Ik roep u op van dit recht gebruik te 
maken. Mag ik u daar, misschien wel meer 
dan ooit tevoren, van harte toe uitnodigen?

Met een hartelijke groet,

Joerie Minses
Burgemeester van de gemeente Heumen

Beste inwoners van Nederasselt, Overasselt, Heumen en Malden


