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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Nu al iets in de krant over de gemeen-
teraadsverkiezingen? Die zijn toch pas 
volgend jaar, in 2022? Dat klopt. 
Op 16 maart om precies te zijn. Dat is 
het sneller dan je denkt. En als er een 
moment is om als inwoner je stem te 
kunnen laten horen is het dan wel! 
Uiteraard gaan we je de komende 
periode regelmatig informeren over 
deze verkiezingen en vooral oproepen 
om jouw stem uit te brengen. 

Wie zitten er eigenlijk in die gemeenteraad? 
Gemeenteraadsleden en commissieleden zijn 
inwoners van onze gemeente die hun ideeën 
en opvattingen hoe onze gemeente bestuurd 
moet worden en wat er gedaan moet worden, 
willen verwezenlijken door mee te praten én te 
beslissen in ons hoogste gemeentelijke orgaan. 
Daarom zijn die verkiezingen ook zo belangrijk 
want díe bepalen wie er in die raad mag 
plaatsnemen. Voor dat alle politieke argumen-
ten in de verkiezingscampagne aan bod 
komen, hebben we alle politieke partijen 
gevraagd om aan een raads- of commissielid 
te vragen om antwoord te geven op de vraag 
waarom hij/zij het belangrijk/fijn vindt om 
raads- of commissielid in onze gemeente te 
zijn. Vandaag trappen de fracties van het CDA 
en DGH af. De andere partijen volgen in de 
volgende uitgaven van deze krant.

Desiree Verkaaik, commissielid CDA
“De maatschappij, dat ben jij. Een zin die we 
allemaal wel kennen. Dat betekent dat wij niet 
alleen samen leven maar ook samen moeten 
bouwen aan ons eigen stukje maatschappij. 
Bijvoorbeeld als commissielid bij je eigen 
gemeente. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik 
het belangrijk vind dat we wonen en bewegen 
in een prettige, gezonde gemeente waarin oog 
is voor iedereen. In het ‘grote’ Malden én in de 
kleine kernen. Als ik eraan mee kan werken dat 
onze gemeente gezond de toekomst in kan, 
dan is mijn bijdrage geslaagd!”

Het is weer de tijd van het jaar dat 
het mogelijk glad kan worden op de 
wegen. Als de weervoorspellingen  
aangeven dat het glad wordt, gaan wij 
zo snel mogelijk op gladheid controle-
ren en indien nodig ook strooien. 
We strooien dan op de hoofdwegen, 
fietspaden, schoolroutes en ontslui-
tingswegen. Ook worden openbare 
gebouwen zoals het gemeentehuis 
toegankelijk gehouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het 
strooien op wegen en paden van bedrijven 
of particulieren en op parkeerterreinen. 
Wij vragen u daarom om in elk geval de 
stoepen voor uw woning sneeuwvrij te 

Marcel Hermens, aspirant raadslid DGH
“Gedurende de 20 jaar die ik in Malden woon, 
is bij mij de belangstelling voor lokale ontwik-
kelingen gegroeid. Onderwerpen die in de 
dagelijkse praktijk van wonen en werken in 
onze mooie gemeente steeds weer terug-
komen. Juist het contact met bewoners, 
het actief meepraten daarover en samen tot 
besluiten te komen, is waar ik als aspirant 
raadslid voor DGH, graag aan bij wil dragen. 
Meebeslissen aan veranderingen voor de 
toekomst, maar ook behoud van wat goed is.”

houden en uw buren daarbij zo nodig een 
handje te helpen. Wij zorgen per wijk/dorp 
voor sneeuwschuivers, een zoutstrooier en 
zout in 25 kg zakken. Deze kunnen per wijk/
dorp in onderling overleg ingezet worden. 
Wilt u meehelpen om de openbare ver-
hardingen sneeuwvrij te houden? Dan kunt 
u dit aangeven via: 
www.verbeterdebuurt.nl of download de app 
van Verbeter de Buurt. 
U kunt ook bellen: (024) 358 83 00 of mailen 
naar: heumen@heumen.nl.

Strooiroutes
Op onze website vindt u de precieze strooi-
routes en extra informatie. Ga hiervoor naar: 
www.heumen.nl/strooien

Vanaf nu zijn de planners van Buurtvervoer 
alléén nog in de ochtend van 09.00 - 13.00 
uur bereikbaar voor het aanvragen van een 
rit. Wilt u uw rit afzeggen of wijzigen? 
Neem contact op met de chauffeurs of met 
de receptie van Malderburch via de 
volgende telefoonnummers:
Voor het personenvervoer (Nissan auto): 
06 - 38 27 82 32, voor de rolstoelgankelijke 
bus (Mercedes bus): 06 - 38 27 82 33 of de 
receptie van Malderburch: (024) 357 05 70.

Meer informatie? 
Kijk op: www.buurtvervoerheumen.nl

Bereikbaarheid 
Buurtvervoer 

Strooien bij gladheid



Vorige week vrijdag was de landelijke 
Dag van de Ondernemer. Elk jaar 
zetten wij op die dag samen met de 
Ondernemersvereniging Gemeente 
Heumen (OGH) een ondernemer in het 
zonnetje. Dit jaar was dat ondernemer 
Arie Craanen van Craanen Communi-
catie in Malden. Wethouder Maarten 
Schoenaker en voorzitter van de OGH, 
Taecke Halma, brachten een bezoek 
aan deze ondernemer.

Wij willen graag een positief ondernemers-
klimaat bevorderen en het vieren van ‘de Dag 
van de Ondernemer’ draagt hieraan bij. 
We zetten samen met de OGH een lokale 
ondernemer in het zonnetje die is opgevallen 
vanwege het economisch en/of maatschappe-
lijk ondernemerschap. Het is dus géén 
verkiezing van het beste bedrijf, het gaat om 
een bedrijf dat het goed doet en het verdient 
om in het zonnetje te worden gezet.

Craanen Communicatie
De keuze is dit jaar dus gevallen op Arie 
Craanen. Hij is een succesvol ondernemer. 
Zijn bedrijf  Communicatie Management & 
Consultancy geeft  onder andere de bladen 
Topic en de Management Update uit. Daar-
naast zet hij zich al jarenlang in als verbinder 
voor ondernemend Heumen.
Arie is met hart en ziel betrokken bij de 
organisatie van diverse evenementen in onze 
gemeente zoals ‘Heumens genieten’. Tevens 
zet hij zich, als lid van de Toeristische Advies-
raad in voor de toeristische profi lering van 
onze gemeente met het historisch verhaal van 
de Hoemannen van Walrick. Vanzelfsprekend is 
voor hem de inzet voor het Winkelcentrum en 
de Ondernemersvereniging. Kortom: een 
betrokken ondernemer in onze gemeente die 
daarom zeer verdiend dit jaar centraal staat 
op de Dag van de Ondernemer 2021!

Kopen, recreëren en verbinden in 
uw eigen omgeving, dat is de 
Kracht van Lokaal!

Dit is een initiatief van het Winkelcentrum 
in Malden, de Ondernemersvereniging 
Heumen en in samenwerking met onze 
gemeente. Het is gericht op u als consu-
ment en de ondernemers binnen onze 
gemeente. Samen staan we sterk! 
De huidige tijd maakt (mede onder invloed 
van de Corona maatregelen) duidelijk dat 
samenwerken en elkaar versterken op 
lokaal niveau heel belangrijk is. De Kracht 
van Lokaal is er om u meer bewust te 
maken van het belang van lokaal kopen en 
recreëren. Zeker nu de Sint- en kersttijd 
weer voor de deur staat!

Informatie
Wilt u meer weten over de Kracht van 
Lokaal? Kijk op de website: 
www.dekrachtvanlokaalkopen.nl

Dag van de Ondernemer:
Arie Craanen in het zonnetje 

De Kracht 
van Lokaal

Rifk a van Groenendaal (16 jaar) werd 
voor de 2e keer Nederlands kam-
pioene striptekenen! Uit handen van 
wethouder René Waas ontving zij de 
Heumense Pluim voor deze enorme 
prestatie!

Rifk a: “Tekenen is mijn lust en mijn leven, ik 
teken al sinds ik een potlood kon vasthouden. 
Ik heb er enorm veel passie voor, het is echt 
mijn grootste hobby!” Omdat de vader van 
een vriendin van Rifk a kunstenaar is wist ze 
dat de Eppo (een striptijdschrift ) een 
wedstrijd uitschreef om Nederlands kam-
pioen striptekenen te kunnen worden. 
Van de 300 inzendingen werd ze één van de 
vijf genomineerden in haar leeft ijdscategorie 
(15-17 jaar) en tijdens de fi nale won ze de 
eerste prijs! Wat een prestatie! Rifk a zegt: 
“Ik doe nu nog de Havo maar ik wil daarna 

heel graag naar de kunstacademie in Den 
Bosch voor de richting ‘animated and illustra-
ted storytelling’. Ik vertel nu namelijk ook 
verhaaltjes met tekeningen, dat vind ik heel 

erg gaaf om te doen!” Wilt u zien wat Rifk a 
nog meer tekent? Kijk op haar instagram-
account: @pencilsaremybestfriend 

Pluim voor Rifk a van Groenendaal
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Inwoners in het buitengebied van 
onze gemeente hebben afgelopen 
weekend streekeigen bomen en 
struiken geplant op hun eigen terrein. 
Ook zaaiden ze kruiden in en plaats-
ten ze nestkasten voor vogels, insec-
ten en egels. Zij deden mee aan het 
project ‘Landschaps- en biodiversi-
teitsimpuls Heumen’ van onze ge-
meente en Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland (SLG). Afgelopen 
vrijdag was de uitdeeldag op de 
parkeerplaats van de sporthal Over-
asselt en ontvingen 14 deelnemers 
hun beplanting. René Waas deelde de 
eerste boom uit aan deelneemster 
Kim Minderhoud.

De deelnemers hebben afgelopen weekend 
samen ruim 3500 struiken en 40 (fruit)-bomen 
geplant. Ook zaaiden ze 400 m2 aan kruiden-
mengsel voor vlinders en bijen. Daarnaast 
hingen ze tien nestkasten op voor vogels en 
vlinders en plaatsten ze ook speciale kasten 
voor egels. Hiermee geven ze een flinke impuls 
aan het landschap en de biodiversiteit in het 
buitengebied van Heumen. Dat is nodig want 
in het boerenland zijn veel landschaps-
elementen verdwenen en hebben veel dieren 
het moeilijk. 

Streekeigen bomen en struiken geplant
Advies voor meer vogels en vlinders
Adviseur Femke Wolthaus van SLG heeft de 
deelnemers afgelopen voorjaar en dit najaar 
bezocht en heeft gekeken waar het eigen 
terrein landschappelijk versterkt kan worden. 
Deelnemers kregen advies over laanbomen, 
knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en 
hoogstamfruitbomen en waar je die plant en 
met welke soorten. Ook kregen zij advies hoe 
je meer voedsel- en nestgelegenheid voor 
vogels, vlinders, wilde bijen en insecten kan 
maken. Dat kan met inheemse struiken en 
bomen die een langere periode bloeien of door 
het inzaaien van bloemen en het ophangen 
van nestkasten. Iedereen kreeg een kosteloos 
beplantingsplan, waarmee tegen een sterk 
gereduceerde prijs dankzij een subsidie van de 
provincie Gelderland plantmateriaal, zaaigoed 
en nestkasten zijn aangeschaft.

Impuls voor landschap en biodiversiteit
Vorig jaar werd dit beplantingsproject ook 
georganiseerd voor bewoners uit het buiten-
gebied van Heumen. In totaal hebben 28 
deelnemers in 2020 en 2021 samen bijna 
10.000 struiken en 150 (fruit)-bomen geplant 
op hun eigen terrein. Ook zaaiden ze 1000 m2 
aan kruidenmengsel voor vlinders en bijen. Een 
mooie impuls voor streekeigen landschap en 
de biodiversiteit!

Meer informatie
Op www.landschapsbeheergelderland.nl is 
bij het kopje > Kennis en informatie allerlei 
informatie te vinden zoals informatiebladen 
over landschapselementen, biodiversiteit op 
en om het erf en instructiefilmpjes over 
aanplant en onderhoud van landschaps-
elementen.

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 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 inspectieput 
naar inspectieput. Wij vragen u bij het pas-
seren van deze voertuigen enige voorzichtig-
heid 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 inloopmo-
menten 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



Collectes

21 t/m 27 november: Kerk in Actie

28 november t/m 4 december: Leger des Heils

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: HMN01 Sectie A Perceel 2030 nabij 

 Boterdijk 7, Hofstraat 2

• Overasselt: Schoonenburgseweg 25 

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Heumense Hof 12

• Malden: Dennenhof 6

• Overasselt: Prinses Irenestraat 29 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Overasselt: Hoogstraat 52 A, Kasteelsestraat 9 A

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).

In de afgelopen maanden is er hard 
gewerkt aan de opstart van een 
nieuwe ontmoetingsplek voor de 
jongeren in onze gemeente. Het doel 
is om een ontmoetingsplek te creëren 
waar jongeren talenten ontdekken en 
ontwikkelen, zelf initiatieven ont-
plooien en nieuwe vriendschappen 
maken. De insteek is duidelijk: een 
plek vóór de jeugd, maar zeker ook 
dóór de jeugd. 

De nieuwe ontmoetingsplek is een samenwer-
king tussen de jongerenwerkers van Synthese, 

diverse netwerkpartners, de gemeente en 
bovenal: een groep jongeren zelf die actief 
meedenken over hun wensen en behoeften. 
Om hier aandacht voor te vragen zijn er de 
afgelopen weken al op verschillende plekken 
in Malden posters verspreid met de boodschap 
“Verzin ’t lekker zelf!”. Een verwijzing naar het 
idee dat de jongeren zelf invulling mogen 
geven aan de ontmoetingsplek; zowel de 
fysieke ruimte als de activiteiten die er gaan 
plaatsvinden. 

Opening
Afgelopen maandag werd de jongerenontmoe-
tingsplek officieel geopend. Onze burgemees-
ter onthulde daar samen met een aantal 
jongeren een bord met de boodschap
“Verzin ’t lekker zel” waarbij jongeren in de 
komende maanden onder andere mogen 
nadenken over een nieuwe naam voor de 
jongerenplek. Natuurlijk werd er ook een 
officieel lintje doorgeknipt.

Nieuwe ontmoetingsplek jongeren Vergadering 
commissie 

Ruimte 2 december
Donderdag 2 december vergaderen 
de raads- en commissieleden van 
onze gemeente in de commissie 
Ruimte. Er worden vijf raadsvoor-
stellen besproken waaronder de 
ontwikkeling van de locatie Steen-
huys in Malden. Voorstel is om hier 
een plan uit te werken voor een 
appartementencomplex met vier 
woonlagen en achtentwintig 
sociale huur-appartementen.

Agenda en stukken
Voor de volledige agenda en de stukken van 
de commissievergadering kunt u terecht op 
de vergaderkalender van de gemeenteraad: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering
Vanwege de opnieuw ingevoerde maat-
regelen omtrent het coronavirus is de 
publieke tribune gesloten deze avond. 
U kunt de vergadering volgen via de 
website van de gemeenteraad:
heumen.raadsinformatie.nl

U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 
2 december 16.00 uur aanmelden via 
e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch 
via (024) 358 84 67.  

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Deze week ben ik begonnen met afscheid 

nemen van de gemeente. Ja, ik weet wel dat het 

officieel op 12 januari zover is, maar toen mij 

werd gevraagd hoe ik mijn afscheid wilde, heb ik 

gezegd dat ik het graag klein houd. Als ik nou 

eens gewoon bij een aantal activiteiten aansluit, 

dan vind ik dat veel persoonlijker dan wanneer 

ik in een grote zaal handjes ga schudden. En het 

is ook een stuk goedkoper. Dus nu sluit ik hier en 

daar aan, bij vergaderingen en zo, en als het uitkomt neem ik koekjes 

mee. Dan kunnen we elkaar nog even spreken en hoeven die mensen 

niet naar het gemeentehuis te komen. Achteraf is dat, nu we weer 

met Covid te maken hebben, ook helemaal geen slecht idee. 

Zo was ik bij ‘Samen aan tafel’, in Overasselt, dat dit jaar al tien jaar 

bestaat. Veel mensen die alleen wonen, vinden het gezellig om een 

keer per week samen te eten. De vrijwilligers die de maaltijd verzor-

gen zijn er ook bij. Met veel aandacht voor iedereen. Erg leuk en 

gezellig. Een aantal van de oudere bezoekers zou ook best in een 

bejaardentehuis willen wonen, waar je vaker met elkaar eet en 

De week van de burgemeester
andere gezellige dingen kunt doen. Maar, zo is de opvatting, je moet 

al bijna dood zijn voordat je in zo’n soort tehuis terecht kunt. 

Deze zijn wegbezuinigd. Zo blijven oudere mensen alsmaar in hun 

huizen wonen. Hoe komt het toch dat er woningnood is… 

Het volgende onderdeel van mijn afscheidsrondje is het jongeren-

centrum in Malden.

Voor de nieuwe burgemeester schrijf ik de dingen die ik zoal hoor 

op, op gekleurde vellen papier. Ik vermoed dat het best een aardig 

boekwerk kan worden. Zo schrijf ik ook aan hem over de onder-

nemers in onze dorpen. Bijvoorbeeld over twee vrouwelijke 

ondernemers die hun eigen product ontwikkelen en dat op de 

markt zetten, met alles wat er bij hoort. De juiste grondstoffen 

zoeken, veel proberen en dan veel (laten) controleren, want je mag 

niet alles zo maar verkopen. Verpakken en dan zorgen dat mensen 

weten dat het te koop is. Ik vind het zo fascinerend hoe mensen dat 

voor elkaar krijgen. Zou toch leuk zijn als er een netwerk ontstaat 

waarin mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen. 

Marriët Mittendorff 


