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Op donderdag 16 december heeft  
de gemeenteraad ingestemd met 
het Masterplan Centrum Malden. 
Het Masterplan bestaat uit een ont-
wikkelkader voor bouwontwikkelingen 
in het centrum van Malden en een 
schetsplan voor de openbare ruimte. 
Het masterplan is een vervolg op de 
houtskoolschets uit 2013 en het 
concept programma Vitaal Centrum 
Malden uit 2020. 

220 extra woningen
Met het masterplan kunnen er ruim 220 extra 
woningen aan het centrum worden toege-
voegd. De bouwplannen van initiatiefnemers 
zijn 16 september 2021 gepresenteerd aan 
bewoners en ondernemers in en rondom het 
centrum. Er zijn veel reacties ontvangen 
waarbij de bouwhoogte van bebouwing 
rondom het Zuidplein tot bezwaar leidde. 
De gemeenteraad heeft  kennis genomen van 
deze reacties. De gemeente vindt het bouwen 
van betaalbare woningen belangrijk. Met het 
realiseren van woningen in het centrum, denkt 
de gemeente beter te kunnen voorzien in de 
woningvraag vanuit starters, jongeren en 
ouderen. Ook wordt de kans op doorstroming 
verhoogd. 

Het vitaal houden van het winkelcentrum 
is voor de gemeente van belang. Met het 
bouwen van extra woningen rondom het 
winkelcentrum wordt de koopkracht vergroot 
en zijn voorzieningen voor de nieuwe wonin-
gen goed bereikbaar. De gemeenteraad is van 

mening dat een hogere bouwhoogte rondom 
het Zuidplein goed haalbaar is en dat hier 
fl exibel mee omgegaan dient te worden. 
Dit betekent dat er in afwijking van het 
Masterplan gekozen kan worden om hoger te 
bouwen aan het Zuidplein en de Groesbeekseweg. 

Herinrichting openbare ruimte
Met het vaststellen van het Masterplan kan er 
gestart worden met de verdere voorbereiding 
voor het herinrichten van de openbare ruimte. 
De openbare ruimte gaat een groenere uit-
straling krijgen, wat bijdraagt aan een beter 
leefk limaat voor bewoners en bezoekers. 
Ook worden voorbereidingen getroff en om 
in het centrum een Hoogwaardig Openbaar 
Vervoerhalte te maken voor de bus. 

De verwachting is dat in 2023 gestart kan gaan 
worden met deze werkzaamheden.

Communicatie
De gemeenteraad en het college vinden dat de 
communicatie over de verdere planvorming 
van zowel de bouwplannen als de inrichting 
van de openbare ruimte, zorgvuldig dient te 
verlopen. Dit wordt samen met de initiatief-
nemers verder opgepakt.

Meer informatie
Op onze website: 
www.heumen.nl/centrummalden vindt u meer 
informatie over de plannen rondom het Vitaal 
Centrum Malden. Ook het Masterplan en de 
reactienota kunt u hier downloaden.

Ook dit jaar wordt oud en nieuw anders 
dan andere jaren. We hebben te maken 
met coronamaatregelen en veel bijeen-
komsten gaan niet door. Ons college 
heeft  er daarom voor gekozen om ook 
de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in 
onze gemeente niet door te laten gaan. 
Wel heeft  onze burgemeester een 
nieuwjaarsgroet voor u ingesproken. 

Bekijk deze op: www.heumen.nl/nieuws 
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Uit de gemeenteraad 
van 16 december 2021
Op donderdag 16 december 
heeft de gemeenteraad 

van Heumen voor de laatste keer in 
2021 vergaderd. Er stonden maar 
liefst 13 stukken op de agenda, 
daarnaast werden er nog 4 Moties 
vreemd aan de orde van de dag 
ingediend en waren er 2 insprekers. 
Een vol programma dus en om 23.30 
’s avonds werd besloten de vergade-
ring op maandag 20 december voort 
te zetten. 

Een aantal stukken waren al voldoende 
duidelijk of uitvoerig behandeld in de 
commissievergadering, zodat er in de 
raadsvergadering alleen over besloten 
hoefde te worden. Dit betrof onder meer 
het vaststellen van de belastingverordenin-
gen voor 2022 en de verstedelijkingsstrategie 
Groene Metropool Regio.

Vitaal Centrum Malden 
Waar wel uitgebreid over gesproken werd 
was het Vitaal Centrum Malden: in dit besluit 
werden de kaders vastgesteld voor de 
bouwplannen voor het centrum van Malden. 
De raad heeft zelf via een amendement nog 
extra normen aan het kader toegevoegd: 
zij willen graag dat het voor Oosterpoort 
mogelijk is om 185 woningen te realiseren en 
dat er sprake is van flexibele bouwhoogten 
aan de Schoolstraat. 

Aan het eind van de vergadering werd door 
de nestor van de raad, de heer Smeets, nog 
even kort teruggeblikt op het afgelopen jaar 
en wenste de burgemeester in haar laatste 
raadsvergadering eenieder een goede 
afsluiting van 2021 en de beste wensen 
voor 2022. 
Terugluisteren kan via:
www.heumen.nl/vergaderkalender

Bankje bij de Koortsboom
Middenin de bossen van de Hatertse en 
Overasseltse Vennen ligt de kapel van 
St. Walrick met de bijbehorende koorts-
boom. De plek is een bedevaartsplaats 
geworden waar al eeuwenlang mensen 
lapjes in de boom hangen om van een 
ziekte te genezen. Bij uitstek dus een 
plek om troost te zoeken én om je te 
realiseren dat je niet alleen bent in je 
verdriet.

Op deze plaats staat sinds het najaar een 
bankje bij de koortsboom. Dit bankje is voor-

zien van een plaquette met een tekst over 
hetgeen corona met ons heeft gedaan. 

De coronacrisis staat voor velen van ons voor 
een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn 
mensen ernstig ziek geworden en overleden. 
Anderen verloren hun baan of kwamen als 
zelfstandig ondernemer in grote financiële 
problemen. Diploma-uitreikingen, familie-
bijeenkomsten, vakanties en andere zaken 
die het leven mooi maken, gingen niet door. 
Daar even bij stil staan, te herdenken of te 
mijmeren, daar dient dat bankje voor.

8 januari: 
kerstboom inleveren

Op zaterdag 8 januari 2022 kunt u uw 
kerstboom inleveren op verschillende 
locaties in onze gemeente. Medewer-
kers van de gemeentewerf doen een 
aantal standplaatsen in onze gemeente 
aan, waar kerstbomen aangeboden 
kunnen worden. De bomen worden 
direct afgevoerd naar een groen-
verwerker. 

De locaties zijn:
Malden: 
• Hoogenhof (grasveld Grote Loef) 
 tussen 10.00 en 12.00 uur
• Raadhuisstraat (parkeerterrein 
 tegenover restaurant Oliva)  
 tussen 10.00 en 12.00 uur 
• De Horst (parkeerterrein 
 tussen nr. 16 en 28) 
 tussen 10.00 en 12.00 uur

Nederasselt
• Gildeplein   
 tussen 10.00 en 11.30 uur 

Overasselt
• Grasveldje Beatrixstraat 
 (kermisterrein naast marktplein) 
 tussen 12.00 en 14.00 uur

Heumen
• Parkeerterrein 
 Verenigingsgebouw ‘Terp’ 
 tussen 10.00 en 11.30 uur 

Corona maatregelen
Wij vragen u om alléén te komen, om 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden en thuis te 
blijven bij gezondheidsklachten gerelateerd 
aan corona of indien positief getest. Mocht het 
kabinet besluiten om tegen die tijd strengere 
maatregelen in te voeren, dan kan het zijn dat 
de inzameling niet doorgaat.

Milieustraten
Ook kunt u uw kerstboom inleveren op de 
milieustraat of klein knippen en in uw gft 
container doen. Kerstbomen die worden 
aangeboden op de inzamelingsdag voor 
het gft, worden niet meegenomen.
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Vuurwerkverbod in onze gemeente

Cursus psychische problemen in de familie

Dit jaar geldt - in het kader van de 
bestrijding van corona - een landelijk 
vuurwerkverbod. Al eerder had 
Heumen na Nijmegen een permanente 
streep door het afsteken van vuur-
werk gezet. Het is het hele jaar 
verboden consumentenvuurwerk af te 
steken in onze gemeente. Ook tijdens 
de jaarwisseling. Alleen fop- en 
schertsvuurwerk (categorie F1) 
afsteken mag.

In heel Heumen moest het maar eens gedaan 
zijn met het afsteken van vuurwerk besloot 
de gemeenteraad. “Slecht voor het milieu, 
onveilig, lawaaiig, en het levert hulpdiensten 
handenvol werk op”, beargumenteerden de 
meeste politici hun mening. En het werkt ook 
nog eens vandalisme in de hand: elke jaarwis-
seling wordt weer voor duizenden euro’s aan 
openbare bezittingen opgeblazen.

Heumens vuurwerkverbod geldt het hele jaar
• In maart 2021 heeft  de gemeente Heumen in 
 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 opgenomen, dat het afsteken van consu-
 mentenvuurwerk in Heumen voor iedereen 
 (ook voor professionele bedrijven) is ver-
 boden. Zie: Algemene plaatselijke verorde-
 ning gemeente Heumen 2021 op: 
 www.overheid.nl. Dit vuurwerkverbod 
 geldt het hele jaar en dus ook tijdens de 
 jaarwisseling!
• Iedereen vanaf 12 jaar mag wel kindervuur-
 werk uit de categorie F1 het hele jaar door 
 afsteken. Dit wordt ook wel fop- en scherts-
 vuurwerk genoemd, zoals sterretjes, grond-
 bloemen, Bengaals vuur, knalerwten en 
 trekrotjes.

Overtredingen betekenen boetes
Minderjarigen die vuurwerk bij zich hebben of 
afsteken worden naar Bureau Halt verwezen. 
Volwassenen krijgen al boetes voor het bij zich 
hebben of vervoeren van vuurwerk. Op het 
afsteken van verboden vuurwerk staat een 
boete van minimaal 250 euro en voor illegaal 
vuurwerk is dit zelfs minimaal 400 euro.

Zorg dat er geen rommel op straat komt
Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties 
ontstaan zorgen we voor een opgeruimde 
gemeente. We verwijderen rondslingerende 
materialen. Daarnaast sluiten we de onder-
grondse textielcontainers in Malden en 
Overasselt op 31 december en deze openen we 
op 1 januari. Verder legen we veelgebruikte 
glasbakken, zoals bij het winkelcentrum 
Malden, vaker. Maatregelen die u zelf kunt 
nemen:
• Zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden 
 buiten.
• Zet uw kliko na het legen weer binnen.
• Plaats geen afval naast (afgesloten) 
 containers.
• Breng uw glas pas weg na de feestdagen. 
 Glasbak vol? Neem uw glas weer mee 
 naar huis. 

Maatregelen bouwterreinen
Ondanks het vuurwerkverbod zijn bouwterrei-
nen tijdens de jaarwisseling extra kwetsbaar 
vanwege de soms afgelegen locatie. Er wordt 
in die periode niet gewerkt en er liggen vaak 
brandgevoelige materialen opgeslagen. 
Wij vragen u daarom uw bouwlocatie te 
bekijken uit oogpunt van veiligheid en waar 
nodig maatregelen te nemen. 

Te denken valt aan:
• Sloopafval opruimen en afvoeren, uit het 
 zicht halen en/of goed afdekken.
• Het bouwterrein afschermen en afsluiten.
• Extra verlichting aanbrengen.
• Bouwmaterialen onderbrengen en/of 
 afdekken.
• Bouwketen/kantoren goed afsluiten.

Parkeergarage Maldensteijn tijdens de 
jaarwisseling gesloten
De parkeergarage op het Kerkplein onder 
Maldensteijn is op 31 december de hele dag 
gesloten. De parkeergarage gaat op 1 januari 
weer open. De parkeergarage onder de Brede 
School blijft  gewoon open.

Ruim vuurwerkafval voor uw deur of in uw 
straat op
Vuurwerkafval is restafval en mag u dus in de 
bruine zak doen. Let op dat het vuurwerk is 
afgekoeld en maak het eventueel nat alvorens 
u het in de zak doet.

Pro Persona Connect organiseert eind 
februari een cursus voor familieleden 
van mensen met psychische en/of 
verslavingsproblemen. De cursus is 
bedoeld voor inwoners uit de gemeente 
Berg en Dal, Beuningen, Heumen, 
Nijmegen, Lingewaard en Wijchen. 
In januari zijn de intakegesprekken, 
vandaar nu al deze oproep.

Het hebben van psychische problemen is 
zwaar voor degene die het overkomt, maar 
ook voor naasten kan het veel spanning geven. 
Vaak ervaren zij gevoelens van verdriet, 

machteloosheid, onbegrip, eenzaamheid, 
schaamte en soms ook confl icten. Bij deze 
cursus deelt u in de groep met andere naasten 
uw ervaringen, krijgt u steun en handvatten 
hoe om te gaan met de problemen waar u 
tegenaan loopt. We bespreken natuurlijk 
zorgvuldig hoe de privacy gewaarborgd blijft . 

Start cursus op 28 februari
De cursus ‘Psychische problemen in de familie’ 
voor naasten van mensen met een depressie, 
angststoornis, autisme (ASS), of een ander 
psychisch probleem, start op maandag 28 
februari 2022 van 15.00-17.00 uur in Nijmegen. 

Van te voren is er een kennismakingsgesprek 
met de cursusleiders, deze gesprekken vinden 
plaats in januari 2022.

Meer informatie en aanmelden
Neem contact op met onze afdeling Preventie 
via telefoonnummer: (026)  312 44 83 of 
preventie@propersona.nl



Herhaald bericht
Frisse start in 2022: IkPas Battle ‘Dry January’

Join us - doe ook mee!

2022 gaat bijna beginnen! Heeft  u al 
goede voornemens? Bijvoorbeeld meer 
bewegen, stoppen met roken of minder 
drinken? Bij dat laatste kan de IkPas 
Battle u helpen. IkPas is namelijk een 
jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroe-
pen om uw alcoholgebruik even op 
pauze te zetten. Dat heeft  veel voorde-
len. Wethouder Ans Stunnenberg is al 
aangemeld: “Ik doe mee want het is 
soms zo vanzelfsprekend dat er een glas 
wijn gedronken wordt en niet over een 
alternatief nagedacht wordt. Tijdens de 
battle kunt u hier tips bij krijgen.”

Het doel van de IkPas Battle van januari 2022: 
met zoveel mogelijk inwoners uit onze 
gemeente (en Mook & Middelaar) 30 dagen 
het alcoholgebruik op pauze zetten en daarin 
de strijd aangaan met onszelf en met elke 
andere gemeente. 

Voordelen van een alcohol stop!
Doe mee aan ‘IkPas dry january’ en ervaar wat 
minder alcohol in uw leven met u doet.  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat:
• 58% van de deelnemers zich na deelname 
 meer bewust is van hun alcoholgebruik en 
 kiezen bewuster of, wanneer en hoeveel ze 
 willen drinken in plaats van te handelen uit 
 gewoonte.
• 55% van de deelnemers geeft  aan beter te 
 slapen.

Op 7 december is ‘Join us’ gestart met de 
eerste bijeenkomsten in het nieuwe 
jongerencentrum in Malden. Join us is 
een organisatie die leeft ijdsgenoten 
(tussen 12 en 18 jaar) met elkaar in 
contact brengt, ze helpt sociaal sterker 
te worden en ze leert om zelfstandig 
vriendschappen op te bouwen en te 
onderhouden. Er is al een leuke groep 
gestart maar uw zoon/dochter is altijd 
welkom om aan te sluiten! Een deelne-
mer van de groep zegt: “Wat, is het nu al 
tijd om naar huis te gaan? Ik kan nog wel 
een paar uur langer blijven hoor, de tijd 
vliegt hier echt voorbij…”. 

In Nederland voelt 8% van de jongeren tussen 
de 12 en 25 jaar zich vaak alleen. Mocht uw 
zoon of dochter daar last van hebben en wilt u 

• 62% voelt zich lichamelijk fi tter en 63% 
 voelt zich mentaal fi tter.
• 32% van de deelnemers verliest gewicht na 
 deelname.
• 50% van de deelnemers ervaren dat ze een 
 goed voorbeeld zijn voor jongeren.
• 6 maanden na IkPas drinken deelnemers 
 gemiddeld 30% minder alcohol.

Inschrijven tot 4 januari 2022
Onze gemeente en de gemeente Mook en 
Middelaar werken samen om meer in te zetten 
op gezondheidspreventie. U kunt hierbij 
denken aan het tegengaan van roken, overge-
wicht en overmatig alcoholgebruik. Zullen we 
als gemeenten Heumen en Mook & Middelaar 
de grootste pauzegemeente (als het gaat over 
alcohol) worden?! Jong en oud, stimuleer uw 
vrienden, familie, buren om 30 dagen niet te 
drinken en doe mee! 
Schrijf u in op www.ikpas.nl. Dit kan nog tot 
4 januari 2022. Daar leest u ook welke onder-
steuning u krijgt vanuit IkPas. 

dat veranderen? Dan is Join us misschien iets 
voor hem of haar. Samen met andere jongeren 
worden allerlei activiteiten bedacht en 
georganiseerd. De groep bepaalt dus zelf hoe 
de avond eruit ziet. Denk aan een avondje 
gamen, spelletjes doen, gourmetten, een 
fi lmpje kijken, voetballen, bowlen etc. Tijdens 
de avonden zijn er begeleiders aanwezig die 
helpen met sociaal sterker te worden! Op 
Youtube staat een fi lmpje waarbij ervarings-
deskundigen tips voor een gesprek met uw 
kind geven. Kijk op: https://bit.ly/3n1PjPr

Kom erbij - Join us!
Bent u nieuwsgierig naar Join us? Bespreek 
het met uw kind. Op www.join-us.nu vindt u 
meer informatie en veel ervaringsverhalen van 
jongeren. Deelname is gratis. Wilt u eerst wat 
meer informatie? 

Bel of mail dan met Zaphira van Leeuwen: 
06 - 50 07 45 97 of mail haar op:
zvleeuwen@heumen.nl 

Praktische informatie
Join us Malden is voor jongeren van 12-18 jaar. 
Ze komen om de week op dinsdag van 18.30 
tot 21.30 uur bij elkaar. Locatie is de nieuwe 
jongerenlocatie (voorheen SJEM) onder 
Maldensteijn (Kerkplein 8) in Malden. 
De ingang is aan de Rijksweg-zijde (trap af).

‘De Alles Oké? 
Supportlijn’
Jongvolwassenen die er alleen voor 
staan, krijgen veel voor hun kiezen. 
Ze hebben behoeft e aan de juiste 
informatie, praktische hulp en laag-
drempelige steun bij mentale issues. 
Daarom is er ‘De Alles Oké? Support-
lijn’. Deze lijn is onafh ankelijk en 
geïnitieerd door De Kindertelefoon.

Iedereen tussen 18 en 24 jaar kan hier 
terecht. Het contact is gratis en anoniem. 
De getrainde vrijwilligers spreken gemid-
deld 50 jongvolwassenen per dag, via chat 
of telefoon. Soms zijn ze op zoek naar een 
concrete oplossing voor hun probleem. 
Maar het komt ook vaak voor dat ze 
gewoon hun verhaal kwijt willen aan iemand 
die luistert zonder te oordelen. De lijn is 
dagelijks geopend van 14.00 tot 22.00 uur. 
De chat is bereikbaar via www.allesoke.nl en 
bellen kan naar 0800 - 0450. 
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(Frituur)vet niet in het riool!
(Frituur)vet in het riool zorgt ervoor 
dat buizen en pompen verstopt raken 
en vastlopen. Rond de jaarwisseling 
zien wij veel meer vet in het riool 
verdwijnen dan gebruikelijk. Het zorgt 
voor problemen en grote schade. 
Daarom deze oproep aan alle olie-
bollenbakkers: gebruik het riool 
alleen waarvoor het bedoeld is.

Heerlijke oliebollen gebakken? Gooi het 
gebruikte vet, frituurvet of olie niet in de 
gootsteen of het toilet. Dit heeft  een schadelijk 
eff ect op het riool. De vetten stollen en zorgen 
voor een harde laag in het rioolstelsel. 
Dit zorgt voor verstoppingen. De kosten voor 
het openfrezen van leidingen zijn hoog. 

Waar kan ik terecht met (frituur)vet of olie?
Frituurvet is een grondstof die hergebruikt kan 
worden, bijvoorbeeld voor biobrandstof. Lever 
daarom het gebruikte vet in. Giet het (frituur)
vet of de olie terug in een plastic fl es of leeg 
pak melk en breng het naar één van de 
volgende locaties: 
• AH Malden bij de oude fl essenautomaat 
 nabij de ingang van het winkelcentrum 
 aan de Promenade.
• SV Juliana ’31 aan de Broekkant 39 te 
 Malden.
• Milieustraat aan de Ambachtsweg 10 te 
 Malden op zaterdag van 10.00 t/m 15.00 uur 
 (behalve op feestdagen).

• SV Heumen Sportpark ‘De Toppenberg’  
 Maasstraat 9b te Heumen.

Een goed werkend riool en een zo goed 
mogelijke werking van de rioolwaterzuivering 
zijn belangrijk voor de volksgezondheid. 
Gebruik het riool daarom alleen waarvoor 
het bedoeld is!

Collectes

Er zijn deze week geen collectes.

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: nabij Hatertseweg 9

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Hofstraat 2

• Nederasselt: Broekstraat 72

• Overasselt: Boterbosstraat 20, Hoogstraat 36, 

 Kasteelsestraat 9A

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Overasselt: De Laan 23

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).

Beste inwoners,

Het is mijn tijd om 
plaats te maken voor 
een nieuwe burge-
meester en daarom 
zeg ik u vaarwel. Voor 
mij was het een fi jne 
tijd en ik heb mijn best 
gedaan om het ook 
voor u een goede tijd 
te laten zijn, met alle 

beperkingen die het ambt met zich mee 
brengt. Ik heb het fi jn gevonden u te 
ontmoeten, naar u te luisteren, na te gaan 
of ik iets voor u kon betekenen en blij te zijn 
als het goed met u ging. Soms kon ik echt 
van betekenis zijn, en andere keren weer 
helemaal niet. Zo kon ik niet altijd echt de 
steun zijn die ik graag wilde zijn in verdrie-
tige situaties. Ook zijn er situaties van 
overlast die moeilijk op te lossen zijn. 
Soms moet je als burgemeester ernstig 
ingrijpen in de situatie van mensen; bij 
gedwongen opnames en sluiting van 
panden bijvoorbeeld; geen dingen die 
plezier geven maar nodig zijn om gevaar en 
erger te voorkomen. Maar te klagen heb ik 
niet gehad in onze prachtige gemeente met 
fi jne inwoners, mooie bedrijven, initiatief-
rijke vrijwilligers, actieve verenigingen in 
een prachtige omgeving; een fi jne plek om 
te wonen, te werken, te zijn.

Veel heb ik aan u te danken. Zoveel prettige 
contacten waren er; zoveel mooi georgani-
seerde dingen om te beleven. De tijd is 
omgevlogen in die vijf jaar dat ik uw 
burgemeester mocht zijn. Heumen kent een 
bevolking die hartelijk en constructief is, 
bestuurd door een prettige gemeenteraad 
en betrokken colleges die ondersteund 
worden door kwalitatief hoogwaardige en 
fi jne medewerkers. Als je zoiets op je pad 
krijgt, kun je alleen maar in de handen 
knijpen. Heel veel dank aan ieder. 
Ik ga u wel een beetje missen.

Nu begint niet alleen een nieuw jaar, maar 
ook een nieuwe burgemeester, een nieuwe 
raad en een nieuw college. Hen wens ik veel 
succes met het uitvoeren van de goede 
dingen in Heumen, Overasselt, Nederasselt 
en Malden. Ik wens een ieder gezondheid, 
geluk en gezelligheid in dat nieuwe jaar, en 
ook daarna.

Marriët Mittendor�  
Die burgemeester is geweest van de 
gemeente Heumen

De week van de 
burgemeester


