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Vaccinatiepaviljoen Malden van start 

GGD Gelderland-Zuid is op donderdag 
11 maart gestart met vaccineren in 
Malden aan de Hatertseweg 12A. 
Vanwege de beperkte hoeveelheid 
vaccin wordt gestart met het vaccine-
ren in de ochtend. Er worden voor-
lopig alleen zorgmedewerkers gevac-
cineerd met het AstraZeneca vaccin. 

Vaccinatiepaviljoen Malden
De GGD heeft het paviljoen, naast de vier-
daagsecamping, aan de Hatertseweg 12A te 
Malden in enkele weken opgebouwd. Vanuit 
de gemeente is goed meegedacht en mee-
geholpen om dit vaccinatiepaviljoen snel te 
realiseren. Het paviljoen heeft 8 priklijnen. 
Dit betekent dat er, bij voldoende vaccin, 
8 mensen per 3 minuten gevaccineerd kunnen 
worden. Voorlopig vaccineert de GGD er 
zorgmedewerkers, zeven dagen in de week, 
van 8.00 tot 13.30 uur. 

Wie worden er waar gevaccineerd?
Er wordt landelijk bepaald wie er wanneer aan 
de beurt is voor de vaccinaties. Dit is na te 

lezen op www.coronavaccinatie.nl. 
In regio Gelderland-Zuid worden momenteel 
in Tiel zorgmedewerkers gevaccineerd met het 
AstraZeneca vaccin. In Wijchen en Culemborg 
worden de 80-plussers gevaccineerd met het 
Pfizer vaccin. Wie aan de beurt is voor een 
vaccinatie ontvangt via de post of via de 
werkgever een uitnodiging. In de uitnodiging 
staat een landelijk nummer voor het maken 
van een vaccinatieafspraak. 

Het wachten is op meer vaccin 
GGD Gelderland-Zuid heeft momenteel ruim 
voldoende vaccinatielocaties en geschoold 
personeel om, zodra er meer vaccin beschik-
baar is, flink op te kunnen schalen. 

Kindcentrum De Vuurvogel in gebruik genomen
Geen gewoon gebouw, maar een prachtig gebouw met hart voor onderwijs en omgeving
Maandag 8 maart was het dan einde-
lijk zover, het nieuwe kindcentrum  
De Vuurvogel opende haar deuren 
in het Kroonwijkpark. Wat was het 
bijzonder en spannend voor de kinde-
ren en leerkrachten om te verhuizen 
naar een nieuw gebouw. Helaas kon-
den de geplande feestelijke activitei-
ten vanwege corona niet doorgaan. 
Toch is het nieuwe kindcentrum de 
Vuurvogel nu echt een feit. 

Kindcentrum
In het kindcentrum is jenaplanschool de 
Vuurvogel gehuisvest en er is kinderopvang. 
Hierdoor biedt het kindcentrum een ononder-
broken aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
“In ons nieuwe gebouw zijn er veel plekken 
waar je samen én alleen kunt werken. Bijvoor-
beeld in de klas aan de tafelgroepjes, voor de 
klas op de werkplekken, buiten de klas op het 
terras en de moestuinen, in het schooltheater 
bij de vieringen en in het uitvinderslokaal. 
Iemand vroeg laatst: is het ook onderwijs om 
van te smullen? Natuurlijk! En daarom hebben 
we er een kinderkeuken in gemaakt”, aldus 
Jean Paul Later - directeur jenaplanschool 
De Vuurvogel.

Duurzaamheid
Het gebouw is vanuit een duurzame gedachte 

gebouwd. Hierdoor voldoet het aan de eisen 
van de tijd. Er staat geen hek om het gebouw, 
omdat gebouw en park op een natuurlijke 
manier in elkaar overgaan.

Kroonwijkpark
Het park biedt voor alle kinderen een fijne 
speelplek met een avonturenkuil en voor 
omwonenden een groene oase om te wande-

len en te recreëren. We zijn er allemaal erg 
trots op dat de goede samenwerking tussen de 
gemeente, de school, schoolbestuur Conexus, 
projectbegeleider HEVO, de organisatie voor 
kinderopvang KION, architectenbureau 
Bulkens, Buro Poelmans Reesink, bureau 
Niche, bouwaannemer Buko en groenaanne-
mer Dolmans Landscaping, tot dit prachtige 
resultaat heeft geleid.



Stem op 17 maart! 
Volgende week woensdag 17 maart 
kunt u uw stem uitbrengen voor de 
verkiezing van de Tweede Kamer. 
U kunt uw stem uitbrengen in één van 
de acht stembureaus in de gemeente 
die hiervoor zijn ingericht. Vooral voor 
risicogroepen zijn er twee stemloka-
len open op 15 en 16 maart. 
Alle stembureaus zijn open van 07.30 
uur tot 21.00 uur. Vergeet niet uw 
stempas en een identiteitsbewijs mee 
te nemen.

Zonder stempas kunt u niet stemmen. 
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw 
stempas kwijt, dan kunt u een vervangende 
stempas aanvragen tot vrijdag 12 maart 17.00 
uur. Dit kan online of bij de balie van de af-
deling Publiekszaken. Kijk op www.heumen.nl/ 
geen-stempas-ontvangen-of-stempas-kwijt. 
Als u aan de balie komt, maak dan eerst een 
afspraak. Neem uw geldig legitimatiebewijs 
mee.

Stemlocaties
U mag zelf bepalen in welk stemlokaal in de 
gemeente Heumen u gaat stemmen. In Malden 
zijn 5 stembureaus beschikbaar. In Heumen, 
Overasselt en Nederasselt ieder één. 
Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor 
mindervaliden. Kijk voor de exacte locaties op:
www.heumen.nl/stemlocaties. 

Identificatieplicht
U moet zich bij het uitbrengen van uw stem 
identificeren met een geldig identiteitsbewijs: 
uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn. Heeft u iemand gemachtigd om 
voor u te stemmen, let er dan op dat de 
gemachtigde een (digitale) kopie van uw 
identiteitsbewijs én uw stempas meeneemt 
naar het stembureau.

Stemmen per brief voor inwoners 
van 70 jaar en ouder
Bent 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
Tweede Kamerverkiezing ook per brief 
stemmen. Hoe? Dat ziet u in de afbeelding 
hieronder.

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 
21.00 uur aankomt, door:
• uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 
 17.00 uur op de post te doen; óf
• uw briefstem in te leveren bij de receptie  
 van het gemeentehuis of bij de receptie 
 van Malderburch. 

Dit kan op werkdagen van 10 tot en met 16 
maart van 9.00 tot 17.00 uur en op 17 maart 
van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Uitslag
De voorlopige uitslag van de gemeente 
Heumen maken wij bekend op www.heumen.nl/
verkiezingen zodra de tellingen zijn afgerond. 
Dit zal op donderdag 18 maart zijn. Hier vindt 
u ook de opkomstcijfers. 

Meer informatie
Op www.heumen.nl/verkiezingen vindt u alle 
informatie over veilig stemmen in gemeente 
Heumen.
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Onderhoud door Rijkswaterstaat
bij Maas-Waalkanaal

Formulierenbrigade 
van start!

Rijkswaterstaat is vorige week begon-
nen met onderhoud aan de oostzijde 
van het Maas-Waalkanaal. Het onder-
houd wordt met zoveel mogelijk 
behoud van groen uitgevoerd. Dit 
betekent dat alleen de takken tussen 
en langs de stenen verwijderd worden. 

De bomen die niet tussen de stenen staan 
worden alleen gesnoeid als dat nodig is. 
Het gaat daarbij om veiligheidssnoei. Alleen 
bomen die een veiligheidsrisico vormen of 
dood/ziek zijn worden verwijderd. Bomen met 
overhangende takken worden aan de onderzij-
de gesnoeid zodat inspectie en onderhoud aan 
de oever mogelijk is vanaf het water. Verder 

worden er maaiwerkzaamheden uitgevoerd. 
De werkzaamheden nemen in totaal ongeveer 
2 weken in beslag zodat het voor het broed-
seizoen klaar is.

Nieuwbouw supermarkt Derks 
in Overasselt gestart
Wethouder René Waas en Arnold 
Derks, mede-eigenaar van supermarkt 
Derks uit Overasselt, plaatsten op 
zaterdag 20 februari, het bouwbord 
voor de nieuwbouw van supermarkt 
en bakkerij Derks in het Werkland-
schap Overasselt. Opening van de 
nieuwe supermarkt is gepland op 
21 juli 2021.

De Plus-supermarkt van Derks komt te staan 
aan de Lagenhof, een nog aan te leggen straat 
die toegankelijk is vanaf de doorgaande 
Schoonenburgseweg. De Lagenhof leidt ook 
naar de 12 nieuwbouwwoningen, die later dit 
jaar achter de supermarkt worden gebouwd. 
Aan de zijkant van de supermarkt wordt een 
parkeerterrein aangelegd voor klanten. 
Achter de supermarkt komt een carwash.

Regiofunctie
Arnold Derks over de regiofunctie van zijn 
supermarkt: “Onlangs zijn we begonnen met 
de bouw van de supermarkt met 75 parkeer-
plaatsen. We zullen hiermee klanten uit de 
wijde omgeving gaan trekken. Ook slagerij 
Hermanussen verhuist met ons mee; een 
derde winkelruimte staat nog te huur. 
Onze bakkerij wordt dankzij glazen wanden en 
een XL Bake off zeer zichtbaar vanuit de 
winkel. En er komt een bescheiden lunchroom 
met een terrasje buiten.”

De gemeenten Berg en Dal, 
Heumen en Mook en Middelaar 
zijn per 1 maart 2021 gestart met 
een formulierenbrigade. Deze 
organisatie helpt inwoners bij het 
invullen van formulieren om te 
voorkomen dat ze allerlei regelin-
gen en vergoedingen mislopen.

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is 
bedoeld voor inwoners die (financiële) 
vragen hebben of moeite hebben met het 
begrijpen en lezen van (online) formulieren. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren 
voor het aanvragen van een vergoeding 
voor sport of lidmaatschap. Bedoeld voor 
inwoners met een laag inkomen. Of om 
kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen (Munitax en BSR). 

De hulp van de formulierenbrigade is 
kortdurend. Dit betekent dat een vraag in 
principe opgelost moet kunnen worden 
met één afspraak. Hebt u meer begeleiding 
nodig, dan wordt u doorverwezen naar 
andere hulpverlening.

Hulp bij aanvragen kwijtschelding of 
betaling in termijnen? 
Zeker nu de aanslagen van Munitax en BSR 
over 2021 zijn verstuurd, biedt de formulie-
renbrigade een hulplijn voor iedereen die 
het moeilijk vindt om kwijtschelding of om 
betaling in termijnen te regelen. Als u 
formulieren niet of niet goed kunt invullen, 
loopt u allerlei regelingen of geldbedragen 
mis. Er kunnen dan financiële problemen 
ontstaan. 

De formulierenbrigade kan helpen om dit te 
voorkomen. Kijk voor meer informatie op:
www.regionaleformulierenbrigade.nl of 
maak telefonisch een afspraak via: 
(06) 13 08 17 34.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in 
de ontwikkeling van het Werklandschap. Alle 
woningen en bedrijven die zich daar vestigen 
worden voorzien van warmtepompen en 
worden niet op het gasnet aangesloten. 
De openbare ruimte wordt klimaatadaptief 
gemaakt. Dat wil zeggen dat er rekening wordt 
gehouden met weersextremen als gevolg van 
klimaatverandering. In het plan worden ook 
bomen geplaatst die voor schaduw zorgen in 
de omgeving van de woningen en de supermarkt.

Toekomstbestendig Overasselt
Wethouder René Waas: “De gemeente is erg 
blij dat de nieuwbouw van de supermarkt na 
een lange voorbereidingstijd nu van start is 
gegaan. Daarmee is verzekerd dat deze - voor 
Overasselt belangrijke – voorziening uitgebreid 
en verbeterd wordt. En misschien nog wel 
belangrijker dat het behoud ervan ook voor de 
toekomst geborgd is. Met de bouw van de 12 
levensloopbestendige woningen wordt 
voorzien in de grote behoefte daaraan in 
Overasselt.”

Planning en informatie
Binnenkort start het bouwrijp maken van de 
nieuwe straat Lagenhof en de grond voor de 
woningen. De bouw van de woningen zelf start 
in de zomer van 2021. Meer informatie vindt u 
op onze website: 
www.heumen.nl/werklandschapoverasselt 



Vanaf 1 april: contante betaling in AVAN 
taxi niet meer mogelijk

Voorkom 
zorgfraude

Energie besparen in eigen huis

Met contant geld betalen voor een 
taxirit bij Avan kan niet meer. Dit is 
veiliger vanwege Corona. Ook vinden 
is het voor de chauff eurs veiliger als 
zij geen contant geld bij zich hebben. 
Tenslotte kosten contante betaling in 
de taxi en de administratieve hande-
lingen veel tijd

U kunt op twee manieren betalen in de taxi:
• Met PIN (vanaf 1 april).
• Met automatische incasso. Hiervoor kunt u 
 een incassoformulier invullen en versturen 

Energie besparen in huis is niet zo 
ingewikkeld. U kunt al veel doen door 
bijvoorbeeld te isoleren, zuinig te 
verwarmen of zonnepanelen te 
plaatsen. Maar hoe pakt u dit aan en 
wat komt er bij kijken? Bij Loket 
Duurzaam Wonen Plus kunt u terecht 
voor de nodige informatie en advies 
op maat.

Op naar het voorjaar
De winter loopt af en iedereen heeft  dankzij de 
koude periode de verbeterpunten van zijn 
eigen huis kunnen voelen. Tijd dus om uw 
woning te verbeteren en energiezuiniger te 
maken. Ook de zon klimt steeds hoger en het 
seizoen voor het opwekken van zonnestroom 
begint weer. Wist u dat in Nederland al meer 
dan 1 miljoen huishoudens zonnepanelen op 
hun dak hebben liggen! Nederland heeft  
daarmee, op Australië na, de meeste zonne-
panelen ter wereld op de eigen woningdaken 
liggen (gerekend naar het percentage huis-
houdens per land). En dat kunnen er nog meer 
worden.

Regelingen
De BTW op zonnepanelen kunt u terugvragen 
bij de Belastingdienst. Voor isolatie is subsidie 

Elke inwoner van onze gemeente 
heeft  recht op goede en eerlijke 
zorg. De meeste zorgaanbieders 
hebben de cliënt op één staan, 
maar helaas zijn er ook aanbieders 
die misbruik maken van kwetsbare 
inwoners. Hiervan worden niet 
alleen deze cliënten de dupe, maar 
alle inwoners van onze gemeente. 
Het geld dat malafi de zorgaanbie-
ders in hun eigen zak steken gaat 
zo niet naar goede zorg voor de 
cliënten en ook niet naar andere 
voorzieningen.

Als u cliënt bent, of familie van een cliënt, 
en u vertrouwt het niet: neem dan contact 
op met het regionaal meldpunt zorg via 
regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl 
Maak zorgfraude bespreekbaar! 

De hele overheid werkt samen aan een 
gezond zorglandschap. Dat doen we door 
steeds strenger te zijn bij de selectie van 
zorgaanbieders, maar ook door met de 
gehele overheid zorgfraude aan te pakken. 
De gemeente kijkt samen met de Belasting-
dienst, politie en justitie, zorginstanties en 
soms ook het Regionaal Informatie- en 
Expertise Centrum, hoe een malafi de 
zorgbureau het beste kan worden aange-
pakt. Daarbij kunnen we niet alleen 
strafrechtelijk vervolgen en geld en 
bezittingen afpakken, maar ook belasting 
terugvorderen en het contract of de 
betalingen stopzetten.

Verdachte signalen
Waaraan is zorgfraude te herkennen? 
Hierbij een aantal signalen:
• Er worden te veel uren gedeclareerd  
 (soms wel meer dan 24 uur zorg per dag).
• De indicatie van de zorgkosten is veel 
 hoger dan hetgeen er tegenover staat 
 (bijvoorbeeld € 6.500,- per maand, 
 terwijl de cliënt op een kamertje in een 
 verwaarloosd pand woont).
• Het toegezegde 24-uurs toezicht beperkt 
 zich tot camera observatie.

 naar het (e-mail) adres dat op het formulier 
 vermeld staat. Daarmee machtigt u het 
 callcenter voor het afschrijven van de 
 ritbijdrage. Dit formulier kunt u downloaden 
 van de website www.avan-vervoer.nl of op-
 vragen via de klantenservice: (0900) 463 65. 
 Indien u niet gereden heeft , worden er die
 maand natuurlijk ook geen kosten afge-
 schreven. Wanneer u niet meer via automa-
 tische incasso wilt rijden, geeft  u dat 
 schrift elijk door aan het callcenter.

Als u niet via PIN of automatisch incasso kunt 
betalen?
Heeft  u geen Pinpas bij u en heeft  u geen 
automatische incasso geregeld? Dan kunt 
u helaas niet met AVAN reizen. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar:
www.avan-vervoer.nl

mogelijk. En gemeente Heumen heeft  een 
aantrekkelijke lening tegen een lage rente 
(1.6%). Verschillende maatregelen die zorgen 
voor minder energieverbruik komen voor deze 
lening in aanmerking. Kijk voor meer informatie 
op www.heumen.nl/duurzaamheidsleningen

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u weten waarop u kunt letten bij het 
nemen van maatregelen en of er ook subsidie 
mogelijk is? Neem dan contact op met Loket 
Duurzaam Wonen Plus via:
www.duurzaamwonenplus.nl
Een e-mail sturen naar:
info@duurzaamwonenplus.nl kan natuurlijk 
ook. We proberen zoveel mogelijk digitaal 
een telefonische afspraak te plannen.
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We willen graag een 
veilige gemeente 
zijn. Daar wordt op 
allerlei manieren aan 
gewerkt, en het beste 
is natuurlijk dat we 
dat allemaal samen 
doen. We hebben ook 
hulp van politie en 
daarnaast vinden 

diverse controles plaats door specialisten. 
Vorige week heeft  zo’n controle plaatsge-
vonden. Ik vind ze spannend want er kan 
maar zo iets tevoorschijn komen waar we 
niet blij mee zijn, iets wat onveilig is. Als er 
een hennepplantage of drugslab wordt 
ontdekt moet ik huizen en schuren sluiten. 
Dat is ingrijpend. Juist daarom is het van 
belang om met elkaar alert te zijn, zodat 
we tijdig kunnen ingrijpen, en niet te lang 
wachten met alle nare gevolgen van dien.

De Groene Metropool, dat is de term voor 
de samenwerking tussen 18 gemeenten 
rond Arnhem en Nijmegen. Als gemeente 

Collectes

14 t/m 20 maart: Amnesty International

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 telefoon-

nummer: (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

• Overasselt: Ewijkseweg 2 A, Worsumseweg 8, 

 Worsumseweg 16

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg nabij 150, Veldweg 1a

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Hatertseweg 12A

doen we daarin ook mee. De bedoeling is 
om gezamenlijke plannen te ontwikkelen 
en daarmee onze regio beter op de kaart 
te zetten. Natuurlijk hopen we dan ook 
om meer fi nanciën deze kant op te krijgen 
zodat die plannen door kunnen gaan. 
Het gaat alleen lukken als we zien dat 
het voor onze inwoners en bedrijven en 
instellingen echt gaat helpen. In andere 
regio’s is dat gelukt, dus we hebben goede 
voorbeelden.

Op naar de landelijke verkiezingen. Maar 
liefst drie dagen kunnen we stemmen, en 
bovendien kunnen 70-plussers hun stem 
ook per brief inleveren. Op die manier kan 
het veilig voor iedereen. Op 17 maart 
weten we meer, of misschien wordt het 
een dagje later voordat alles is geteld. 
Ik hoop echt dat in onze gemeente door 
veel mensen wordt gestemd. Want hoe 
ons land wordt bestuurd, dat gaat ons 
allemaal aan. Elke stem telt!

Marriët Mittendor�  

De week van de burgemeester


