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Doe mee tijdens de Nationale Sportweek!
Tijdens de Nationale Sportweek van 
18 t/m 26 september organiseren 
wij als gemeente, samen met veel 
verenigingen, activiteiten om u op 
een laagdrempelige wijze kennis te 
laten maken met sport en bewegen. 
Sportverenigingen zetten hun deuren 
open tijdens deze week. Zet deze 
data alvast in uw agenda!

Wij hebben al met veel verenigingen contact 
maar er is in het programma nog ruimte voor 
nog meer verenigingen. Dus als uw vereniging 
ook haar sport wil laten zien, geef u dan op 
bij buurtsportcoach Zaphira van Leeuwen:
(06) 50 07 45 97 of beweegcoach Dorien 
Vrolijks (06) 52 68 31 16 of via e-mail: 
heumenbeweegt@heumen.nl 

Nieuwe wandelverbinding in Nederasselt 
Naambord Hertog van Parmapad onthuld

Op woensdag 23 juni heeft  onze wet-
houder Toerisme Maarten Schoenaker 
het naambord van het nieuwe Hertog 
van Parmapad onthuld. Hij deed dit 
samen met Cees van Loon van de 
Dorpsraad Nederasselt en Frank 
Oerlemans verbonden aan de werk-
groep Heerlijkheden Overasselt.

Het pad is een nieuwe wandelverbinding 
tussen de Veerstraat en de Uiterdijksestraat 
in de Maasuiterwaarden van Nederasselt. 
Het is vernoemd naar Alexander Farnese, de 
hertog van Parma die in dienst van Spanje, hier 
eind 16de eeuw diverse versterkingen bouwde. 
Eerst om de stad Grave in te nemen en later 
om de veroverde stad te beschermen tegen 
aanvallen van de Republiek van de 7 Verenigde 
Nederlanden.

Rijke geschiedenis
Maarten Schoenaker vindt het belangrijk om 
met de naamgeving van dit nieuwe wandelpad 
de rijke geschiedenis van het gebied te illus-
treren: “Het is nu nauwelijks voor te stellen 
maar deze mooie rustige uiterwaarden waren 
ooit het strijdtoneel tussen Spanje en de 
Republiek. Vanaf hier werd de vestingstad 
Grave vaak aangevallen. Later heeft  Menno 
van Coehoorn hier het Kroonwerk Coehoorn 
gebouwd om de stad aan de Maaszijde te 
beschermen. Dit was het meest oostelijke 
puntje van de Zuiderwaterlinie.”

Nieuwe wandelverbinding
Cees van Loon van de Dorpsraad Nederasselt 
is blij met elke extra wandelmogelijkheid in 

het buitengebied: “Het Hertog van Parmapad 
brengt ons letterlijk weer wat dichter bij de 
rijke historie rondom het beleg van Grave. 
Met aan de ene kant de meidoornhaag en aan 
de andere kant het boerenland is het pad een 
waardevolle toevoeging. De wens is dat nog 
meer paden mogen volgen.”

Historische wandelroute 
Frank Oerlemans, verbonden aan de werk-
groep Heerlijkheden Overasselt en bedenker 
van de naam van het pad, ziet mogelijkheden 
voor een wandelroute langs de oude belege-
ringslinie van Grave: “In 1602 lag hier in de 
uiterwaarden een linie van kleine versterkin-
gen en schansen voor de belegering van 
Grave door Maurits van Oranje Nassau. 
De zogenaamde schans van Parma en ook de 
versterking Verloren Cost, die de hertog van 
Parma in 1586 had laten bouwen, maakten 
hier deel van uit.” 

De werkgroep Heerlijkheden Overasselt werkt 
in samenwerking met de gemeente Heumen 
aan een wandelroute langs de linie tussen 
Heumen en Nederasselt. De planning is dat in 
september 2021 zowel een publicatie over de 
linie als de wandelroute klaar zijn.

Programma Nationale Sportweek
We zijn druk bezig om een mooi programma 
te organiseren voor deze week. Het is nog 
niet helemaal compleet maar zet de volgen-
de data alvast in uw agenda:
• Zaterdag 18 september - Opening op het 
 Kerkplein (met Walk of Fame en Zeskamp)
• Zondag 19 september - Oosters Bewegen 
 in Nederasselt
• Dinsdag 21 september - Oosters Bewegen 
 in Overasselt

• Woensdag 22 september - Oosters 
 Bewegen in  Malden
• Donderdag 23 september - Ommetje 
 vanuit Malden
• Vrijdag 24 september - Oosters Bewegen 
 in Malden
• Zondag 26 september - Beweegfestival in
  Malden, Nederasselt en Overasselt en 
 Zeskamp in Overasselt



2e brede participatiebijeenkomst 
Gebiedsplan Energielandschap A73
In maart 2021 is gestart met het 
proces om te komen tot een gebieds-
plan voor het ontwikkelen van een 
energielandschap A73. 

De realisatie van zonneparken maakt deel uit 
van de ambitie van de gemeente Heumen om 
in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn. 
De raad heeft het gebied ten noorden van de 
Jan J. Ludenlaan tussen het Maaswaalkanaal 
en de A73 in eerste instantie aangewezen voor 
de realisatie van de grootschalige duurzame 
energieopgave. Voor dit gebied wordt een 
gebiedsplan opgesteld. 

Uitdaging
Het realiseren van zonneparken kan een grote 
impact op onze omgeving hebben. Naast het 
verkennen van de mogelijkheden voor het 
opwekken van energie willen we ook andere 
mogelijke wensen van eigenaren en inwoners 
meenemen. We richten ons in het gebiedsplan 
dus op de integrale ontwikkeling van het 
gebied. Om een goed plan te kunnen maken, 
zijn constructieve gesprekken met betrokken 
inwoners en organisaties in en om het gebied 
nodig. De gemeente heeft op 31 maart een 
eerste participatiebijeenkomst in het kader 
van het gebiedsplan georganiseerd.

2e brede participatiebijeenkomst 
Op 14 juli wordt de 2e brede participatie-
bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze 
participatie-bijeenkomst wordt aan de hand 
van 3 scenario’s vanuit verschillende invals-
hoeken geschetst op welke wijze zonnevelden 
in het gebied eruit kunnen zien. Graag gaan we 
tijdens de bijeenkomst het gesprek met u aan 
om op te halen wat u daarbij belangrijk vindt 
(bijvoorbeeld ten aanzien van landschappelijk 
inpassing, medegebruik etc.). Vanuit deze 
dialoog wordt input verzameld als basis voor 
de uitwerking van het concept gebiedsplan.

Aanmelden 
We nodigen u uit om met ons in gesprek te 
gaan op de 2e brede participatiebijeenkomst 
op 14 juli aanstaande. De avond start om 
20.00 uur en het streven is om 22.00 uur af te 
ronden. Het gaat om een digitale bijeenkomst.   
U kunt zich aanmelden voor deelname aan 
de 2e brede participatiebijeenkomst op 14 juli 
door een e-mailbericht te sturen naar: 
duurzaam@heumen.nl onder vermelding van 
‘aanmelding 2e brede participatiebijeenkomst 
gebiedsplan’. Wij vragen u om in het e-mail-
bericht uw naam en adres op te nemen. 

U kunt zich aanmelden tot en met 9 juli.

Aanpassingen 
kruispunt 
Kloosterstraat 
Malden

Lange dagen betekenen veel zonuren

Van maandag 5 juli tot en met 
donderdag 15 juli gaat de Provincie 
Gelderland het kruispunt bij de Kloos-
terstraat in Malden verbeteren. Het 
verkeer kan hier enige overlast van 
ondervinden. Onze excuses hiervoor. 

De werkzaamheden bestaan uit het verbeteren 
van de oversteekvoorzieningen voor voetgan-
gers, het verbeteren van de toegankelijkheid 
van de bushaltes en het aanpassen van de 
stoplichten.

Hinder voor verkeer
Tijdens de werkzaamheden is het fietspad aan 
de oostkant (richting Nijmegen) ter hoogte van 
de kruising afgesloten. Bij de Kloosterstraat 
steken fietsers tijdelijk over richting het 
fietspad aan de overkant van de weg.
Voor het aanpassen van de stoplichten moet er 
in het asfalt gezaagd worden. Deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd buiten de spits-
tijden. Tijdens de werkzaamheden is één 
rijbaan van de N844 afgesloten voor verkeer. 
Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.

Heerlijk, die lange zomerdagen! 
Ze zijn niet alleen goed voor het 
humeur, maar ook voor de portemon-
nee. Doordat de zon erg hoog staat 
schijnt deze lang op de zonnepanelen. 
Dat betekent dat de installatie veel 
zonnestroom opwekt.

Zet elektrische apparaten aan
Een gemiddeld huishouden verbruikt 30% van 
de opgewekte zonnestroom direct. Dat be-
tekent dat u 70% teruglevert aan de energie-

maatschappij. Wilt u meer profiteren van uw 
eigen stroom? Zet overdag de wasmachine of 
vaatwasser aan. Dan draaien ze op uw eigen 
gratis elektriciteit. Let er wel op dat u niet 
teveel apparaten tegelijk aanzet. 

Wilt u ook uw eigen stroom opwekken? 
Kies voor het zonnepanelenproject van de 
gemeente Heumen en het hele traject wordt 
voor u geregeld. Van advies, installatie tot 
onderhoud. Ga voor meer informatie naar 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. 

U ontvangt onze nieuwsbrief iedere
 woensdag in uw mailbox. 

Deze e-mailservice is gratis. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief.
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Vergadering gemeenteraad: donderdag 8 juli 
Op donderdag 8 juli 
vergadert de gemeente-

raad om 18.30 uur in het gemeente-
huis in Malden. Vanwege de maat-
regelen als gevolg van het corona-
virus is de publieke tribune gesloten. 
Op de agenda staat de Kaderbrief 
2022 – 2025.

In deze kaderbrief staan het nieuwe beleid 
en de financiële kaders voor het volgende 
begrotingsjaar en de 3 daarop volgende 
jaren. Met andere woorden: wat gaan we als 
gemeente de komende jaren doen en hoeveel 
geld wordt hiervoor vrijgemaakt? De raad 
stelt deze kaders vast. Daarna stelt het 
college - binnen deze vastgestelde kaders - 
een begroting op, die in november aan de 

raad wordt voorgelegd ter vaststelling. 
Bent u benieuwd wat er in de kaderbrief staat? 
U vindt deze op:
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
vergadering van 8 juli. 

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen 
omtrent het coronavirus is de publieke tribune 
gesloten deze avond. U kunt de vergadering 
volgen via de website van de gemeente: 
https://heumen.raadsinformatie.nl
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de link 
naar de audio stream. Deze verschijnt kort 
voor de vergadering bovenin de webpagina.
U kunt de vergadering hier later ook terug-
luisteren.

U kunt uw mening geven
Er is tevens gelegenheid om in te spreken. 
U kunt zich tot 8 juli 14.30 uur aanmelden via 
e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67.

Buurtvervoer Heumen

Een ritje naar de winkel, de kapper, 
huisarts, het ziekenhuis of een be-
zoekje bij familie, het kan allemaal 
met Buurtvervoer Heumen. Gezien 
de versoepelingen is er steeds meer 
mogelijk om eropuit te gaan. De 
chauffeurs van Buurtvervoer staan 
graag voor u klaar om u te brengen. 

Sinds mei is het voor inwoners niet meer 
mogelijk om tijdens de beschikbaarheid van 
Buurtvervoer te reizen met Avan. Dit geldt 
voor ritten binnen de gemeente Heumen en 
naar CWZ (met uitzondering van CWZ Waal-
sprong) en het Radboudumc in Nijmegen. 

Vervoerspas Buurtvervoer
Voor het reizen met Buurtvervoer heeft u een 
vervoerspas nodig. Deze is in de afgelopen 
maanden door veel inwoners aangevraagd. 

Toch merken we dat niet iedereen een 
vervoerspas heeft. Om u zo goed mogelijk te 
helpen, is het belangrijk dat u tijdig de 
vervoerspas aanvraagt. Deze kunt u aanvragen 
via www.buurtvervoerheumen.nl door 
registratie van uw e-mailadres of u belt de 
planner van Buurtvervoer via: (06) 38 27 82 31. 

Hulp nodig bij het aanvragen van de vervoerspas
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de 
vervoerspas? Vanaf woensdag 7 juli kunt u 
een afspraak maken door te bellen met: 
(06) 38 27 82 31. U wordt dan opgehaald door 
de chauffeur van Buurtvervoer. Zo kunt u 
alvast ervaren hoe het is om te reizen met 
Buurtvervoer. Vervolgens helpt de planner u 
met het aanvragen en registreren van de 
vervoerspas en wordt u weer thuisgebracht 
door de chauffeur. 

Buurtvervoer ook per e-mail bereikbaar
Wilt u een rit reserveren? Of wilt u meer 
informatie over Buurtvervoer? U kunt de 
planners ook per e-mail bereiken door een 
bericht te sturen naar: 
buurtvervoerheumen@malderburch.nl. 
Buurtvervoer Heumen is op werkdagen 
bereikbaar van 09.00 tot 17.00.

Vrijwilligers gezocht!
Buurtvervoer Heumen is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. We zijn op 
zoek naar planners en chauffeurs! 

Als vrijwillige planner neemt u telefonisch 
vervoersverzoeken aan van klanten en 
verstrekt u informatie over de voorwaar-
den/kosten aan de klant. 
Als vrijwillige chauffeur verzorgt u het 
vervoer voor alle inwoners van onze 
gemeente, die gebruik willen maken van 
Buurtvervoer. U zorgt niet alleen dat de 
mensen veilig bij hun bestemming aan-
komen, maar u helpt ook met het in- en 
uitstappen en waar nodig van kamerdeur 
tot kamerdeur. 

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij ons te 
werken? Neem dan contact op met Elly van 
Rietschote via telefoonnummer: 
(024) 357 0570 (bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en donderdag). 
Meer informatie over de vacatures: 
www.geldersehanden.nl/heumen
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Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze 

week hebben betrekking op 

onderstaande adressen. U vindt 

aanvullende informatie op: 

www.heumen.nl/bekendmakingen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Dahliastraat 32, Sectie F 

 Perceel 1111 (nabij De Hoge Brug 37)

• Overasselt: Donderbergweg 12

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Schoolstraat 27

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Malden: Rijksweg 195

Collectes

Deze week is er geen collecte.

En dan loop je dus opeens 
zomaar zonder mondkapje 
door de supermarkt. Dat is 
wel even wennen. Het komt 
ook wel wat plotseling, net 
alsof er helemaal geen virus 
meer is. Dat is natuurlijk niet 
zo en we weten het allemaal. 
En dan voelt het heel fijn of 
toch vreemd dat opeens weer 

zoveel kan en mag. De een is uitbundig met honger 
om bij mensen te zijn en aan te raken. De ander 
voorzichtig omdat er nog onzekerheid is en we niet 
helemaal gerust zijn op een goede afloop. Dat 
moeten we met elkaar in balans houden. Maar voor 
ieder is het tijd voor meer ontmoeting, om bij te 
praten, elkaar extra te omarmen, te troosten en 
fijne dingen te doen. Laten we kijken wat de zomer 
ons kan brengen.

Naast de vele dingen die nu wel kunnen plaatsvin-
den, zijn er nog tal van dingen waarbij dat niet kan. 
Veel evenementen kunnen niet doorgaan omdat de 
voorbereidingstijd te kort is. Maar ook op onze 
veteranendag is er geen ontmoeting geweest in 
onze gemeente. Het is voor de mensen die ons land 

of de mensenrechten verdedigd hebben, een 
belangrijke dag die zij graag met elkaar vieren. 
Ik denk wel eens dat alleen mensen die een oorlog 
in actieve dienst hebben meegemaakt, elkaar 
kunnen begrijpen als het gaat om moed, trouw en 
kameraadschap. Of om frustratie, pijn en verlies. 
Aan de veteranen in onze gemeente hebben we 
gedacht door voor hen een munt te maken, die ze 
bij zich kunnen dragen. Volgend jaar hoop ik dat er 
weer een ontmoeting mogelijk is.

Een van de evenementen die niet doorgaan is de 
vierdaagse, normaal een van de grootste evene-
menten in ons land. Er zijn gelukkig veel sporteve-
nementen, ook al doet Nederland niet meer mee 
met het EK Voetbal. Voldoende vertier, om samen 
met anderen op een groot scherm te bekijken of 
om zelf te doen. Als dan over een paar weken de 
scholen vrij zijn, dan lijkt misschien alles weer zoals 
het ooit was. Met mensen die op vakantie gaan en 
anderen die het thuis gezellig maken. Om bij te 
komen na een lange periode die voor heel veel 
mensen zwaar is geweest, maar die ook weer 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Marriët Mittendorff 

De week van de burgemeester


