
De kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht 
en nu in onze gemeente verblijven hebben 
recht op onderwijs. In nauwe samenwerking 
met de schoolbesturen Conexus en SPO-
Condor worden hiervoor op dit moment 
twee lokalen in De Tovercirkel ingericht, 
zodat het onderwijs op 16 mei 2022 van 
start kan gaan. Oekraïense kinderen die 
particulier worden opgevangen kunnen ook 
gebruikmaken van deze voorziening. Zij 
kunnen worden aangemeld via basisschool 
De Regenboog in Malden. 

Sinds 5 mei staat er een Slimme Bandenpomp aan Hoge Brug in Malden tegenover tank-
station Esso. Hier kan elke automobilist gratis de bandenspanning checken én de banden 
oppompen. De pomp is 24 uur per dag te gebruiken en staat naast de laadpaal voor elektri-
sche auto’s. De Bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op zonne-
energie. Band op Spanning heeft  inmiddels meer dan 150 Slimme Bandenpompen in Neder-
land geplaatst.

In Nederland rijdt 63% van de auto’s met een te lage bandenspanning. Dit zorgt voor meer 
uitstoot van CO2 en oplopende kosten voor de automobilist door een hoger brandstofver-
bruik en bandenslijtage. Het kost een auto meer moeite om een zachte autoband te laten 
rollen, dan een harde band. Je gebruikt daardoor meer stroom of brandstof per kilometer 
met een zachte band, waardoor je ook meer CO2 uitstoot. Ook slijten zachte banden sneller. 
Met hardere banden komt er minder bandenslijpsel in het milieu terecht. En, ook niet onbe-
langrijk: met zachtere banden heb je meer kans op een klapband.

Gratis en makkelijk in gebruik
De Bandenpomp helpt om de juiste bandenspanning in te stellen en is gratis en eenvoudig 
te gebruiken. Op kenteken kan de juiste bandenspanning worden opgevraagd. De Touch 
screen display helpt met juist instellen en laat na afl oop direct zien hoeveel euro je be-
spaart. Dat kan oplopen tot een besparing van € 21,50 per keer gebruik. Beter voor het 
milieu én goed voor de portemonnee.

Over Band op Spanning
Band op Spanning bestrijdt de vervuiling en negatieve gevolgen die automobiliteit met 
zich meebrengt. Deze organisatie is in 2004 opgezet door Laurens Drogendijk. Naast de 
Slimme Bandenpomp biedt Band op Spanning ook de mobiele bandenspanningsservice op 
locaties aan.

Dinsdagavond 31 mei organiseert Energie-
coöperatie Heumen een Energiecafé in 
Buurderij De Lage Hof, Overasselt. Inwo-
ners van gemeente Heumen zijn van harte 
welkom. Deze avond zijn er verschillende 
sprekers en is er een kleine informatie-
markt. We sluiten af met een borrel. Thema 
van de avond is duurzame energie. Inloop 
vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Energieprijzen rijzen de pan uit! Weten wat u 
kunt doen? Kom langs bij Energiecafé Heumen 
Het zal u niet zijn ontgaan. De energie-
prijzen gaan de laatste tijd door het dak. 
De situatie in Oekraïne zorgt voor veel on-
zekerheid op de energiemarkt. Maar ook 
voor de oorlog uitbrak waren de prijzen al 
fl ink aan het stijgen door een toenemende 
vraag naar gas en stroom en een dreigend 
gastekort. Met ongekende prijsstijgingen 
als gevolg. 

We begrijpen dat dit vragen oproept. Hoe 
kan ik zelf aan de slag met het verduur-
zamen van mijn huis en zo kosten bespa-
ren? Is een warmtepomp iets voor mij? 
Het energieloket van gemeente Heumen 
licht toe hoe u als woningeigenaar, indivi-
dueel of samen met de buurt, uw huis ener-
giezuiniger maakt. Ook vertelt een inwoner 
van Overasselt hoe hij zijn huis volledig 
heeft  verduurzaamd. 

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
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Energiecoöperatie Heumen 
organiseert Energiecafé

Slimme Bandenpomp helpt 
brandstofkosten te besparen

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne van start
Op dit moment verblijft  er ook een aantal 
Oekraïense jongeren in het buitencentrum 
Sint Walrick. De samenwerkende scholen 
voor voortgezet onderwijs in het Rijk van 
Nijmegen bieden onderwijs aan deze groep 
jongeren. De aanmelding en plaatsing 
verloopt via het Pontem College. Voor de 
periode tot de zomervakantie worden deze 
leerlingen op verschillende scholen in Nij-
megen en omgeving ondergebracht.
In klassen met landgenoten volgen zij een 
educatief programma op maat. 

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Energiecoöperatie Heumen laat zien dat u 
verduurzaming collectief kunt aanpakken. 
De coöperatie en projectvoorbereider 
Wiek-II werken samen met ontwikkelaars 
GroenLeven en Enovos aan Zonnepark 
Teersche Sluispolder. Hoe u als inwoner 
meeprofi teert van lokale zonne-energie 
leggen ze u graag uit. Na de verschillende 
presentaties geven lokale installatiebedrij-
ven uitleg over onder meer warmtepompen 
en isolatie. U kunt meteen terecht met uw 
vragen hierover.

Programma
• Energiecoöperatie Heumen en Groen Leven 
 over Zonnepark Teersche Sluispolder
• Loket Duurzaam Wonen Plus 
• Persoonlijk verhaal: verduurzamen huis  
• Persoonlijk verhaal: gebruik warmtepomp  
• Lokale installatiebedrijven beantwoorden 
 vragen 
• Energiecafé Heumen

 Dinsdag 31 mei, inloop 19.30 uur, 
 start 20.00 uur
 Buurderij De Lage Hof, 
 Kasteelsestraat 5, Overasselt.
 Aanmelden voor het Energiecafé is 
 niet nodig. Deelname gratis 



Cursus: ‘eerste hulp bij 
psychische problemen’

Opening Jongerencentrum Malden

Veel jongeren hebben emotionele proble-
men. Zo blijkt uit onderzoek van de Natio-
nale jeugdraad dat ruim een derde van de 
Nederlandse jongeren slaapproblemen of 
last van stress heeft. De kans bestaat dat 
emotionele problemen bij jongeren leiden 
tot psychische problemen, zoals een de-
pressie. Speciaal voor inwoners die te ma-
ken hebben met deze doelgroep, kunt u 
gratis meedoen met de cursus ‘eerste hulp 
bij psychische problemen’. 

Veel van de bovenstaande signalen worden 
bij jongeren niet goed herkend en opge-
pakt. De cursus ’eerste hulp bij psychische 
problemen bij jongeren’ is een internatio-
naal erkende cursus, ook wel bekend als: 
Youth Mental Health First Aid (YMHFA).  
Tijdens de cursus leert u hoe u eerste hulp 
kunt bieden aan jongeren met (beginnende) 
psychische problemen of aan jongeren die 
in crisis verkeren. U krijgt informatie over veel 
voorkomende psychische aandoeningen en 
u leert hoe u het gesprek kunt aangaan met 
een jongere waarvan u vermoedens heeft 
dat deze psychische problemen heeft. 

Vanaf maandag 16 mei tot woensdag 15 
juni komt de kolkenreiniger van de firma 
Weijers Riooltechniek weer langs om de re-
genwaterputjes leeg te zuigen. Deze start 
in Nederasselt en gaat vervolgens via 
Overasselt en Heumen naar Malden. Wij 
vragen u in deze periode bij het parkeren 
van uw auto de kolken zoveel mogelijk vrij 
te houden.

Twee keer per jaar reinigen wij de regenwa-
terputjes in de openbare ruimte. Deze re-
genwaterputjes worden ook wel kolken ge-
noemd. Het periodiek schoonmaken van 
kolken is nodig omdat er samen met het 
regenwater zand en bladafval in de kolk 
stroomt. Om te voorkomen dat dit recht-
streeks in het riool terecht komt, zit er een 
opvangbak in die vuil zoveel mogelijk ver-
zamelt en de instroming in het riool tegen-
houdt. Daarnaast kan er regenwater op 
straat blijven staan als de kolk niet op tijd 
wordt gereinigd.

Het jongerencentrum is er voor alle jongeren in onze hele gemeente. Jongeren kunnen 
hier elkaar ontmoeten, nieuwe ideeën en initiatieven ontwikkelen, meedenken in het 
programma en ook de bij inrichting van het jongerencentrum een bijdrage leveren. Op 
19 mei is de officiële opening met onthulling van het nieuwe logo en naam!

Er zijn twee momenten waarop de opening gevierd wordt:
• Donderdag 19 mei van 15.30 tot 17.30 uur: voor alle leerlingen van groep 7 en 8!
 De leerlingen kunnen een potje Lasergamen voor de hele klas winnen! Het programma  
 bestaat uit een karikatuurtekenaar, boksclinics voor knderen, photobooth, Tiktok  
 Challenge, quiz en livemuziek! 

• Donderdag 19 mei van 19.00 tot 22.00 uur: voor alle inwoners en geïnteresseerden  
 (en omgeving)!
 Boksclinics, pubquiz, karikatuurtekenaar, live muziek (‘The Fancy’), onthulling naam  
 en logo, photobooth en meer!

Meer informatie
Volg de jongerenwerkers voor de laatste nieuwtjes en activiteiten: www.facebook.com/
JongerencentrumMalden of ga naar: www.synthese.nl/locaties/heumen

Ook leert u hoe u kunt handelen wanneer de 
jongere in een crisis verkeert en weet u na 
de cursus hoe u jongeren naar de juiste hulp 
kunt verwijzen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen maar in 
het bijzonder voor mensen die te maken 
hebben met deze doelgroep. Het gaat om 
onder andere vrijwilligers van (jeugdsport) 
verenigingen, docenten, hulpverleners, 
sportcoaches en/of wijkteams.

Wanneer en aanmelden?
De cursus bestaat uit vier dagdelen van  
3,5 uur. Het is op dinsdagen van 13.00 tot 
16.30 uur. 
De data zijn: 7, 14, 21 en 28 juni. 
De locatie volgt nog. 
Aanmelden? Stuur een e-mail naar: 
ekooi@heumen.nl of ga naar: 
www.mhfa.nl/cursus

Kosten?
Voor onze inwoners is deze cursus gratis.

apart ingezameld. En, waar het kan, ter 
plekke in de bodem geïnfiltreerd via onder 
andere infiltratieriolen, wadi’s of afgevoerd 
via slootjes. 

Waar kan ik met mijn afval(water) terecht?
• Schoonmaaksop: in de gootsteen
• Cementresten: laten stollen en met het  
 bouwafval afvoeren
• Frituurvet: in één van de gele inzamel- 
 bakken of naar de milieustraat

• Afgewerkte olie en verfresten: naar de  
 milieustraat
• Kattenbakkorrels: bij het restafval
• Hondenpoepzakjes: in een afvalbak op  
 straat of thuis
• Medicijnresten: naar de milieustraat of  
 de apotheek

Kolk verstopt? Laat het ons weten!
Het kan zijn dat vanwege sterke vervuiling 
of een defect de kolk het water niet goed 
afvoert. Merkt u dit? Laat het ons weten  
via onze website: 
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte 
of bel 14 024. Zo kunnen wij de verstopping 
oplossen. 

Stank uit de kolk?
In de kolk hangt een zogenaamd stankklep-
je, zodat er geen open verbinding ontstaat 
met het riool. Direct na aan reinigingsronde 
of in een droge zomerse periode kan een  
rioollucht ontsnappen. Door 1 à 2 emmers 
water in de kolk te gooien, kunt u dit zelf 
verhelpen. Houden de stankklachten aan? 
Laat het ons weten via onze website: 
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte 
of bel 14 024.

Regelmatig worden er resten van verf,  
cement, frituurvet, olie en zakjes honden-
poep aangetroffen. Deze stoffen zijn scha-
delijk voor het rioolsysteem en het milieu 
en kunnen daarnaast verstoppingen ver-
oorzaken. Kolken zijn dus geen afvalputten!

Geen prut in de regenwaterput!
De kolken zijn alleen bedoeld voor de inza-
meling van regenwater. Regenwater wordt 
namelijk tegenwoordig zoveel mogelijk 

Reinigen 
regenwaterputjes 

Regenwaterputjes zijn géén afvalputten



Collectes
15 t/m 21 mei: Longfonds

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 ont-
vangt dan een melding wanneer u welk af-
val buiten kunt zetten. Voor klachten over 
ophalen van afval (restafval, g�  en plastic) 
neemt u contact op met Dar op telefoon-
nummer: (024) 371 60 00 (elke werkdag van 
8-17u).

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: Zwer� ei 58
• Overasselt: Kadastraal Sectie F nummer 
 797 De Laan 16, Schatkuilsestraat 7

Verleende omgevingsvergunningen
• Nederasselt: nabij Baron van Brakelstraat 5

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Overasselt: Kadastraal Sectie G nummer 
 560 Worsumseweg 8

Ander besluit van algemene strekking
• Heumen: Onteigeningsplan Buitengebied  
 N324
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Herhaald bericht
Duurzaamheidscafé Malden Noordoost: 
19 mei 2022

22 mei: Open Poort Wandelingen - 
Heumen Noord

Energiezuiniger wonen? Kosten omlaag 
brengen?! Wat kan ik daaraan doen? 
En hoe doen anderen dat in Malden Noord-
oost? Waar kan ik terecht met vragen over 
duurzaamheid in en rond mijn woning? 
Welke informatie, welke aanbieder kan ik 
vertrouwen?

Op 19 mei 2022 organiseren de vrijwilligers 
achter het project ‘Toekomst Malden 
Noordoost’ voor bewoners van de Kroon-
wijk, Molenwijk en Randwijk - en andere 
belangstellenden - het eerste duurzaam-
heidscafé van Malden. Tijdens dit ‘café’ 
beantwoorden ze deze én andere vragen. 
Het project is een initiatief dat ontstaan is 
vanuit de wijken en waarin wijkbewoners en 
gemeente samen optrekken. Aanmelden is, 
in verband met ruimte-indeling en cate-
ring, gewenst en kan door te mailen naar: 
info@toekomstmaldennoordoost.nl. 
De toegang is gratis. 

Laat u inspireren!
Om 19.30 uur start de inloop op Jenaplan-
school De Vuurvogel, Schoolstraat 23A. 

Op zondag 22 mei kunt u onder begeleiding van de beheerder wandelen op het gemeente-
lijk terrein ten noorden van Heumen. Dit is ingericht als leefgebied voor de das, met hagen, 
fruitbomen en grasland.

Sinds 2014 is hier de functie voor waterberging aan toegevoegd, en kan het overtollige 
regenwater bij grote buien in de bodem zakken. Het terrein is in beheer gegeven aan Jef 
Gielen, hij heeft  hier nieuwe soorten aangeplant, heggen gevlochten en een akker met wil-
gen aangelegd. Regelmatig grazen hier koeien van Stan Bruijsten, die door hun mest en 
begrazing het leefgebied voor de das geschikt maken.

Meer informatie en verzamelen
Bent u benieuwd hoe het beheer wordt uitgevoerd? Er zijn 2 wandelingen: 10:30 uur en 
14:00 uur. Kinderen en volwassenen zijn welkom, honden echter niet. Stevige schoenen zijn 
raadzaam. Trefpunt is de poort aan het fi etspad in het verlengde van de Oude Boterdijk te 
Heumen. Extra informatie bij Jef Gielen (06) 41 69 97 11.

In dit fantastische en bijna energieneutrale 
gebouw hoort u vanaf 20.00 uur kort meer 
over wat het project inhoudt. En over wat u 
zelf kunt doen om te verduurzamen. Zo zijn 
er voorbeeldwoningen op posters om te 
bekijken. Daarop laten de bewoners zien 
welke maatregelen zij genomen hebben en 
wat die opleveren. Er zijn ook andere wijk-
bewoners die u kunnen inspireren met hun 
ervaringen. Natuurlijk is er ruimte voor uw 
vragen, want daar gaat het project graag 
mee aan de slag. En misschien wilt u daar 
zelf ook wel aan meewerken. Rond 21.45 
uur sluit het eerste duurzaamheidscafé af 
met een drankje. 

Op de hoogte blijven?
Bent u verhinderd, maar wilt u wel op de 
hoogte blijven van wat er in uw wijk ge-
beurt? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. 
Geef daarvoor uw e-mailadres door op:
info@toekomstmaldennoordoost.nl. 

Samen werken we aan energiezuiniger 
wonen en meer groen en biodiversiteit in 
Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk!

Download de DAR jaarkalender of app

Dodenherdenking 10 mei in dorp Heumen

Afgelopen dinsdag (10 mei) waren 
burgemeester Minses en wethouder 
Stunnenberg aanwezig bij de jaarlijkse 
herdenking van 24 militairen die op 10 
mei 1940 in de strijd om de brug van 
Grave zijn gesneuveld. Het ‘Monu-
ment voor Nederlandse Militairen’ in 
Heumen is een wit beeld van een 
vrouwenfi guur die een gesneuvelde soldaat in haar armen vasthoudt. De kunstenaar 
(Jac Maris) koos voor een monument in kunststeen, gemaakt met een soort mortel, 
wat niet zo duur was als natuursteen. 

Bij de herdenking waren familieleden van de gesneuvelden militairen aanwezig en 
andere betrokkenen. Alle aanwezigen liepen in een stille tocht vanuit Basisschool 
St. Joris in Heumen naar het monument. Ook kinderen van de groepen 6, 7 en 8 waren 
daarbij aanwezig.  


