
De stemmen zijn geteld. Democraten Gemeente Heumen (DGH) is 
als grootste partij uit de bus gekomen. Maandag 21 maart is in een 
openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en 
de zetelverdeling van de gemeenteraad van Heumen vastgesteld. 
U vindt alle uitslagen hieronder.

 Partij Aantal stemmen  Aantal zetels
 DGH 2819 6
 GroenLinks 1069 2
 VVD 976 2
 CDA 881 2
 PvdA 865 2
 D66 812 2
 De Kiezersclub 644 1

In de gemeenteraad van Heumen zijn 17 zetels te verdelen. DGH is de winnaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat van 5 zetels naar 6. GroenLinks, VVD en CDA 
gaan van 3 naar 2 zetels. PvdA wint 1 zetel en komt uit op 2. In de raad komt één nieuwe 
partij: de Kiezersclub. Zij nemen deel met 1 zetel. 

Zetelverdeling
Aan de hand van het behaald aantal stemmen per partij, zijn de beschikbare zetels 
verdeeld. Voor één zetel in de gemeenteraad van Heumen zijn 474 8/17 stemmen nodig. 
Dit getal wordt de ‘kiesdeler’ genoemd. De kiesdeler wordt berekend door het totaal 
aantal uitgebrachte stemmen, 8.066, te delen door het totaal aan te verdelen zetels (17). 
Nadat voor alle lijsten het aantal toe te wijzen volle zetels is bepaald, zijn de restzetels 
verdeeld. De lijst met het grootste stemmenoverschot, komt voor de eerste restzetel in 
aanmerking. Daarna de lijst met het één na grootste overschot. Deze berekening wordt 
steeds herhaald, totdat alle restzetels zijn toegewezen. De restzetels zijn toegegaan naar: 
DGH (1), CDA (1), PvdA (1), D66 (1).

Opkomst
In de gemeente Heumen werden 13.626 kiesgerechtigden opgeroepen een stem uit te 
brengen. Van hen kwamen 8.097 naar één van de zes stembureaus, een opkomstpercen-
tage van 59,42%. Dit is lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen was het 
opkomstpercentage 63,53%. Maar hoger dan het landelijk gemiddelde, hier was de 
opkomst 50,3%.

 Kandidaten gemeenteraad
 Ook de gekozen kandidaten voor 2022-2024 zijn bekend. 
 Partij Naam Woonplaats
 DGH Vincent Arts Heumen
 DGH Brigitte Ebben Overasselt
 DGH Leo Jansen Malden
 DGH Ronald Hunse  Malden
 DGH Marcel Hermens Malden
 DGH Rieks Dikkers Malden
 GroenLinks Saskia Tuinder Malden
 GroenLinks Matthijs Glastra Malden
 VVD Edwin Claassen Heumen
 VVD Harry Smeets Malden
 CDA Rob de Graaf Malden
 CDA Sander Meij Malden
 PvdA Theo Müller-Königkrämer Malden
 PvdA Kristiaan Laumen Malden
 D66 Bernadette Smelik Malden
 D66 Gerard Laenen Heumen
 De Kiezersclub Jacky van Eldijk Heumen

Meer informatie
Bekijk het officiële proces-verbaal van de verkiezingsuitslag op:
www.heumen.nl/uitslag-verkiezingen U kunt het proces-verbaal ook inkijken op het 
gemeentehuis. Maak dan een afspraak via verkiezingen@heumen.nl of bel 14 024.

Begin dit jaar startte in Heumen 
een gezamenlijke advies- en 
inkoopactie voor isolatiemaat-
regelen en zonnepanelen. 

Met deze actie helpen wij woningeigena-
ren om de energierekening te verlagen. 
Door de vraag binnen de hele gemeente te 
bundelen kopen alle woningeigenaren in 
tegen gunstige voorwaarden en een 
aantrekkelijke prijs. Na zeven weken 

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Gezamenlijke inkoop van isolatie en zonnepanelen groot succes!

De stemmen zijn geteld en de 
uitslag is officieel vastgesteld. 
Maar wat gebeurt er na de ge-
meenteraadsverkiezingen?

Afscheid raad
In de vergadering op 24 maart is afscheid 
genomen van raadsleden die niet her-
kozen zijn of zich niet opnieuw verkies-
baar stelden. Voordat afscheid genomen 
werd, heeft een commissie van de raad de 
geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden 
onderzocht en  de raad een oordeel 
gegeven over de rechtmatigheid van de 
verkiezingen. U kunt de vergadering 
terugluisteren via de vergaderkalender: 
https://heumen.raadsinformatie.nl

Installatie raadsleden
De zittingsperiode van de nieuwe raad 
begint op 30 maart. Tijdens deze raads-
vergadering komt de gemeenteraad voor 
het eerst in de nieuwe samenstelling 
bijeen. In deze vergadering worden de 
nieuwe raadsleden beëdigd. U kunt deze 
vergadering bijwonen in de Raadszaal op 
de eerste verdieping van het gemeente-
huis. De vergadering kunt u ook live 

In afwachting van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

volgen via de vergaderkalender: 
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 vergade-
ring bovenin de webpagina. 

Collegevorming
Na de verkiezingen vindt het formatie-
proces plaats. De politieke partijen gaan 
met elkaar in gesprek over coalitievor-
ming en een coalitieakkoord. Het is 
gebruikelijk dat de grootste partij het 
voortouw neemt. In het coalitieakkoord 
leggen de partijen vast waar ze het 
samen over eens zijn. Dit is de basis voor 
de plannen die tot de volgende verkiezin-
gen worden ontwikkeld. Als het coalitie-
akkoord rond is worden ook de nieuwe 
wethouders benoemd. Dit gebeurt tijdens 
een openbare raadsvergadering waarin 
ook het coalitieakkoord aan de gemeen-
teraad wordt voorgelegd en aan de 
inwoners wordt gepresenteerd. 
De datum van deze vergadering wordt 
zo snel mogelijk bekend gemaakt als de 
onderhandelingen zijn afgerond.

hebben zich al bijna 550 inwoners inge-
schreven en zijn de eerste 450 offertes 
de deur uit.

Laatste kans:
Inschrijven voor de actie kan tot 31 maart 
via www.winstuitjewoning.nl/heumen
Inwoners met vragen bellen met de 
servicedesk van Winst uit je woning op 
(023) 583 69 36.



Fietsplezier voor twee! Beleef de geschiedenis 
van de Heumense uiterwaarden!

Verenigingen en stichting helpen mee tegen eenzaamheid

Wij zijn gestart met de uitleen van 
duofietsen! De fietsen zijn bedoeld 
voor inwoners van onze gemeente 
die vanwege hun leeftijd of een 
beperking niet zelfstandig kunnen 
fietsen. Met de duofiets kunnen zij 
eropuit, buiten bewegen én iets 
leuks doen met een familielid of 
andere bekende. De duofietsen zijn 
gratis te reserveren en worden 
beheerd door vrijwilligers in Heumen, 
Nederasselt en Overasselt. 

Met de duofiets-uitleen willen wij bevor-
deren dat zoveel mogelijk inwoners buiten 
kunnen bewegen. Daarnaast is het een 
mooie manier om buitenshuis te komen en 
samen met anderen iets te ondernemen. 
Conny van der Aalsvoort (Sterker sociaal 
werk) heeft als projectleider het Heumense 
duofiets-project op gang gebracht. Conny: 
“Een tochtje op de duofiets is een leuke 
ervaring. Sommige mensen komen weinig 
buiten, bijvoorbeeld omdat ze een beper-
king hebben of ziek zijn. Dan kan de wereld 
klein worden. Hoe fijn is het dan als u weer 
eens kunt fietsen en de wind door uw 
haren kunt voelen.”

Wat is een duofiets?
Een duofiets is een driewiel-tandem 
waarop je met z’n tweeën naast elkaar zit. 
Zo kan iemand onder begeleiding fietsen 
op een stabiele fiets. U kunt samen 
trappen maar ook het trappen af en toe 
overlaten aan uw fietsmaatje. De duofiets 

heeft verschillende versnellingen. Twee 
van de drie leenfietsen hebben elektrische 
ondersteuning. Door de draaibare bijrij-
dersstoel is het makkelijk op- en afstap-
pen. De stoeltjes zijn voorzien van een 
rugleuning. 

Hoe werkt het?
Er staan duofietsen in Heumen (vanaf 
1 april), Nederasselt en in Overasselt. 
De fietsen zijn te reserveren via:
www.heumen.nl/duofietsen. U komt via de 
site in contact met een vrijwilliger en na 
reservering is de fiets op de afgesproken 
tijd en locatie beschikbaar. De vrijwilliger 
geeft op de locatie duidelijke uitleg en de 
gelegenheid een proefrondje te maken. 
Daarna kiest de huurder zelf zijn route in 
de omgeving. Na afloop wordt de fiets 
weer teruggebracht naar dezelfde locatie.

Verrassingsuitje
Met de duofiets kunnen mantelzorgers hun 
familielid, vriend of kennis mee op stap 
nemen. “Het is een originele activiteit om 
iemand mee te verrassen”, aldus Van der 
Aalsvoort. “U doet eens iets anders dan 
anders. Dat geeft weer verse gespreksstof 
en nieuwe energie. Het fietsen op een 
duofiets is niet moeilijk en voor de meeste 
mensen goed te doen.”

Informatie
Meer informatie of reserveren ga naar: 
www.heumen.nl/duofietsen 

Tien verenigingen en stichtingen 
hebben uit de ‘coronamiddelen 
eenzaamheid’ een startbudget 
ontvangen waarmee zij hun idee 
kunnen aanzwengelen om nieuwe 
leden te werven. Zij richten zich 
daarbij op inwoners die lastig te 
bereiken zijn. 

De ‘Stuurgroep Eenzaamheid Heumen’ 
heeft verenigingen en stichtingen opge-
roepen om mee te helpen om eenzaamheid 
te verminderen. 
Na een inspiratiebijeenkomst, heeft dit 
geresulteerd in creatieve ideeën vanuit 
alle (invals) hoeken van onze gemeente. 

10 ideeën
Er is budget toegekend aan 10 ideeën. 
Bijvoorbeeld aan kookinitiatieven, 
straatkoffie, culturele wandelingen, maar 
ook aan lesprogramma’s voor muziekon-
derwijs. Allemaal met het idee een poging 
te doen groepen te bereiken die nu nog 

In onze uiterwaarden is van alles te zien en te doen wat te maken heeft 
met de geschiedenis van dit prachtige gebied. Al enige jaren werken de 
werkgroepen ‘Heerlijkheden Overasselt’, ‘Groen’ van het Erfgoedplatform, 
de dorpsraad Nederasselt, de stichting ‘Nederasselt gezond’ en wij als 
gemeente goed samen om dit te kunnen laten zien aan u als inwoner. 
En dat is gelukt! In onderstaand bericht leest u over de initiatieven die 
er zijn waar u van kunt genieten.

• Ga eens kijken bij de overblijfselen van de vesting Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt.  
 Vanaf hier heeft u mooi zicht op de skyline van Grave aan de overkant van de Maas. 
 De meidoornhagen markeren de wallen van de voormalige vesting. Deze hagen zijn  
 recent uitgebreid en met de hulp van vele vrijwilligers gevlochten. Het nieuwe informatie- 
 bord laat zien hoe de vesting er vroeger uit heeft gezien.
 
•  De wandelroute De Linie van Prins Maurits: dit is een 25 km lange wandeling door de  
 uiterwaarden waarbij u het gebied doorkruist waar Prins Maurits tijdens de 80-jarige  
 oorlog de omsingelingslinie aanlegde om de Spanjaarden tegen te houden. Deze route  
 is in delen te lopen en brengt u langs punten die nog verwijzen naar de vroegere 
 militaire inrichting. Haal de route op bij Visit Nijmegen via: www.visitnijmegen.com
 
• In overleg met agrariërs zijn er bij Overasselt en Nederasselt verschillende struinpaden  
 bijgekomen, die een aanwinst zijn voor de wandelaar. De struinpaden zijn opgenomen in  
 de liniewandeling en zijn voor de rust van het wild en vee en in verband met veeziekte,  
 niet toegankelijk voor honden. Tevens is in de uiterwaard van Nederasselt met het half  
 verharde Hertog van Parmapad, er een mooie doorsteek bijgekomen. Dit pad is ook 
 geschikt is voor rolstoelers.

• Tenslotte wordt de rijke geschiedenis van de uiterwaarden ook geïllustreerd door de  
 bordjes met de oude veldnamen en de straatnaamborden met toelichting die verwijzen  
 naar het beroemde Graafse veer.

Wilt u het gebied beter leren kennen, wandel dan mee met een gids in natuurgebied 
Kadans in Nederasselt op zondag 27 maart of loop met een gids langs de historische 
hotspots op zondag 3 april. Deze wandelingen worden georganiseerd door de stichting  
Nederasselt Gezond. Meer informatie: www.nederasseltgezond.nl/wandeling

niet bereikt worden. Uiteraard met het 
doel om langdurig te werken aan leden-
behoud, maar ook aan de strijd tegen 
eenzaamheid. U kunt de ideeën bekijken 
via het volgende filmpje: 
https://bit.ly/3JyQy14



GGD Gelderland-Zuid organiseert 
prikmoment in Malden 

De GGD organiseert op vrijdag 1 april van 16.00 tot 20.00 uur een prik-
moment. Iedereen is welkom die nog een 1e of 2e prik wil halen of een 
boosterprik. 

Heeft u al corona gehad? Dan moet er minimaal 8 weken tussen zitten voordat u een 
(volgende) prik kunt halen. Voor de boosterprik is het belangrijk dat er minimaal 
3 maanden zit tussen de laatste vaccinatie of coronabesmetting. Er wordt geprikt zonder 
afspraak. U kunt dus gewoon binnenlopen voor een coronavaccinatie. GGD-personeel 
geeft ter plaatse voorlichting over het vaccineren. Natuurlijk blijft vaccineren uw 
eigen keuze.

Wanneer kun je in Malden terecht? 
Datum:  Vrijdag 1 april 2022 
Tijd:  Van 16.00 - 20.00 uur 
Adres:  MFC Maldensteijn - Kerkplein 8 

Heeft u vragen? 
Er staan medewerkers voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Heeft u prikangst? 
Dat komt vaker voor dan u denkt! Geef dit aan bij de GGD-medewerkers, zij helpen u 
graag hierbij! Neem uw identiteitsbewijs en een mondkapje mee!

Meer weten? 
Bekijk alle informatie op www.ggdgz.nl/regiotour.

Elk seizoen van het jaar worden planten in de gemeentelijke plantsoenen 
gesnoeid. In onze gemeente voeren de medewerkers van Dar deze werk-
zaamheden uit, zij zijn hiervoor opgeleid zijn en doen dit dagelijks. 
Wanneer het snoeien niet goed gebeurd heeft dat negatieve gevolgen 
voor de planten en heesters en het beeld van uw straat. 

Medewerkers van Dar zijn momenteel bezig met de voorjaarssnoei van de heesters in 
het openbaar groen, waardoor de heesters weer volop gaan bloeien. Dit maakt de woon-
omgeving aantrekkelijk en is goed voor de natuurwaarden en de biodiversiteit. 

Zelf snoeien
De laatste weken zijn er regelmatig 
plekken aangetroffen waar bewoners 
zelf het openbaar groen snoeien. 
Dat gebeurt helaas op een verkeerde 
manier, waardoor de bomen en 
planten dit jaar helaas niet zullen 
bloeien. Ook zijn er planten aange-
troffen die toegetakeld zijn, zodanig 
dat ze niet meer in een natuurlijke 
vorm kunnen uitgroeien. Dat is 
natuurlijk erg jammer. 

Vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met de 
gemeente via (024) 358 83 00. 
Het snoeien van planten vraagt om 
specialistische kennis en houdt de 
gemeente daarom graag in eigen 
beheer. 

Heumens evenement: Walrick Weekend 

In het Paasweekend (16, 17 en 18 
april) zijn er verschillende leuke en 
verrassende activiteiten voor jong 
en oud te beleven bij de Koorts-
boom en Walrickkapel in de Over-
asseltse en Hatertse Vennen. 
Op zaterdag 16 april is onder 
andere de fotospeurtocht voor 
de hele familie!

Tijdens de fotospeurtocht krijgen de 
kinderen een boekje met foto’s erin, aan de 
hand van de vragen over de foto’s lopen 
ze een route door de vennen. De route 
duurt ongeveer een half uur tot een uur. 
Dus zeer geschikt voor gezinnen met 

( jonge) kinderen. Ook met een buggy en 
rolstoel kunt u meedoen! Geniet van de 
natuur en maak eens een tussenstop bij 
het uitzicht punt. 

Het begin- en eindpunt is de ruïne/koorts-
boom in Walrick. Bij terugkomst is er koffie, 
thee en limonade en natuurlijk een kleine 
verrassing voor de kinderen. 

Meer informatie
Zie voor actuele informatie over het 
programma: www.toerismeheumen.nl

Tip: kom met de fiets! Het kan namelijk 
druk worden met Pasen.

Sjors Sportief van start!

Snoeien van plantsoen en bomen

De boekjes Sjors Sportief en Sjors 
Creatief zijn gedrukt en worden 
binnenkort (begin april) uitge-
deeld op alle basisscholen in onze 
gemeente! Het project maakt het 
voor kinderen mogelijk om op een 
laagdrempelige en vaak gratis 
manier kennis te maken met de 
sportverenigingen en cultuur-
instellingen in Heumen. 

Dansen, hockey, judo, turnen, boksen…
dankzij Sjors Sportief kunnen basis-
schoolleerlingen in Heumen vrijblijvend 
ontdekken welke sport het beste bij 
ze past. Ook kunnen ze hun creatieve 
talenten leren kennen, maar dan met 
Sjors Creatief. De kinderen kunnen zich 
namelijk inschrijven voor onder andere 

proeflessen tekenen, schilderen, koken 
en muziek maken.

Proeflessen en activiteiten aanmelden
Vanaf 6 april om 15.00 uur kunnen de 
kinderen inschrijven via de website: 
www.heumenbeweegt.nl voor alle 
activiteiten en proeflessen. 
Heel veel plezier! 

Foto op voorkant boekje 
Afgelopen week heeft onze burgemeester 
Joerie Minses op basisschool de Regen-
boog in Malden de winnende tekening in 
ontvangst genomen. Deze tekening is 
gemaakt door Mara Eversen en Djessmay 
Willems. De tekening komt op de voor-
kant van het Sjors-boekje. 
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Collectes

27 maart t/m 2 april: ZOA

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).

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Overasselt: Rotsestraat 6, Schappeveld 12,  

 Sectie G Persceel 560 Worsumseweg 8

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Tulpstraat 1A M01

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Nederasselt: nabij - Baron van Brakelstraat 5

• Heumen: Maasstraat 10

Ontwerpbestemmingsplan

• Overasselt: Oude Kleefsebaan 29a

Vooraankondiging bestemmingsplan

• ‘Buitengebied, Zonnepark Teersche Sluispolder’

Realisatie oplaadpaal elektrisch rijden

• Heumen: Keltenstraat

Geweigerde omgevingsvergunning

• Heumen: Verbindingsweg 2

Herhaald bericht
Oproep: check uw woning op loden leidingen

Uit onderzoek blijkt dat nog een 
klein deel van de woningen in 
Nederland loden waterleidingen 
heeft. Lood in drinkwater is onge-
zond, vooral voor jonge kinderen. 
Voor kinderen tot 7 jaar kan het 
drinken van lood namelijk invloed 
hebben op de hersenontwikkeling. 
Wat kunt u zelf doen om dit op 
te lossen?

Alleen in woningen die vóór 1960 zijn 
gebouwd kunnen nog loden waterleidingen 
zitten. Na 1960 was het gebruik van lood 
namelijk niet meer toegestaan. Het is 
daarom belangrijk dat als uw woning vóór 
1960 is gebouwd u uw eigen woning checkt.

Eigen woning
Eigenaren van een woning zijn zelf 
verantwoordelijk om eventuele loden 
leidingen te laten vervangen. Hoe komt 
u erachter of u loden leidingen heeft? 
U kunt kijken of er bij de watermeter nog 
loden leidingen zichtbaar zijn. Maar het is 
niet altijd zichtbaar of er ergens in uw huis 
nog restanten van loden leidingen zitten. 
Om hierachter te komen kunt u een 
watertest laten doen door een erkend 
bedrijf, zoals een loodgietersbedrijf. 

Huurwoningen
Bij een huurhuis is de verhuurder verant-
woordelijk voor het vervangen van loden 
leidingen. In de woningen van Oosterpoort 
zijn zo goed als zeker geen loden leidingen 
meer aanwezig. Heeft u als huurder van 
Oosterpoort hierover vragen, dan kunt u 
terecht bij Jan Verbruggen. U kunt hem 
bellen op: (024) 399 55 55 of stuur een 
e-mail naar: info@oosterpoortwoon.nl. 

Scholen en kindercentra
In onze gemeente zijn geen schoolgebou-
wen waarvan het stichtingsjaar vóór 1960 
ligt. De kindercentra en gastouderlocaties 
in een gebouw van voor 1960 hebben een 
brief ontvangen om hen te attenderen 
op het risico van lood in drinkwater.

Algemene informatie
Wilt u meer weten over de gezondheids-
risico’s door lood in drinkwater? 
Kijk op https://bit.ly/3IqGC8t
Heeft u toch nog vragen, mail dan naar: 
gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl. 
Wilt u meer weten over het herkennen van 
loden leidingen en het vervangen daarvan? 
Of over uw rechten als huurder? 
Kijk op de website van 
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen
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