
In onze gemeente werken wij samen met de organisatie ‘Uniek Sporten’ om mensen met 
een beperking ook de mogelijkheid te geven om te sporten. Ze geven sportadvies maar 
beantwoorden ook vragen over hulpmiddelen of het zoeken van een maatje. Ze bieden ook 
trainingen aan zoals deze ‘verbeter uw rolstoelvaardigheid’. Vanuit onze gemeente kunt u 
hier dus aan deelnemen. 

Zit u in een rolstoel, maar weet u niet goed hoe u ermee om moet gaan? In mei 2022 orga-
niseert Uniek Sporten regio Nijmegen in samenwerking met  Basketball Experience NL 
(BEN) een Training Rolstoelvaardigheid en Sport. 

Inhoud training
De training is voor mensen die in het dagelijks leven en/of tijdens sportactiviteiten ge-
bruikmaken van de handbewogen rolstoel.  Tijdens de trainingen wordt er samen volop 
geoefend om optimaal gebruik te maken van uw ADL-rolstoel en/of sportrolstoel. 
Ook maakt u kennis met verschillende rolstoelsporten/-activiteiten en enkele verenigin-
gen uit de regio zoals Bocht18, Aangepast Sporten Arcus en Stichting Koprol. Enkele doelen 
waar aan wordt gewerkt tijdens de trainingen zijn: zelfstandigheid  bevorderen, zelfver-
trouwen positief beïnvloeden en andere rolstoelgebruikers ontmoeten. 

Planning
Er vinden 5  trainingen plaats op donderdagavond (20.00-21.30  uur) in ‘Ark van Oost’, 
Cipresstraat 154 in Nijmegen:
- 19 mei
- 2 juni
- 16 juni
- 30 juni
- 14 juli

Inschrijven
U kunt tot vrijdag 13 mei inschrijven via regionijmegen@unieksporten.nl Stuur in een mail 
de volgende gegevens: naam, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer.

De kosten van veel producten en diensten, 
waaronder die van energie, zijn de afgelo-
pen tijd enorm gestegen. Dat laatste leidt 
tot hoge energierekeningen. Met een laag 
inkomen kan het moeilijk zijn om deze kos-
ten te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu 
de energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?
Dit is een (eenmalig) bedrag van € 800 
netto per huishouden. Dit bedrag wordt 
uitbetaald in het jaar 2022.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge 
energierekening. Het is niet verplicht om de 
toeslag hieraan te besteden. Maar het is 
wel verstandig om dit geld te gebruiken 
voor de hogere jaarafrekening van de ener-
gieleverancier.

In onze gemeente doen wij ook mee met 
het project ‘Kamers met Aandacht’; een 
nieuwe woonoplossing voor jongeren van 
18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verla-
ten en niet thuis, maar ook niet helemaal 
zelfstandig kunnen wonen. We zoeken 
samen met zorgaanbieders kamers in de 
particuliere sector. 

Kamers met Aandacht koppelt jongeren 
aan mensen die een kamer over hebben. 
Iedereen kan een kamer met aandacht aan-
bieden en iedere woonruimte kan een 
Kamer met Aandacht worden. Zoals een 
zolderkamer bij een gezin, een kamer bij 
een alleenstaande of bij een ouder echt-
paar. Voorwaarde is dat de kamer minimaal 
één jaar wordt verhuurd en dat de huurprijs 
niet hoger is dan het bedrag geadviseerd 
door de landelijke huurcommissie. 

Persoonlijke aandacht 
De jongeren krijgen nog zes maanden be-
geleiding van hun eigen hulpverlener die ze 
bij de zorgaanbieder ook hadden. En met 
een beetje persoonlijke aandacht bouwen 
ze een eigen netwerk op om op terug te 
vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op 
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Gratis training rolstoelvaardigheid ‘Kamers met aandacht’ gezocht voor 
jongeren 

Asfaltwerkzaamheden De Laan en 
Kasteelsestraat

Eenmalige energietoeslag 2022 voor de laagste inkomens
Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor een 
huishouden in de gemeente Heumen dat
• een energiecontract heeft  met een ener-
 gieleverancier; en
• te maken heeft  met een (laag) inkomen 
 tot 130% van het sociaal minimum; en
• waarbij sprake is van een beperkt ver-
 mogen.
Let op: er geldt een maximum van één 
energiecontract per huishouden, waarvoor 
de energietoeslag bestemd is.

Ontvangt u dit jaar bijstand of ontving u 
een minimaregeling?
Dan hoeft  u niets te doen. Wij hebben vol-
doende gegevens van u. U ontvangt in mei 
een brief over de energietoeslag van de ge-
meente. Daarna ontvangt u de energietoe-
slag in 2 termijnen van € 400. We verwach-
ten de uitbetalingen in mei en in juli te 
kunnen doen.

eigen benen kunnen staan. Deze persoon-
lijke aandacht kunnen verhuurders geven, 
maar ook huisgenoten.

Zorgvuldige match 
De verhuurders en jongeren worden zorg-
vuldig gekoppeld. Verhuurders bepalen zelf 
hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke 
manier. De jongeren betalen de maande-
lijkse huur, hebben een dagbesteding en 
geen problematiek die het dagelijks functi-
oneren in de weg staat. 

Interesse? 
Heeft  u een kamer vrij? Kijk dan voor meer 
informatie op: www.kamersmetaandacht.nl
of neem contact op met Anne-Marie Akkers 
via: info@kamersmetaandacht.nl of bel 
naar: (06) 25 35 62 15.

Ontvangt u geen bijstand en ontving u ook 
geen minimaregeling via de gemeente?
Dan zijn uw gegevens niet bij ons bekend. 
U moet dan een aanvraag indienen bij de 
gemeente via het aanvraagformulier Ener-
gietoeslag (kijk hiervoor op onze website). 
U kunt dat doen tot 1 januari 2023.

Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft  u hulp nodig om 
een aanvraag in te dienen? Informeer dan 
bij sociale zaken van de gemeente Heumen 
via soza@heumen.nl of via: 
schuldhulpverlening@heumen.nl 
Of bel (024) 358 83 00.

Van maandag 25 april t/m 4 mei vinden asfaltwerkzaamheden plaats aan De Laan en 
Kasteelsestraat in Overasselt. Er wordt gewerkt tussen 7.00 en 17.00 uur. Het verkeer op 
de Kasteelsestraat nabij de fi etsoversteek zal waar nodig door verkeersregelaars bege-
leid worden. 

Verkeershinder
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 april is De Laan afgesloten voor autoverkeer vanwege de 
frees- en asfaltwerkzaamheden.

In de avond en nacht van 13 op 14 mei wordt op de Kasteelsestraat het gele asfalt nabij 
de Buurderij vervangen. Ook wordt rood asfalt op de fi etsoversteek nabij De Laan 
aangebracht. Hiervoor wordt een omleiding via de Garstkampsestraat en Ijkelaarstraat 
ingesteld.



Lintjesregen 2022 gemeente Heumen
Op 26 april 2022 heeft burgemeester Joerie 
Minses tijdens de Lintjesregen vijf inwo-
ners van de Gemeente Heumen namens de 
Koning benoemd tot ‘Lid in de Orde van 
Oranje Nassau’. De burgemeester was zeer 
verheugd dat hij dit jaar, na het opschorten 
van alle corona-maatregelen, de versierse-
len die bij de Koninklijke Onderscheiding 
horen persoonlijk bij de gedecoreerden 
mocht opspelden. 

Mevrouw A.S.M. (Antoinette) Caenen-van 
de Ven (81) uit Malden (Lid in de Orde van 
Oranje Nassau)
De Stichting Werkgroep Missie en Ontwik-
keling Malden (Stichting M&O) is een vrij-
willigersorganisatie die zich met name richt 
op projecten zoals armoedebestrijding en 
educatieve ondersteuning van kinderen in 
derdewereldlanden. Ook bieden zij financi-
ele ondersteuning aan kleinschalige ont-
wikkelingsprojecten in diverse ontwikke-
lingslanden zoals onder meer Suriname, 
Peru, India, Zuid-Afrika, Mozambique en 
Oeganda. Bij M&O zijn 25 vrijwilligers werk-
zaam die, naast ondersteuning aan de 
Stichting, ook de bijbehorende winkel ‘De 
Schakel’ naar volle tevredenheid draaiende 
houden.

Degene die daar met kop en schouders bo-
venuit steekt, is Antoinette Caenen-van de 
Ven. Aanvankelijk als penningmeester en 
bestuurslid, later ook als leidinggevende en 
organisator van De Schakel. Voor de vrijwil-
ligers werkzaam in deze winkel voor herge-
bruikte kleding fungeerde Antoinette als 
een ‘van top tot teen’ geïnformeerd infor-
matie- en beleidsaanspreekpunt. Naar het 
bestuur toe vervulde Antoinette een es-
sentiële informerende taak. Bovendien 
voelde zij zich, samen met haar echtge-
noot, verantwoordelijk voor het onderhoud 
en de instandhouding van het gebouw 
waarin de winkel is gevestigd.

Tot de vele werkzaamheden die zij voor de 
Stichting M&O en De Schakel inmiddels 35 
jaar onafgebroken heeft verricht, behoren 
het plannen van de werktijden van de vrij-
willigers, het beheren van de kas van de 
winkel, het inpakken van dozen met kleding 
bestemd voor Suriname, het sorteren en 
verkopen van tweedehands kleding in de 
winkel, het afvoeren van niet bruikbare kle-
ding, het verkopen van derdewereld artike-
len in de parochiekerk in Malden en het 
personeelsbeheer. Haar grote enthousias-
me en betrokkenheid heeft ervoor gezorgd 
dat de Stichting of de winkel nooit een te-
kort aan vrijwilligers had. Antoinette heeft 
vorig jaar vanwege haar 80-jarige leeftijd 
besloten haar werkzaamheden te beëindi-

gen. Deze mededeling is door haar colle-
ga-vrijwilligers als een schok ervaren om-
dat Antoinette gezien wordt als hét gezicht 
van De Schakel. Voor het bestuur betekent 
het vertrek van Antoinette een stevige 
aderlating. Immers, een vrijwilliger zoals zij 
heeft door haar tomeloze inzet en toewij-
ding op meerdere gebieden binnen de 
Stichting M&O en De Schakel wel bewezen 
dat het lastig zal zijn haar te evenaren.

De heer J.H.P. (Koos) Groenen (75) uit Mal-
den (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
TC de Pedaleurs (fietstoervereniging) en SV 
Juliana ’31 (voetbalvereniging) in Malden 
kunnen zich gelukkig prijzen met een vrij-
williger als Koos Groenen die heel lang en 
heel actief een belangrijke rol speelt in het 
functioneren van beide verenigingen.

Koos is sinds de oprichting van TC de Peda-
leurs op 1 mei 1981 actief lid én penning-
meester. Het ongeremde vertrouwen in de 
correcte afhandeling van de financiën van 
de clubactiviteiten heeft Koos in al die jaren 
ten volle verdiend. Dit geldt met name voor 
de financiële verantwoording door com-
missies die een evenement organiseren of 
beheren. Al veertig jaar worden elk jaar drie 
evenementen ten behoeve van inwoners 
van omliggende gemeenten georganiseerd; 
De Bosloop in november met 600 tot 800 
deelnemers, de ATB-cross voor derden 
(max. 1500 deelnemers) door de bossen, ui-
teraard met vergunningen. En elk voorjaar 
een tocht voor toerfietsers. Het organise-
ren vergt een niet aflatende, financiële af-
handeling van de verenigingsactiviteiten. 
Daarbij is Koos ook degene die de sponsor-
contracten voor zijn rekening neemt. Naast 
penningmeester van de Pedaleurs heeft 
Koos een bijzondere titel binnen het pelo-
ton. Op de gebruikelijke zondagochtendrit 
wordt 80 km gereden, maar de KMG-rit of-
tewel de Koos-Met-Gebak rit, moet langer 
zijn dan 100 km. 

Naast zijn vrijwilligersactiviteiten bij de Pe-
daleurs, is Koos sinds 2001 ook vrijwilliger 
bij SV Juliana ’31. Koos is verantwoordelijk 
voor de veldbelijning op sportpark De Broe-
klanden in Malden. Dit park bestaat uit 6,5 
voetbalvelden. In 2019 werd door Koos het 
aantal van 1000 belijnde velden behaald.

Ook is Koos actief binnen de 4Daagsecom-
missie. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 
worden de kleedkamers veranderd in een 
slaapgelegenheid voor ongeveer 100 man-
nen en vrouwen. Tenslotte organiseert Juli-
ana ’31 ieder jaar een van de beste rommel-
markten in onze regio. Dit jaar was er een 
opbrengst van ruim 25.000 euro voor de 

clubkas. En ook hier draagt Koos zijn onmis-
bare steentje bij als vrijwilliger. Door te hel-
pen bij het sorteren van de aangeboden 
spullen, bij de opbouw van tenten en 
marktkramen, en op de verkoopdag zelf na 
sluitingstijd weer om te helpen met oprui-
men. Door Juliana ’31 wordt Koos met recht 
gezien als een onmisbare vrijwilliger.

De heer M.W. (René) Jetten (71) uit Heumen 
(Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Sinds 1969 is René Jetten actief geweest 
als vrijwilliger bij de Muziekvereniging Vlijt 
en Volharding in Heumen. Niet alleen als 
muzikant (hij speelde de eerste bugel) maar 
ook in de aanloop naar concerten en con-
coursen was René altijd aanwezig om alles 
in gereedheid te brengen. Hij is altijd zeer 
betrokken geweest bij het clubgebouw dat 
door de leden eigenhandig is ontworpen én 
gebouwd en heeft veel vrije uren besteed 
aan timmerwerk en technische klussen. 
Door de jaren heen heeft hij bij alle grotere 
uitvoeringen veel werk verricht met het 
maken van de decors en het opbouwen van 
tribunes.

Zijn vrijwilligersactiviteiten breidden zich 
in de jaren daarna verder uit. Ruim 11 jaar is 
hij jeugdcommissielid van carnavalsvereni-
ging De Raore Schutters geweest en heeft 
hij samen met de andere commissieleden 
voor een onvergetelijk carnaval voor de 
jeugd gezorgd. Het jaar 1989 was voor hem 
een kroonjaar omdat hij toen zelf Prins Car-
naval was. Door zijn handigheid met hamer 
en spijkers heeft hij, naast het bouwen van 
de praalwagen voor de optocht voor zowel 
zijn eigen carnavalsgroep als voor de jeugd, 
menig project weten te realiseren.

Van 1990 tot 2002 was René bestuurslid bij 
Verenigingsgebouw De Terp met voorna-
melijk het onderhoud van het gebouw in 
zijn portefeuille. Vanaf 2002 verricht hij dit 
onderhoud als vrijwilliger. Daarnaast is hij 
voor de Terp ook druk met het verrichten 
van allerlei hand- en spandiensten bij het 
inrichten van de evenementen, zoals car-
naval, de doortocht van de Nijmeegse Vier-
daagse, een schuttersfeest of de jaarlijkse 
oliebollenactie. René is in 2013 de onmisba-
re en stuwende kracht geweest achter de 
ingrijpende verbouwing van de Terp. 

Sinds 2000 is René bovendien vrijwilliger bij 
de SV Heumen Voetbal & Korfbal. Hij zet 
zich wekelijks in om alle soorten klussen die 
zich maar voordoen te klaren, van het repa-
reren van een lek dak, de wekelijkse 
schoonmaak van de gebouwen (samen met 
zijn vrouw) tot het trekken van de lijnen op 
de velden. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
René vanaf de start decorbouwer is van to-
neelvereniging Het Plankier in de Terp. Bin-
nen de Heumense gemeenschap wordt 
René Jetten gezien als een fijn mens om 
mee samen te werken, een topper onder de 
vrijwilligers.

De heer F.C.W. (Franz) Grienberger (80) uit 
Overasselt (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Franz Grienberger wordt door velen die 
hem kennen omschreven als een bijzondere 
en markante persoonlijkheid. In 1966 werd 
Franz in zijn geboorteplaats Millingen 
raadslid en wethouder. In 1967 stapte de 
burgemeester op en Franz nam als lo-
co-burgemeester het ambt waar. Daarmee 
was hij als 26-jarige de jongste burgemees-
ter van Nederland. In 1971 werd hij burge-
meester van Westervoort en in 1980 ver-
trok hij naar de nieuwe gemeente Heumen 
om daar het burgemeestersambt op zich te 
nemen.

Al meer dan 35 jaar is Franz als vrijwilliger 
betrokken bij de OTTV, de Overasseltse Ta-
feltennisvereniging. Bij de wekelijkse trai-
ningen, competities en toernooien is Franz 
altijd aanwezig bij het inrichten van de zaal 
en na afloop bij het afbreken en opruimen. 
Dat geldt ook voor de jaarlijkse Pinkster-
markt waar hij door zijn grote betrokken-
heid een voorbeeld is voor anderen.

Zoals ook bij de Stichting Overasselt Pro-
motions waar hij sinds 2004 als vrijwilliger 
actief is bij elke gelegenheid zodra er iets te 
vieren is in het dorp. Franz helpt bij de in-
tocht van Sinterklaas, Pinkstermarkt, Car-
naval, Vierdaagse doortocht ’s morgens om 
04.00 uur, Dodenherdenking, Bevrijdings-
dag en Oranjefeesten. Of het nu het plaat-
sen van overkappingen, tenten, toiletwa-
gens betreft of als bevoegd verkeersregelaar 
het verkeer regelen, het gaat hem allemaal 
goed af. Ondanks zijn gevorderde leeftijd 
sjouwt hij met palen en klimt op ladders om 
honderden vlaggen en kilometers vlaggen-
lijnen op te hangen. Als lid van het Oranje-
comité is Franz betrokken bij alle voorbe-
reidingen van Koningsdag. Het programma 
wordt door hem huis aan huis in het dorp 
rondgebracht. Op het feestterrein zelf helpt 
hij bij het opzetten én het opruimen en dan 
is duidelijk te zien dat hij volop geniet van 
het samenzijn met zijn dorpsgenoten.

Franz draagt niet alleen de sport een warm 
hart toe maar ook de muziek. Ondanks het 
feit dat hij zelf geen muziekinstrument be-
speelt is hij op tal van manieren betrokken 
geweest bij Muziekvereniging ‘Kunst Na 
Arbeid’. Hij is jarenlang bestuurslid geweest 
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Wees welkom tijdens de Dodenherdenking

Maak gebruik van het Heumenstegoed!

gingsgebouw, Willem Alexanderstraat 1 in 
Overasselt.

Tot slot
Bent u niet in staat om aan de stille wan-
deltocht naar het monument deel te ne-
men? U kunt ook rechtstreeks naar de 
plek gaan waar de herdenking plaatsvindt. 
Er staan uiteraard stoelen bij de herden-
kingsplek.
NB: Tijdens de gehele herdenking is er een 
fotograaf aanwezig.

en begeleidde als tijdelijk voorzitter de 
overgang van de harmonie naar 3 verschil-
lende orkesten. Zijn bestuurlijke ervaring 
kwam hierbij goed van pas. Als vrijwilliger is 
Franz op dit moment vooral aanwezig bij 
acties om de muziekvereniging financieel 
gezond te houden. Franz Grienberger is ie-
mand die altijd hulp zal bieden. Iemand 
waar je een beroep op kunt doen en dan 
vrijwel nooit ‘nee’ als antwoord krijgt.

De heer G.M.J. (Gerard) Schoenmakers (80) 
uit Overasselt (Lid in De Orde van Oranje 
Nassau)
Gerard Schoenmakers groeide op in Over-
asselt in een boerengezin als derde van zes 
kinderen. Er werd van vroeg tot laat hard 
meegewerkt op het gemengd boerenbedrijf 
van zijn ouders en daarnaast hielp Gerard 
veel boeren en champignonkwekers in de 
omgeving. Naast al deze drukke werkzaam-
heden vond Gerard de tijd voor het trainen 
en begeleiden van de A-junioren van Over-
asseltse Boys. Na het behalen van het KNVB 
scheidsrechtersdiploma in 1974 heeft hij 
bijna 40 jaar belangeloos iedere zondag 
wedstrijden gefloten in het amateurvoetbal 
4e klasse tot de 2e klasse KNVB. Vaak werd 
hij als scheidsrechter geplaatst bij lastige 
wedstrijden waar vastberadenheid en 
strakke leiding nodig waren. Voor al zijn 
verdiensten in de voetbalsport is hij door de 
KNVB onderscheiden met de Zilveren Speld 
en de Gouden Scheidsrechtersspeld.

Ook tijdens zijn werkzame leven als chauf-
feur bij Van Gend & Loos (nu DHL) was Ge-
rard druk met vrijwilligerswerk. Hij werd lid 
van de EHBO, behaalde zijn diploma en 
werd begeleider van de opleidingen op de 
vaste EHBO-avonden. In deze periode was 
hij ook vrijwilliger bij het ophalen van het 
oud papier met de tractor en kar.

In zijn vrije tijd is Gerard gaan tennissen bij 
tennisvereniging LTVO waar hij lid werd van 
de accommodatie-commissie en vrijwel di-
rect de drijvende kracht en voorganger bij 
het onderhoud van het tennispark en de 
banen. Het bijna dagelijks op orde houden 
van de banen, plus kleine én grote repara-
ties aan het clubgebouw nam hij voor zijn 
rekening. De leden van LTVO beleven nog 
dagelijks plezier van de verbeteringen en 
herinrichting van het tennispark die mede 
door Gerard tot stand zijn gekomen.
In 2005 is Gerard bij Plus Bakkerij Derks be-
gonnen als broodbezorger en broodsnijder. 
In de loop der jaren kwam daar het bezor-
gen van boodschappen bij. Met veel zorg en 
toewijding bezorgt hij tweemaal per week 
bij diverse zorginstellingen en op vrijdag bij 
veel ouderen in Overasselt. Gerard doet zijn 
werk met passie en grote toewijding en be-
tekent daardoor heel veel voor de mensen 
die zichzelf niet goed kunnen redden.

Na twee jaar mogen we elkaar weer ont-
moeten tijdens de Dodenherdenking. Dit 
jaar start de jaarlijkse Dodenherdenking 
op woensdag 4 mei om 18.30 uur in de 
Heilige Antonius Abt kerk in Overasselt 
(Hoogstraat 5). We herdenken tijdens 
deze dienst alle slachtoffers van oorlog en 
geweld. Alle inwoners van onze gemeente 
zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Na de dienst er een stille tocht naar het 
bevrijdingsmonument aan de Schoonen-
burgseweg in Overasselt. Bij dit monu-
ment houdt burgemeester Joerie Minses 
een toespraak en worden er gedichten 
voorgedragen. 

Kinderen aanwezig
Bij deze de oproep specifiek voor kinderen 
om ook te komen! Wij laten kinderen na-
melijk graag kennismaken met de tradi-
ties van herdenken. De jeugd heeft de 
toekomst, daarom is het belangrijk dat zij 
betrokken worden bij deze herdenking. 
Scouting Malden is hier bijvoorbeeld altijd 
al bij, daar zijn we heel blij mee! Wil uw 
zoon/dochter iets speciaals doen tijdens 
de herdenking (bijvoorbeeld het voordra-
gen van een gedichtje) dan mag u contact 
opnemen met Marieke Snieder, zij is de-
gene die dit coördineert. Stuur een e-mail 
naar: mariekesnieder@gmail.com

Is het voor u lastig vanwege een laag inko-
men om met uw kinderen naar de bioscoop 
of naar de binnenspeeltuin te gaan of om ze 
aan te melden bij de voetbal- of dansclub of 
bij de Scouting? Of wilt u graag een keertje 
naar het theater in Overasselt? Dit is ook 
voor u en uw kinderen mogelijk! Wij vinden 
het namelijk belangrijk dat iedereen mee 
kan doen in onze samenleving. Daarom 
hebben we de regeling ‘Heumenstegoed’ 
voor inwoners met een inkomen tot 130% 
van het minimum en een laag vermogen. 

Het gaat om alle gezinsleden die tot dit 
huishouden behoren. Het Heumenstegoed 
kunt u inruilen voor maatschappelijke acti-
viteiten voor u zelf, uw partner of voor uw 
kinderen. Mocht u zich willen aanmelden bij 
een organisatie die nog geen aanbod heeft 
op Heumenstegoed, laat het de organisatie 
weten. Elke organisatie mag namelijk mee-
doen zodra zij zich hebben aangemeld voor 
het Heumenstegoed via: 
www.heumenstegoed.nl!

Hoe werkt het?
Per kalenderjaar is maximaal € 275 per ge-
zinslid beschikbaar. Het tegoed bestaat uit 

twee bedragen:
1. Meedoenregeling ter waarde van € 100,-
2. Lidmaatschap vereniging of club ter  
 waarde van € 175,-
Via het aanmeldformulier Heumenstegoed 
vraagt u bij de gemeente voor u en uw gezin 
het Heumenstegoed aan. 
Kijk op: www.heumenstegoed.nl en volg de 
stappen. Gezinsleden van 18 jaar en ouder 
met een eigen inkomen melden zich zelf-
standig aan via dezelfde site. 

Heeft u hulp nodig? Of heeft u nog vragen?
Niet iedereen is even digitaal vaardig en 
soms heeft u even hulp nodig. Dat is geen 
probleem.
Voor hulp kunt u terecht bij: Medewerkers 
van de Formulierenbrigade. Bel (06) 23 84 
29 64 of kijk voor de spreekuren in Malden-
steijn op de site: www.sshbsupport.nl/ 
formulierenspreekuur/ 

Heeft u nog meer vragen over het Heumen-
stegoed dan kunt u ook terecht bij de afde-
ling sociale zaken van de gemeente Heu-
men. Bel (024) 358 83 00 of stuur een e-mail 
naar: soza@heumen.nl

Houd rekening met extra reistijd 
Moet u woensdagavond 4 mei met de auto 
door Overasselt of Nederasselt? Vanwege 
de stille tocht wordt u tussen 19.00 en 
21.00 uur omgeleid. Door de omleiding bent 
u wellicht langer onderweg. Op de pagina 
www.heumen.nl/werkzaamheden leest u 
over de afsluiting van de N271. 

Napraten in Verenigingsgebouw 
Na afloop van de herdenking is er een mo-
gelijkheid om na te praten in het Vereni-

 Uit de 
 gemeenteraad 
van 21 april 2022
Op donderdag 21 april heeft de gemeen-
teraad van Heumen voor de eerste keer in 
de nieuwe samenstelling vergaderd.  
De raadsvergadering stond vooral in het 
teken van benoeming en beëdiging.

17 commissieleden zijn vanuit de fracties 
voorgedragen en zijn benoemd na het af-
leggen van de eed of de belofte. Ook zijn 
de 1e en 2e plaatsvervanger van de raad 
en de commissievoorzitters benoemd. 
Voor de vertegenwoordiging in de regio 
zijn de leden voor de regioagendacom-
missie Groene Metropoolregio en Modu-
laire Gemeenschappelijke Regeling be-
noemd. Tot slot zijn de 1e en 2e plaats- 
vervangend griffier benoemd. 

Terugluisteren? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, 
dan kunt u de vergadering terugluisteren 
via de vergaderkalender: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op 
de link naar de audio stream.



‘Voor elk wat wils’ 
De Derde Helft van start in Nederasselt

Informatieavond subsidie Landschap 
en Biodiversiteit in Heumen 

Werkzaamheden aan het riool 
Maldensveld 

Op 10 mei zijn ouderen uit onze gemeente 
van harte welkom bij dorpshuis ‘Ons Huis’ 
in Nederasselt om gratis kennis te maken 
met activiteiten binnen De Derde Helft. De 
Derde Helft is een initiatief van het Natio-
naal Ouderenfonds voor mensen die actief 
in het leven (willen blijven) staan. Niet al-
leen voor sport en spel, maar ook voor een 
kop koffie en een goed gesprek. 
 
Iedereen is welkom om elkaar vrijblijvend te 
ontmoeten en mee te doen met activiteiten 
die georganiseerd worden door vrijwilli-
gers, zoals bord- en kaartspelen, biljart, 
kopje koffie drinken en sjoelen. Dorpshuis 
‘Ons Huis’ stelt haar deuren elke dinsdag 
open van 14.00 - 16.30 uur op Kerklaantje 17 
in Nederasselt. We starten op 10 mei met 
een kick-off.

Kick off
Tijdens de kick-off beginnen we om 14.00 
uur met een inloop met koffie en thee. Om 
14.15 uur is de opening met activiteiten zo-
als jeu de boules, Liedjestafel of een kopje 
koffie drinken. Om 16.30 uur sluiten we af. 

Wilt u zich aanmelden voor de kick-off of 
voor meer informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met Jacquelien Albers via: 
OnsHuisbeheer@hotmail.com of bellen op: 
(06) 20 45 46 99.

Wekelijks activiteiten
De activiteitengroep van het dorpshuis or-
ganiseert vanaf de kick-off wekelijks tal van 
sportieve en niet-sportieve activiteiten 
voor alle 55-plussers uit onze gemeente.  
Zij werkt daarin samen met diverse maat-
schappelijke partners zoals ons als ge-
meente en Malderburch. 

Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich sa-
men met partners, donateurs en vrijwilli-
gers in voor een samenleving waarin geen 
enkele oudere zich eenzaam hoeft te voe-
len. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en 
gericht op ontmoeting. Zo helpen zij oude-
ren om op een actieve manier ouder te wor-
den. Ook stimuleren we de samenleving om 
een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. 
Want ouder worden doe je samen!

Op 17 mei is er een informatieavond over de subsidieregeling voor het versterken van land-
schap en biodiversiteit in het buitengebied van gemeente Heumen. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Verenigingsgebouw aan de Willem Alexanderstraat in Overasselt. Start is om 
19.30 met een kopje koffie/thee en de bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Aanmelden is niet 
nodig.
 
Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen
In het project ‘Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen’ werkt onze gemeente samen 
met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Inwoners van het buitengebied van 
Heumen krijgen advies over de landschappelijke beplanting op hun erf/perceel, van bij-
voorbeeld laanbomen, knotwilgen, elzenrijen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen. 
Ook krijgen zij advies over meer biodiversiteit op het eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld 
door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en in-
secten. Dit kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiperiode of door het 
inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten. Ook is het mogelijk om achterstal-
lig onderhoud van karakteristieke landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en 
laanbomen aan te pakken. Op het aanmeldformulier op de website van SLG kunt u uw inte-
resses aangeven.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond over het beplantingsproject horen de aanwezigen een aantrek-
kelijk en herkenbaar verhaal over landschap, biodiversiteit en erven, gericht op de eigen 
lokale situatie. Tevens worden de randvoorwaarden en kansen van deelname geschetst en 
kan men zich direct aanmelden voor een erfbezoek met een kosteloos beplantingsplan.

Inventarisatie erf/perceel
Na aanmelding voor dit project neemt een adviseur van SLG contact op met de deelnemer. 
De adviseur kijkt samen naar het groen op zijn of haar erf en bespreekt de mogelijkheden. 
Op basis van de inventarisatie stelt de adviseur een inrichtingsplan op. Dit plan is gericht op 
aanplant van streekeigen bomen en struiken en het ecologisch beheer hiervan. Indien wen-
selijk, is ook het inzaaien van meerjarige inheemse voedselplanten (voor bestuivers) deel 
van het plan.
 
Uitdeeldag
Later dit jaar of begin volgend jaar vindt voor alle deelnemers een gezamenlijke bestelling 
van het plantmateriaal plaats. De beplanting ontvangen de deelnemers tijdens een feeste-
lijke uitdeeldag in de omgeving. De combinatie van gezamenlijke inkoop en subsidie van 
gemeente Heumen en provincie Gelderland, zorgen ervoor dat de eigen bijdrage voor deel-
nemers beperkt blijft. We hopen zo met elkaar een nog groener en aantrekkelijker buiten-
gebied te creëren. Doet u mee?
 
Vragen en aanmelden
Op de website van SLG kunt u meer informatie vinden over de werkwijze en hoe u zich  
kunt aanmelden. Kijk op: 
www.landschapsbeheergelderland.nl/landschaps-en-biodiversiteitsimpuls-heumen
Of neem contact op met Erwin Reinhard van SLG via e-mail: 
e.reinhard@landschapsbeheergelderland.nl of op telefoonnummer: (026) 353 74 44.

In opdracht van onze gemeente vinden er vanaf maandag 2 mei rioolwerkzaamheden plaats 
in de wijk Maldensveld in Malden. Een gebied omsloten tussen de Rijksweg, Groesbeekse-
weg en Veldsingel aan de noordoostzijde. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de 
firma A. Weijers.

Op verschillende plaatsen in de wijk vinden er kleine reparatiewerkzaamheden plaats. Het 
gaat veelal om breuken of wortel ingroei in de aansluitingen op het hoofdriool. De werk-
zaamheden worden meestal met een kleine graafmachine uitgevoerd en duren vaak niet 
langer dan een halve werkdag. 

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Vanaf maandag 2 mei tot en met vrijdag 5 augustus tussen ± 7.00 uur en 18.00 kunt u de 
graafploeg van de firma A. Weijers in de wijk tegen komen. Een kaartje en een planning per 
straat vindt u op onze website www.heumen.nl/werkzaamheden Let op: deze planning kan 
tijdens de uitvoeringsperiode nog worden aangepast. 

Wat merkt u hiervan? 
De weg of het plantsoen zal plaatselijk worden geopend en veelal dezelfde dag weer worden 
gedicht. In enkele gevallen is doorgaand rijverkeer voor auto, fiets, of voetganger ter plaat-
se niet mogelijk. U zult in die gevallen elders moeten parkeren of even moeten omlopen.
Wij vragen u bij het passeren van de graafploeg enige voorzichtigheid in acht te nemen. 
Plaatselijk worden verkeersmaatregelen genomen en soms parkeerverboden ingesteld.  
Direct aanwonenden worden vooraf door de aannemer per brief geïnformeerd.

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Bestrijding eikenprocessierups

In de komende periode kan er (weer) over-
last ontstaan veroorzaakt door de eiken-
processierups. Om de overlast in het ko-
mende seizoen zo veel mogelijk te 
beperken, zijn wij al begonnen met de be-
strijding. In dit artikel kunt u lezen welke 
gevaren de eikenprocessierups voor u en 
uw (huis-) dieren op kan leveren en welke 
acties er ondernomen worden.

De eikenprocessierups is de grijze, harige 
rups, die alleen in eiken leeft. Ze kunnen 
een bedreiging voor de volksgezondheid 
vormen. Als mensen of dieren in aanraking 
komen met de brandharen, kunnen vele al-
lergisch lijkende reacties ontstaan op huid, 
ogen en luchtwegen. 

Zaterdag 14 mei staat het dorp Heumen in het teken van de vele verenigingen die het dorp 
rijk is! Op initiatief van alle verenigingen organiseren zij samen het zogenaamde: HEUMEN 
PRESENTEERT!

Op deze dag (van 14.00 tot 17.00 uur) presenteren alle verenigingen zich in het dorpshuis
Terp in Heumen. Iedereen (jong en oud) is van harte welkom om te komen kijken en mee
te doen. Ook inwoners uit de andere dorpen zijn van harte welkom! 

Kom kijken of er een sport/activiteit bij zit die u leuk vindt om te gaan doen of wellicht wilt 
u zich inzetten voor een bepaalde vereniging? Alle vrijwilligers van de verenigingen zien u 
graag op 14 mei!

Bestrijden van de rups
Wij proberen de overlast van de rups tot 
een minimum te beperken. Er is al gestart 
met het bespuiten van bomen in gebieden 
waarin de meeste overlast wordt verwacht. 
Er wordt met een biologisch middel gespo-
ten, waardoor alleen de rupsen worden ge-
dood. Daarbij hebben we vooraf gekeken of 
er beschermde vlindersoorten aanwezig 
zijn. De spuitwerkzaamheden worden 24 
uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht 
enige geluidsoverlast kunt ondervinden. 
Dit is echter van korte duur en wij vragen 
hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Kijk op: www.heumen.nl/eikenprocessierups 

Collectes
Er zijn deze week geen collectes.

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, gft 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
• Nederasselt: Broekstraat 9, Oude Rijksweg 1
• Malden: De Schoren 10, Het Halster 3

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Verbindingsweg 2
• Overasselt: Garstkampsestraat 8

Voor het gedeeltelijk intrekken van 
verleende omgevingsvergunning 
• Malden: Rijksweg 44

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Malden: nabij Hatertseweg 3 - Landgoed  
 Het Hoog
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Verlagen van bermen in de uiterwaarden
In de eerste week van mei staan werkzaamheden gepland om de bermen te verlagen naast 
betonwegen in Nederasselt en Overasselt. De bermen liggen grotendeels te hoog, waardoor 
het water niet goed afloopt. Dit geeft veel modder en overlast bij natte omstandigheden.

We hebben met deze werkzaamheden gewacht tot dit voorjaar, omdat de klei niet te nat 
mag zijn en ook niet te droog. En het moet groeizaam weer zijn, zodat het groen zich weer 
zo snel mogelijk kan herstellen. Waarschijnlijk blijven er voldoende wortelresten achter, 
waardoor gras en kruiden weer snel opko-
men. Als dit niet het geval blijkt te zijn, zullen 
we opnieuw zaaien.

De werkzaamheden vinden plaats over een 
lengte van ongeveer 2,5 kilometer en dus 5 
kilometer berm. Er zal twee of drie dagen ge-
werkt worden en in die periode zijn er afslui-
tingen op de Uiterdijksestraat, Kleefseveer-
straat en Oude Veerstraat.


