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Stap voor stap aan de slag met een aardgasvrije gemeente
Net als alle andere gemeenten in 
Nederland werkt de gemeente Heumen 
aan een transitievisie warmte. 
We maken de visie omdat we in 2050 
geen aardgas meer gebruiken in 
Nederland. In de visie staat welke 
alternatieven voor aardgas (warmte-
strategie) er in de gemeente Heumen 
kansrijk zijn. Per wijk wordt gekeken 
naar de mogelijke warmtestrategieën 
en de benodigde isolatie per woning. 
De verandering van aardgas naar een 
duurzaam alternatief is een proces 
van tientallen jaren. 

Het proces 
Begin volgend jaar stelt de gemeenteraad de 
transitievisie warmte vast. Daarna gaan we de 

komende jaren met elkaar aan de slag. In de 
visie hebben we in beeld gebracht wat er nodig 
is en hoe we stap voor stap met bewoners, 
organisaties en betrokken partijen aan de slag 
kunnen gaan. Voor elke wijk zorgen we zo voor 
een passende oplossing als alternatief van 
aardgas. Op www.heumen.nl/warmtetransitie 
leest u meer informatie en staat een link naar 
de conceptvisie.

Heeft u nog vragen, ideeën of tips?
Het proces naar een aardgasvrije gemeente 
kunnen we alleen samen doen. Voor ons als 
gemeente is dit ook nieuw. Heeft u vragen, 
ideeën of tips voor hoe we dit samen kunnen 
aanpakken? Laat het ons voor 26 november 
weten via duurzaam@heumen.nl 

In opdracht van de gemeente reinigt 
en inspecteert de firma Van der 
Velden rioleringsbeheer uit Nijmegen 
de komende periode het rioolstelsel in 
de kern Overasselt. Met de informatie 
vanuit de inspectie krijgt de gemeente 
inzicht in de staat van het rioolstelsel 
en kan ze waar nodig maatregelen 
nemen. Voordat er geïnspecteerd kan 
worden, wordt het riool gereinigd. 

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden 
plaats?
Van maandag 1 november tot en met vrijdag 
10 december aanstaande wordt op werkdagen 
vanaf ongeveer 7.30 uur tot 16.30 uur gewerkt 
in de kern Overasselt. 

Wat merkt u hiervan? 
In Overasselt kunt u de reiniging- en inspec-
tiewagens tegenkomen van de firma Van der 
Velden rioleringsbeheer. De voertuigen staan 
plaatselijk meestal maar een korte periode op 
de rijbaan en verplaatsen zich van inspectie-
put naar inspectieput. Wij vragen u bij het 
passeren van deze voertuigen enige voor-
zichtigheid in acht te nemen. 

Er kan enige overlast zijn bij de reinigings-
werkzaamheden. Doordat het hoofdriool met 
hoge druk wordt gereinigd, kan het gebeuren 
dat sifons/zwanenhalzen onder bijvoorbeeld 
wasbakken worden leeggezogen of een 
ogenblik onder druk komen te staan. 
Het eerste veroorzaakt een rioollucht in huis. 
Dit is eenvoudig te verhelpen door de kraan 
even te laten lopen (waterslot herstellen). 
In het andere geval kan het water uit de sifon 
omhoog komen of gaan borrelen in het toilet, 

gootsteen of schrobputjes (dit komt echter 
zelden voor). U kunt dit laatste voorkomen 
door het deksel van uw toiletpot te sluiten 
en te verzwaren met bijvoorbeeld een 
emmer water. 

Planning en meer informatie
Elke vrijdagmiddag tussen 15.30 en 16.30 uur 
kunt u een kijkje nemen bij de reiniging- en 
inspectie voertuigen. De werknemers ter 
plaatse geven u dan graag een kijkje in 
het riool. 
Voor de exacte locatie van deze inloop-
momenten verwijzen wij u naar de webpagina 
van de firma Van der Velden via:
www.vandervelden.com. 
Ook treft u hier de actuele planning, waarop u 
kunt zien wanneer de werkzaamheden in uw 
straat plaats vinden. En natuurlijk nog meer 
informatie zoals filmpjes met uitleg over de 
werkzaamheden. 

Bewonersbrief
Minimaal één week voordat het riool zal 
worden gereinigd, zal de aannemer u via een 
brief op de hoogte brengen. In deze brief 
staat ook het telefoonnummer genoemd 
voor eventuele vragen.

Herhaald bericht
Werkzaamheden aan het riool



Woensdag 3 november hebben we zo’n 39 bruidsparen mogen verwelkomen die 50 jaar getrouwd 
waren in 2020. Ze waren te gast in het verenigingsgebouw in Overasselt. Het was een gezellige 
bijeenkomst waar herinneringen werden opgehaald, onder andere aan hoe de bruidsparen elkaar 
ontmoet hebben. Ook passeerde 1970 (het trouwjaar) de revue aan de hand van opmerkelijke 
gebeurtenissen in dat jaar.

De gemeente Heumen en Dar zijn heel 
benieuwd wat u vindt van het werk 
dat Dar in onze gemeente doet. 
Bijvoorbeeld het ophalen van afval 
of het wijkonderhoud. Integron doet 
dit onderzoek voor Dar. Met dit 
onderzoek kan Dar zien hoe u Dar 
als organisatie waardeert, hoe u de 
dienstverlening ervaart en waar 
volgens u mogelijke verbeterpunten 
zijn. Wij zijn erg benieuwd naar uw 
antwoorden. 

Uitnodigingsbrief
De komende weken stuurt Dar willekeurig 
uitnodigingsbrieven naar inwoners uit onze 
gemeente. Niet iedereen krijgt deze brief. 
Krijgt u deze brief wel? Doe dan ook mee aan 
het onderzoek en vul de vragenlijst online in. 
Dit kan via de link uit de uitnodigingsbrief. Wij 
waarderen het enorm als u ook meedoet. 
Alvast bedankt. 

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit bewonersonderzoek of 
wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met Integron via support@integron.nl. 

Bijeenkomst gouden bruidsparenBewonersonderzoek 
Dar - U doet toch 
ook mee?

Uit de gemeenteraad van 
4 november
Op donderdag 4 november 

heeft de gemeenteraad van Heumen 
de begroting voor 2022 vastgesteld. 
Door het vaststellen van de be-
groting geeft de gemeenteraad 
het college van burgemeester en 
wethouders de mogelijkheid om de 
vastgestelde bedragen uit te geven 
aan de in de begroting opgenomen 
onderwerpen en activiteiten. 

Op het door het college voorgestelde plan 
voor de komende jaren, werden door de 
fracties een aantal wijzigingen voorgesteld. 
Door middel van zogenaamde amendemen-
ten stelden zij onder meer voor om eerder 
gedane bezuinigingen ongedaan te maken. 

Niet alle voorstellen haalden het. Wel werd 
ingestemd met plannen uit de raad om 
structureel meer geld te besteden aan het 
beheer van de openbare ruimte, met name 
in de kernen. Ook deed de raad het verzoek 
aan het college om een zebrapad ter hoogte 
van de inrit naar de nieuwe Supermarkt in 
Overasselt te realiseren en 30 km zones in
 te voeren op de N846 binnen de bebouwde 
kom van zowel Overasselt als Nederasselt. 

Terugluisteren?
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan 
kunt u de vergadering terugluisteren via de 
vergaderkalender: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen                    @gemeente_heumen                    www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

7 t/m 14 november: Alzheimer Nederland

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

Kijk voor meer informatie op: 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Bongerd 53

• Nederasselt: NDA00 Sectie D Perceel 104 en 85 

 (nabij Baron van Brakelstraat)

• Overasselt: Prinses Irenestraat 29

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: De Enk 32

• Overasselt: Prinses Irenestraat 29 

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Malden: De Kruigang 65

Vaststelling bestemmingsplan 

• Heumen: Boomgaard

Openstellingsbesluit

• Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 

 Gelderland 2022

Start Join us op 7 december

Daar gaan we weer, 
mondkapje op en nog 
vaker dan voorheen 
het vaccinatiebewijs 
tonen voordat we 
ergens naar binnen 
mogen. Het is even 
wennen en dat gaat 
waarschijnlijk moei-
zamer dan het afleren 

door het afschalen van de regels. Maar als 
we op die manier akelig ziek-zijn en zelfs 
voorgoed afscheid nemen kunnen voor-
komen, dan moeten we dat zeker doen. 
Gelukkig zijn al veel mensen ingeënt en is 
de kans - ook als zij ziek worden – om te 
overleven hierdoor heel groot. Ik hoop dat 
we ons goed houden aan de maatregelen en 
dat daarbij voldoende mogelijkheden voor 
enig vertier overblijven.

Een ander virus waar we als samenleving 
veel last van hebben heeft te maken met 
internet. Criminelen willen maar al te graag 
de boel in de war gooien; met een enkele 
klik lukt dat soms. Tijdens een cursusdag 
wordt het nog maar weer eens scherp 
neergezet; niet alleen de situaties van jonge 
meisjes die ongewild op blote foto’s staan 
of oudere mensen die al hun geld kwijt 
raken, want hoe erg ook, het is nog maar 
een topje van de ijsberg. We moeten 
allemaal opletten en we hoeven ons niet 
te schamen als er iets fout gaat want het 
gebeurt heel geniepig. Het beste is meteen 
alarm slaan bij een vermoeden van ‘foute 
boel’. Dan is er nog enige kans dat er iets 
aan gedaan kan worden.

Een belangrijke raadsvergadering van 
het jaar gaat over de begroting voor de 
volgende jaren. Gelukkig heeft de regering 
zich gerealiseerd dat gemeenten echt meer 
geld nodig hebben voor alle extra taken die 
van bovenaf worden opgelegd. Dat bete-
kent dat een aantal geplande bezuinigingen 
niet door hoeft te gaan. Gelukkig, want vaak 
moet het noodzakelijke blijven en wordt 
geschrapt wat het leven in de dorpen leuker 
maakt. Muziek, beweging, leuke projecten, 
voorkomen van eenzaamheid, onderlinge 
band versterken; allemaal dingen waarvoor 
naast grote zakken energie, doorzettings-
vermogen en saamhorigheid ook een klein 
zakje geld nodig is. 

Marriët Mittendorff 

De week van 
de burgemeester Voelt uw zoon of dochter zich wel 

eens alleen? Dat is niet gek. In Neder-
land voelt 8% van de jongeren tussen 
de 12 en 25 jaar zich namelijk vaak 
alleen. Mocht uw zoon of dochter daar 
last van hebben en wilt u dat veran-
deren? Dan is Join us misschien iets 
voor hem of haar. Join us is een 
organisatie die leeftijdsgenoten met 
elkaar in contact brengt, ze helpt 
sociaal sterker te worden en ze leert 
om zelfstandig vriendschappen op te 
bouwen en te onderhouden. Deelna-
me is gratis. Onze gemeente gaat in 
samenwerking met Join us vanaf 
dinsdag 7 december 2021 van start 
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 
oud. 

Samen met andere jongeren worden allerlei 
activiteiten bedacht en georganiseerd. De 
groep bepaalt dus zelf hoe de avond eruit ziet. 
Denk aan een avondje gamen, spelletjes doen, 
gourmetten, een filmpje kijken, voetballen, 
bowlen etc. Tijdens de avonden zijn er 
begeleiders aanwezig die helpen met sociaal 
sterker te worden! Op Youtube staat een 
filmpje waarbij ervaringsdeskundigen tips voor 
een gesprek met uw kind geven. 
Kijk op: https://bit.ly/3n1PjPr

Kom erbij. Join us!
Bent u nieuwsgierig naar Join us? Bespreek 
het met uw kind. Op www.join-us.nu vindt u 
meer informatie en veel ervaringsverhalen van 
jongeren. Deelname is gratis. Wilt u eerst wat 
meer informatie? Bel of mail dan met Zaphira 
van Leeuwen: 06 – 50 07 45 97, zvleeuwen@
heumen.nl 

Praktische informatie
Join us Malden is voor jongeren van 12-18 jaar 
en komt voor de eerste keer samen op dinsdag 
7 december (daarna om de week) van 18.30 tot 
21.30 uur in de nieuwe jongerenlocatie 
(voorheen SJEM) onder Maldensteijn (Kerk-
plein 8) in Malden. De ingang is aan de 
Rijksweg-zijde (trap af).

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).


