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Uitnodiging Webinar Zonnepanelenproject
Dé manier om tegelijkertijd te be-
sparen op uw energierekening én te 
kiezen voor duurzame energie is door 
zonnepanelen op uw eigen dak te 
laten plaatsen. De gemeente biedt 
ondersteuning. Wilt u weten hoe dat 
werkt? Doe dan mee aan ons webinar 
over het zonnepanelenproject op 
dinsdag 28 september 2021.

U kunt uw zonnepanelen via de gemeente 
Heumen aanschaffen. Ook nu wordt gewoon 
geïnstalleerd, met extra veiligheidsvoorschrif-
ten in verband met het coronavirus. U bent 
verzekerd van een goede zonnepaneleninstal-
latie. Géén zorgen voor een periode van 15 
jaar, omdat de gemeente Heumen garant staat 
voor alle afspraken! U wordt zo veel mogelijk 
ontzorgd. Géén uitzoekwerk, de installatie 
wordt heel eenvoudig gefinancierd door een 
aantrekkelijke gemeentelijke lening van 15 jaar. 
In een keer betalen of extra aflossen kan 
uiteraard en ook de BTW-teruggave wordt 
voor u geregeld. Veel makkelijker kan het niet 
worden. Tot slot: u bespaart ook nog eens geld. 
Want ook al wordt de salderingsregeling vanaf 
2023 stapsgewijs afgebouwd, het investeren in 
zonnepanelen blijft financieel aantrekkelijk.

U bent van harte uitgenodigd voor ons webinar
Om u meer informatie te kunnen geven over 
ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta Solar 
samen met de gemeente Heumen regelmatig 
bijeenkomsten. Gezien de maatregelen in ver-
band met het Coronavirus vindt de bijeenkomst 
plaats in de vorm van een webinar. Dit webinar 
kunt u op dinsdagavond 28 september bijwonen.

Het online programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Opening
19.10 uur: Presentatie Zonnepanelenproject 

19.45 uur: Vragen en antwoorden 
20.00 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar? 
Meld u online aan op: 
www.voltalimburg.nl/zonnepanelenheumen  
Kijk voor meer informatie over het zonne-
panelenproject op onze website: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject 
of stuur een mail naar duurzaam@heumen.nl 
(onder vermelding webinar 28 september).

Presentatie nieuwe brandweerauto

Op het Kerkplein in Malden is de nieuwe brandweerauto van ons korps in gebruik genomen. Burgemeester Marriët Mittendorff kwam, net als veel 
inwoners, een kijkje nemen en was onder de indruk van de demonstratie van het slagvaardig blussen van een brandende auto.



Herhaald bericht
Cursus: ‘eerste 
hulp bij psychische 
problemen’

Inloopbijeenkomsten psychische kwetsbaarheid 

Informatiebijeenkomst vitaal centrum 
Malden - geef ook uw reactie

Veel jongeren hebben emotionele 
problemen. De kans bestaat dat 
deze problemen kunnen leiden tot 
psychische problemen, zoals een 
depressie. Speciaal voor inwoners 
die te maken hebben met deze 
doelgroep, kunt u gratis meedoen 
met de cursus ‘eerste hulp bij 
psychische problemen’. 

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 altijd op woensdag van 13.00 tot 
16.30 uur. 
De data zijn: 13, 20, 27 oktober en 10 
november. Locatie is de Burgerzaal van het 
gemeentehuis (Kerkplein 6) in Malden. 
Aanmelden? Stuur een e-mail naar: 
ekooi@heumen.nl 

vindt, verstaan. Een aantal voorbeelden: 
eenzaamheid, angst, somberheid, depressie, 
eetproblematiek of trauma’s. Kunt u niet 
precies benoemen waar uw kwetsbaarheid 
ligt, maar heeft u wel behoefte aan een 
bijeenkomst met gelijkgestemden? Ook dan 
bent u uiteraard van harte welkom! 
Deelname is gratis.

Wat doet Ixta Noa?
Ixta Noa organiseert deze bijeenkomst. 
Daar werken mensen vanuit ervaringsdeskun-
digheid. De begeleiders hebben zelf de nodige 
ervaring met psychische kwetsbaarheid. 
Zij hebben door middel van trainingen geleerd 
hoe zij hun ervaring kunnen inzetten om 
anderen te ondersteunen in hun herstel. 
Zij weten dus als geen ander hoe lastig het kan 

zijn om te leven met een psychische kwets-
baarheid. Hierdoor bieden zij u (h)erkenning 
en ondersteunen vanuit eigen ervaring. Heeft 
u behoefte aan steun, een goed gesprek of 
gewoon er even mogen zijn? U bent welkom!

Inloopbijeenkomsten
Spreekt dit u aan? U kunt zonder aanmelding 
langskomen. De bijeenkomsten vinden elke 
donderdag plaats tussen 14.00 en 16.00 uur in 
Multifunctioneel Centrum ‘Maldensteijn’ 
(Kerkplein 8 in Malden). Natuurlijk worden de 
dan geldende Corona maatregelen gehan-
teerd. Wilt u meer informatie stuur dan een 
e-mail naar Merle Hakvoort (merle@ixtanoa.nl) 
of bel naar: 06 - 11 09 20 40. U kunt ook alvast 
kijken op de website: www.ixtanoa.nl. 

Donderdag 16 september heeft de 
gemeente een informatiebijeenkomst 
georganiseerd waarbij mogelijke 
plannen voor het centrum van Malden 
zijn gepresenteerd. Het betreft een 
masterplan voor het centrum van 
Malden. Dit is een soort schets van de 
toekomstige inrichting van de open-
bare ruimte. Daarnaast geeft het 
masterplan diverse mogelijke bouw-
ontwikkelingen weer.

Zo’n 100 aanwezigen konden opmerkingen-
maken en vragen en bedenkingen opwerpen. 
De reacties waren zeer divers: het vergroenen 
van het kerkplein en de openbare ruimte werd 
goed ontvangen. De bouwplannen aan het 

Zuidplein werden echter niet door iedereen 
gewaardeerd. Vooral de mogelijke sloop van de 
woningen aan de Ericastraat en het Zuidplein 
en de toekomstige bouwplannen met een 
bouwhoogte van 8 en 9 lagen hoog, leidden 
tot veel reacties. 

Uw mening geven
De gemeente stelt iedereen in de gelegenheid 
om tot en met vrijdag 8 oktober zijn of haar 
reactie op de plannen te geven. De reacties 
neemt de gemeente mee bij de besluitvorming 
over de plannen. De plannen zijn op de website 
www.heumen.nl/centrummalden te bekijken. 
U kunt uw reactie mailen naar: 
CentrumMalden@heumen.nl

Voelt u zich wel eens onbegrepen? 
Of heeft u behoefte aan een plek waar 
u gezien en gehoord wordt? Kom dan 
naar de bijeenkomsten psychische 
kwetsbaarheid in Malden die worden 
georganiseerd door Ixta Noa.

Onder een psychische kwetsbaarheid wordt 
eigenlijk alles waar iemand hinder van onder-
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vermaken. Het was een mooie start van de 
Nationale Sportweek. 

Familie 6-kamp
Ook de 6-kamp werd goed bezocht door 
inwoners. Lokale sporten zoals voetballen, 
tennis, turnen, basketballen en bootcampen 
stonden centraal. Voor iedereen was er wat te 
doen. Voor het beste team was er een prijs! 
Namelijk een Springkussen voor de straat/wijk. 
De familie Heemskerk heeft deze gewonnen 
(zie foto). Van harte gefeliciteerd!! Dit weekend 
is de 6-kamp ook nog in Overasselt (Passelegt). 
U kunt zich hiervoor nog aanmelden op: 
www.heumenbeweegt.nl. 
Kijk daar ook naar het Beweegfestival, een 
sportevenement voor 45+. 

Nationale Sportweek! 
Walk of fame en 6-kamp bij Juliana

Afgelopen zaterdag werd Nationale 
Sportweek geopend! Een zogenaamde 
‘Walk of fame’ was het eerste onder-
deel, gevolgd door een familie 6-kamp 
bij Juliana. 

Bij de Walk of fame konden verenigingen uit 
onze gemeente zichzelf presenteren met één 
minuut op een rode loper. We zagen een dans 
demo, turnoefeningen, basketbal trucjes etc. 
Maar de aanwezige inwoners konden ook mee-
doen! Er was namelijk een warming-up door 
Sportpiazza met aansluitend een demo training 
XCO (rug-, buik- en heupspieroefeningen met 
behulp van een gevulde rode buis) door Anytime. 
Tussendoor werden de kinderen geschminkt en 
was er een springkussen waarop ze zich konden 

Heerlijk nazomerweer 
levert mooie plaatjes 
op van wandelende en 
fietsende mensen, 
gezellige terrassen en 
veel glimlachende 
gezichten. Wat fijn dat 
er iets van ontspanning 
lijkt te ontstaan in onze 
levens, al geldt dat niet 

voor iedereen. Naast mensen die genieten 
van wat er is, zien we ook meer geprikkelde 
en soms agressieve mensen. Waar de een 
van iets meer vrijheid geniet en de dingen 
waardeert die we voorheen heel gewoon 
vonden, zijn anderen nog niet toe aan die 
stap. Het woord ‘ontmoeting’ heeft een 
heel speciale betekenis gekregen.

De brandweer nam op het kerkplein in 
Malden de nieuwe brandweerauto in 
gebruik. Dat bleek niet alleen voor de 
familieleden en kennissen van onze 
brandweermannen (helaas nog geen 
vrouwen) interessant, maar ook voor de 
mensen die boodschappen kwamen doen 
in het winkelcentrum. Een brandende auto 
werd geblust en inzittenden uit een auto 
bevrijd. Zwaar werk, maar zeker voor de 
aanwezigen heel boeiend om te zien. 
En misschien was er wel iemand die denkt: 
vrijwilliger bij de brandweer, dat is net iets 
voor mij.

De overheid, zowel in het land, de provincie 
en de gemeente, is er voor om het algemeen 
belang te dienen. De Germanen deden dat 
wel mooi; de overheid bestond uit wijze 
mensen die onder een grote eikenboom 
de belangen afwogen. Als mensen een 
probleem hadden, bijvoorbeeld over 
eigendom van land, dan mocht de een de 
verdeling maken en de ander mocht kiezen. 
De overheid was er om dat te regelen, niet 
om de beslissing te nemen. 
Tegenwoordig hebben we regels voor 
ongeveer alles, en zien we door al die 
bomen het bos niet meer. Moeilijk om zo 
sturing op het algemeen belang vorm te 
geven. Dat zien we helaas op alle niveaus. 
Werk aan de winkel.

Marriët Mittendorff 

De week van 
de burgemeester



www.heumen.nl24 september 2021

Collectes

26 september t/m 2 oktober 2021:  

   HandicapNL

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: Looistraat 45C (Kadastrale 

 percelen C2016 en C2616) 

• Malden: Anjerstraat 15 

• Malden: De Kruigang 65 

 (Sectie G Perceel 4830) 

• Malden: Kloosterstraat 6 

• Nederasselt: Broekstraat 3

• Overasselt: Nabij Maassstraat 

 (Kadastraal G perceelnummer 787) 

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Romeinenstraat 7

• Malden: Dahliastraat 47 

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).

Wijkhelden in het zonnetje

trots op jullie allemaal. Wat is het goed dat er 
al zoveel Wijkhelden zijn die hun eigen buurt 
schoonhouden. Mijn wens voor volgend jaar is 
dat alle Wijkhelden een vriendje of vriendinnetje 
enthousiast maken om ook Wijkheld te 
worden. Dan hebben we volgend jaar maar 
liefst 9000 Wijkhelden in de regio. Dat zou 
fantastisch zijn.”
 
Goochelen, afvalquiz en roofvogels
De show zat vol met amusement zoals een 
goochelshow, maar had ook een educatief 
karakter. Willem Waalwachter van de Bastei 
vertelde meer over hoe vogels in de natuur 
‘afval’ opruimen zoals Ruben de Raaf. Er was 

een quiz waarbij zwerfafvalweetjes aan bod 
kamen. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld 
voordat een appelklokhuis in de natuur 
vergaat? Tot slot was er nog een roofvogel-
show waarbij de Wijkhelden kennis maakten 
met onder andere uilen, arenden, valken en 
gieren. De show werd vervolgens feestelijk 
afgesloten met de Wijkheldendans die in 2019 
werd geïntroduceerd op het eerste Wijkhelden-
festival ter ere van het vijfjarig bestaan van 
Wijkhelden.

Ook Wijkheld worden?
Kijk voor meer informatie of aanmelden op: 
www.wijk-helden.nl

In 2020 konden we helaas niet veel. 
Zwerfafval opruimen kon wel. 
Veel nieuwe Wijkhelden kwamen erbij. 
Op dit moment staat de teller op 4500 
actieve Wijkhelden in de Dar-regio. 
Hier zijn wij erg trots op. Op zondag 
19 september zette Dar daarom 
honderden Wijkhelden, jong en oud 
weer in het zonnetje. Om de Wijkhel-
den te bedanken voor hun enthou- 
siasme en inzet het afgelopen jaar, 
konden zij genieten van een Wijk-
heldenshow in het N.E.C. stadion.

Ballen, parachutelanding en gouden knijper
De Wijkhelden werden welkom geheten door 
Bart de Bruin, directeur Dar, gevolgd door 
Wilco van Schaik, directeur N.E.C. Terwijl een 
paar Wijkhelden, gehuld in een N.E.C. shirt van 
de tribune liepen om een gesigneerde bal van 
Wilco in ontvangst te nemen, klonk het geluid 
van een vliegtuig boven het stadion. Niet veel 
later landde met een parachute, Dar-mede-
werker Erwin en zijn medeparachutist. Na deze 
spectaculaire opening ging het woord naar 
wethouder André Springveld, gemeente 
Druten en Bart de Bruin van Dar. Bart overhan-
digde symbolisch de gouden knijper aan André 
Springveld. Want in Druten is volgend jaar het 
tweede Wijkheldenfestival als corona dit 
toelaat. André Springveld: “Ik ben ongelooflijk 

Safe the date! Op maandagavond 4 oktober 2021 vindt 
de derde brede participatiebijeenkomst plaats over het 
gebiedsplan Energielandschap A73.
Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het 
tot nu toe doorlopen proces. Ook wordt toegelicht welke 
resultaten er in het proces zijn opgehaald, wat hiermee is 
gedaan en hoe het concept gebiedsplan er uit ziet.

Reserveert u 4 oktober tussen 20.00 - 22.00 uur alvast 
in uw agenda?
 
Meer informatie over het programma van de avond en 
over hoe u zich kunt aanmelden volgt binnenkort op de 
website van de gemeente en in de volgende uitgave 
van deze krant!

Wave van Wijkhelden op tribune tijdens Wijkheldenshow                                     Fotograaf: Henk Baron
 

Vooraankondiging derde brede 
Participatiebijeenkomst

Gebiedsplan 
Energielandschap A73


