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Nieuwe burgemeester bekend!
Joerie Minses wordt voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van de 
gemeente Heumen. Dat heeft  de 
gemeenteraad tijdens een extra 
openbare raadsvergadering op maan-
dag 1 november bekendgemaakt.

De gemeenteraad zocht in de nieuwe burge-
meester een daadkrachtige bestuurder, die 
Heumen verbindt en vertegenwoordigt en 
bovendien klaarstaat voor elke Heumenaar. 
Een boegbeeld dat het begrip inwonerpartici-
patie hoog in het vaandel draagt en zichtbaar 
is in de samenwerking in de regio. 
De gemeenteraad ziet in Joerie Minses deze 
burgemeester. Hij is een echte verbinder en 
‘mensenmens’, die investeert in persoonlijk 
contact en die de dialoog aangaat. 
Als bestuurder heeft  hij veel politiek-bestuur-

lijke ervaring met alle facetten van het 
burgemeesterschap en is hij doortastend en 
herkenbaar aanwezig. Joerie Minses is nu 
burgemeester van de gemeente Alphen-
Chaam. Daarvoor was hij wethouder en raads-
lid (Ronduit Open) in de gemeente Leudal en 
Heythuysen en concernjurist in de gemeente 
Landgraaf.

Installatie en beëdiging
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat 
naar de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. In principe volgt de 
minister deze aanbeveling in zijn voordracht 
aan de Koning. Na ondertekening van het 
Koninklijk Besluit is de benoeming een feit. 
De installatie en beëdiging van de heer 
Minses is voorzien op donderdagmiddag 
13 januari 2022.

Sinterklaas komt met zijn Roetveeg-
pieten naar onze gemeente! Met de 
komst van de Goedheiligman begint 
een gezellige en voor de kleintjes 
spannende tijd. De schoentjes mogen 
worden gezet en de liedjes uit volle 
borst gezongen. Waar kunnen we de 
intocht van Sinterklaas meebeleven?

In Malden komt de Sint rond 13.45 uur met de 
boot aan bij het Stenen Hoofd (kanaal). 
Vandaar gaat Sinterklaas te paard samen met 
de Pieten naar de kerk in Malden waar een 
feestelijke bijeenkomst plaatsvindt met mu-
ziek, dans en zang. De aankomst in de kerk zal 
rond 14.30 zijn (open vanaf 14.00 uur en 
QR-code en toegangskaartje verplicht).

Om teveel oponthoud te voorkomen wordt met 
polsbandjes gewerkt. Zo kan de QR-code al 
eerder worden gescand:
• zaterdag 13 november op het centrale plein 
 van het winkelcentrum van 14.00 - 17.00 uur 
 (hier zijn ook de gratis toegangskaartjes 
 voor kinderen tot en met 8 jaar verkrijgbaar).
• zondag 14 november vanaf 13.45 uur op het 
 kerkplein.

Overasselt
Sinterklaas en de Pieten komen - net als in het 
verleden - ook in Overasselt gewoon weer op 
de boot aan vanuit Spanje op 14 november om 
15.00 uur op de Tempelstraat. Na een rondrit 
op zijn paard en begeleid door zijn trouwe 
Veegpieten wordt om 15.30 uur begonnen met 
de feestelijkheden in het Verenigingsgebouw. 
Alle mensen vanaf 13 jaar worden gescand op 

hun QR-code. Het programma is nog GEHEIM 
en er is een speciale gast. De Pieten zijn nu al 
door het dolle heen!

Heumen
Met het welkomstcomité verzamelen we om 
14.30 uur bij Kanaalzicht en lopen we naar de 
haven om de Sint in Heumen welkom te heten. 
Iedereen is van harte welkom! Na de aankomst 
van Sinterklaas in de haven lopen we weer 
terug naar Kanaalzicht en volgt een Sint-en
-Pietenfeest plaats op het plein. Dit feest 
wordt dus buiten gehouden, dus trek een 
lekkere warme jas aan. Bij slecht weer volgt 
er een ander programma.

Nederasselt
In Nederasselt is de intocht gepland op 
21 november (dus één week later). Daar start 
de intocht om 15.00 uur bij het dorpshuis en 
gaat het samen met de Fanfare richting Sluis 
waar de Sint aan zal komen. Daarna lopen we 
weer terug naar het dorpshuis en is er een 
programma in het dorpshuis. De kinderen in 
het dorp hebben zich aangemeld voor deze 
bijeenkomst. In het dorpshuis is een QR code 
verplicht. 
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Sinterklaasintocht 14 november



Gemeente Heumen en Dar zorgen 
graag samen met u voor minder 
restafval. Hoe beter het afval wordt 
gescheiden, hoe minder we overhou-
den. Inwoners van onze gemeente 
scheiden hun afval al heel goed. 
U kunt dit nog verder verbeteren met 
het scheiden van luiers en incontinen-
tiemateriaal. Zo kunnen we meer 
afval gebruiken als grondstof.

Start inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Als startsein namen wethouder René Waas van 
onze gemeente en inwoner Colette van Nistel-
rooij de inzamelcontainer bij Malderburch in 
gebruik. Wethouder René Waas: “De geschei-
den inzameling van luiers en incontinentie-
materiaal zorgt ervoor dat we minder restafval 
overhouden en meer afval als grondstof 
kunnen gebruiken. Thuis levert het ook 
voordelen op. Bijvoorbeeld geen stank meer 
in huis doordat je zelf bepaalt wanneer 

Afval scheiden gaat goed in onze 
gemeente. Om trots op te zijn. 
Ook uw groente-, fruit- en tuinafval 
(gft -afval) en etensresten kunnen 
we opnieuw gebruiken als compost 
en groen gas. Dit lukt alleen als er 
geen ander afval bij het gft -afval 
zit. Als er bijvoorbeeld glas of 
plastic in het gft -afval komt, is 
alle moeite voor niets.

Wat gaan we doen?
• Dar start met acties in het centrum van 
 Malden voor beter gescheiden gft -afval.
• Afvalcoaches helpen u bij het beter 
 scheiden van gft -afval. Bijvoorbeeld met 
 een speciale containersticker.
• Zij zijn in de wijk op donderdag 
 11 november, 25 november en 
 9 december.

Twijfelt u welk afval waar hoort? 
Kijk in de Dar app of op: 
www.dar.nl/afvalwijzer
Dar helpt u graag!

Vanaf 1 november: gratis scheiden van 
luiers en incontinentiemateriaal
Van vieze luiers naar frisse winst in Heumen 

Veiligheid en onderhoud bomen

Afvalcoaches in 
Centrum Malden 
voor beter scheiden 
gft -afval

Onze gemeente heeft  ongeveer 
11.400 bomen in eigendom en beheer. 
De bomen worden minimaal 1x per 
3 jaar gecontroleerd op veiligheid en 
onderhoud. De inspectie op veiligheid 
in Malden Oost (ten oosten van de Rijks-
weg) vindt eind van dit jaar plaats. 

Uit de inspectie volgt een onderhoudsronde 
begin volgend jaar. Alleen bomen die onveilig 
zijn, of onderhoud nodig hebben om uit te 
kunnen groeien tot een volwassen boom gaan 
we snoeien, of indien nodig kappen. Bomen die 

alleen overlast geven door blad, bloesem, of 
schaduwvorming gaan we in eerste instantie 
niet snoeien. Dat komt omdat we maar 20% 
van de boomtakken snoeien en daarmee de 
overlast vaak niet weg kunnen nemen. 

Melding doen
U kunt een melding doen als er een gevaarlijke 
situatie ontstaat, via verbeterdebuurt.nl. 
Verzoeken voor snoei vanwege overlast 
worden pas voorafgaand aan de snoeironde 
bekeken, en indien het past binnen de planning 
opgepakt. 

je een volle zak naar de container brengt.  
Ook bespaart het inwoners geld omdat de 
restafvalzak minder snel vol zit zonder 
luiers en incontinentiemateriaal.” 

Zakken voor luiers en incontinentiemateriaal 
Voor het scheiden van luiers en incontinentie-
materiaal gebruikt u speciale zakken. 
Deze kunt u op verschillende locaties gratis 
ophalen. Bijvoorbeeld bij huisartspraktijken en 
apotheken. In de luierzakken mogen gebruikte 
luiers van baby’s en kinderen en gebruikt 
incontinentiemateriaal.

Luiercontainer
Volle luierzakken brengt u naar een speciale 
container. Deze staan in de gemeente Heumen 
op verschillende plekken in de openbare ruimte 
en op de milieustraat. U bepaalt zelf wanneer 
u een volle luierzak naar de container brengt.

Afval als grondstof 
Afvalenergiecentrale ARN in Weurt maakt 
plastic korrels van het plastic in de luiers en 
het incontinentiemateriaal. Van deze korrels 
kunnen producenten nieuwe plastic producten 
maken. Bijvoorbeeld autobumpers en plastic 
straatmeubels. Ook wordt er energie gewon-
nen uit urine en ontlasting die vrijkomen. 
Een win-win situatie dus! Zo gebruiken we 
meer afval als grondstof. En wordt de hoeveel-
heid restafval nog minder. Vieze luiers, frisse 
winst dus!

Meer weten? www.dar.nl/luiers
Ook voor de locaties waar de luierzaken te 
verkrijgen zijn en op welke plekken de 
containers staan.
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Vandaag starten de leerlingen van 
groep 8 van basisschool de Komeet 
met het project Klimaatridders. 
Het project is ingeluid met een bezoek 
van wethouder Schoenaker. Hij open-
de met een bericht uit de krant waarin 
stond dat 23.000 mensen in het 
vliegtuig zijn gestapt om de Klimaat-
top in Glasgow bij te wonen. 
Hoe krom is dat?! 
 
Na verteld te hebben wat de gemeente 
allemaal doet aan energiebesparende maat-
regelen stelden de kinderen vragen over 
zonnepanelen en windmolens in de gemeente 

Kinderen horen thuis, en als dat 
niet kan, dan zo thuis mogelijk. Soms 
zitten kinderen thuis zo in de knel dat 
een veilige plek elders nodig is. Een 
warme plek in een ander gezin, waar 
het kind zich ‘thuis’ mag voelen. Een 
tijdje… of een tijdje langer. Het liefst 
dichtbij, in hun vertrouwde omgeving, 
met school en vriendjes in de buurt. 

Laat kinderen niet wachten op een tweede 
thuis
In Nederland wachten ruim 800 kinderen op 
een plek in een pleeggezin. Ze kunnen om 
allerlei redenen niet of niet helemaal thuis 
wonen. Ook in onze gemeente bieden veel 
pleeggezinnen een thuis aan een kind - of zelfs 
meerdere kinderen. Toch kunnen we door het 
tekort aan pleegouders een kind niet altijd een 
plek geven die écht bij haar of hem past, waar 
het zich thuis kan voelen. Het leven van 
pleegkinderen staat daardoor soms ‘in de 
wacht’. Om dat te voorkomen steekt ook onze 
gemeente veel energie in het zoeken naar 
pleegouders.

Voor korte of langere tijd
Pleegouders zijn er in alle soorten en maten en 

Heumen en ook hoe het is om wethouder 
te zijn.

In het project Klimaatridders gaan de kinderen 
op onderzoek hoe energiezuinig de school is 
en waar er verbeterpunten liggen. Ook thuis 
gaan ze bekijken hoe ze zelf een bijdrage 
kunnen leveren aan minder opwarming van 
het klimaat door veel zuiniger om te gaan 
met warmte, licht en water.
Alle adviezen komen in een rapport en het is 
de bedoeling dat één advies ook daadwerkelijk 
op school en thuis uitgevoerd gaat worden. 
Immers, alle beetjes die bijdragen aan minder 
opwarming van onze aarde zijn heel belangrijk!

pleegzorg is er in verschillende vormen. Er is 
pleegzorg voor zolang als nodig - soms is dat 
maanden, soms jaren, soms tot een kind is 
groot gegroeid. Maar er is ook weekend- en 
vakantiepleegzorg, voor kinderen die maar een 
deel van de tijd ergens anders een tweede 
thuis nodig hebben. En crisispleegzorg, voor 
kinderen die acuut uit een onveilige situatie 
moeten om van daaruit verder te gaan.
Ook als de zorg voor een kind (tijdelijk of lang) 
wordt overgenomen in de eigen familie- of 
sociale kring, bijvoorbeeld bij oma en opa, 
vrienden van ouders, iemand van school of de 
club, kan dat pleegzorg worden. Dan kun je 
hulp, begeleiding en extra (financiële) onder-
steuning krijgen.

In de Week van de Pleegzorg van 3 tot en met 
10 november 2021 is er extra aandacht voor 
pleegzorg en hopen we dat nieuwe pleeg-
ouders zich aanmelden. Met name de vraag 
naar gezinnen in deeltijd, een paar dagen per 
week of in de vakantie, is momenteel erg groot.

Wethouder Maarten Schoenaker op bezoek bij de Komeet

Herhaald bericht: Week van de Pleegzorg
Pleegouders heel hard nodig en van onschatbare waarde

Buurtgezinnen
Gezinnen die overbelast zijn, kunnen in onze 
gemeente een beroep doen op het initiatief 
Buurtgezinnen. Dit nieuwe initiatief is 
gebaseerd op een oude gedachte: 
opvoeden doen we samen. Ook hiervoor zijn 
we op zoek naar gezinnen die op vrijwillige 
basis iets willen betekenen voor een gezin in 
de buurt dat het moeilijk heeft. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/buurtgezinnen

Pleegzorg, iets voor jou?
Ieder kind verdient een veilige, kansrijke 
toekomst. Dat is helaas niet vanzelfspre-
kend. Gelukkig zijn er pleegouders, die - 
tijdelijk - bij willen springen voor kinderen 
die het moeilijk hebben. Het aantal pleeg-
ouders daalt echter de laatste jaren. 

En zo kan het gebeuren dat er kinderen zijn 
die met smart wachten op een passend 
pleeggezin in de buurt. Misschien kan jij 
helpen. Want kinderen horen thuis en als 
dat niet kan: “zo thuis mogelijk”. 
Gaat het wel eens door je hoofd om 
pleegouder te worden? Dan is het goed om 
een aantal zaken te weten: 
• Iedereen kan in principe pleegouder 
 worden. Wat vooral telt is dat je een kind 
 structuur, warmte en veiligheid kan 
 bieden.
• Pleegzorg is mogelijk in verschillende  
 vormen. Je kunt pleeggezin zijn waar een  
 kind zo lang verblijft als nodig is, maar als  
 pleegouder kan je ook enkele dagen per  
 maand ondersteuning bieden of kort-
 durend inspringen bij acute nood. 
• Als pleegouder sta je er nooit alleen voor.  
 Je kan altijd rekenen op de hulp en  
 ondersteuning van een pleegzorgorgani- 
 satie zoals Entrea lindenhout. 

Lijkt het je iets om pleegouder te worden? 
Kijk eens op de website:
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl 
Verder staat in de bibliotheek van Malden 
tijdens de Week van de Pleegzorg een 
‘leeskast’ met allerlei info over pleegzorg. 



Collectes

Deze week zijn er 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: Hofstraat 2

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Kloosterstraat 6, Larikshof 15 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Heumen: Dorpstraat 32

• Malden: Bongerd 28

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).

Heumen is na Nijmegen de tweede 
gemeente in de regio die een perma-
nente streep zet door het afsteken 
van vuurwerk. 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 vanda-
lisme in de hand: elke jaarwisseling wordt weer 
voor duizenden euro’s aan openbare bezittin-
gen opgeblazen.

Heumens vuurwerkverbod geldt hele jaar
• In maart 2021 heeft  de gemeente Heumen in 
 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 opgenomen dat het afsteken van consumen-
 tenvuurwerk in Heumen voor iedereen (ook  
 voor professionele bedrijven) is verboden. 
 Zie: Algemene plaatselijke verordening 
 gemeente Heumen 2021 (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 (ook wel fop- en 
 schertsvuurwerk genoemd, zoals sterretjes, 
 grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, 
 trekrotjes) het hele jaar door afsteken.

Soorten vuurwerk
Consumentenvuurwerk heeft  een code op de 
verpakking, die aangeeft  om welke soort het 
gaat:
• F1, ook wel fop- en schertsvuurwerk of 
 kindervuurwerk genoemd, zoals sterretjes, 
 grondbloemen, knalerwten, trekrotjes: dit
  mag u het hele jaar afsteken. Ook tijdens de 
 jaarwisseling.
• F2, siervuurwerk zoals vuurpijlen en 
 knalvuurwerk zoals rotjes: dit vuurwerk 
 afsteken is tijdens de  jaarwisseling in 
 Heumen verboden voor consumenten. 
 Vuurwerkhandelaren in Heumen mogen het 
 volgens landelijke wetgeving normaal 
 gesproken wel verkopen.
• F3, zwaarste soort (knal)vuurwerk zoals 
 honderdduizendklappers: dit vuurwerk 
 afsteken is komende jaarwisseling overal in 
 Nederland verboden voor consumenten. 
 U mag het nergens afsteken en vuurwerk-
 handelaren mogen het niet verkopen.
• F4, professioneel vuurwerk en illegaal  
 vuurwerk (zonder code): dit is overal 
 verboden voor consumenten.

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.

Herhaald bericht
Algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente

Soms wil ik wel eens 
politieagent zijn. Deze 
week nog, rijdend voor 
een dure auto met een 
mevrouw erin die druk 
aan het bellen is. Met 
haar mobiele telefoon 
tegen haar oor zwiert 
ze achter me aan door 
de bochten en over 

rotondes, ondertussen breeduit lachend. 
Ik zou maar wat graag extra lang voor een 
rood licht willen stoppen en dan rustig naar 
haar auto lopen om te vertellen wat ik er 
van vind.

Maar vaker wil ik die agent niet zijn. De 
rellen in Nijmegen, waar stenen worden 
gegooid, betogingen van mensen die 
vrijheid eisen en daarom niet gevaccineerd 
zijn, huiselijk geweld, beledigingen bij een 
bekeuring en meer ellende. Terugrijdend 
van een ravage op onze rijksweg waarover 
ik gebeld werd, denk ik aan de vriendelijke 
agent die mij te woord stond. Zwaaiend met 
een rood licht probeerde hij verder onge-
lukken te voorkomen. Ook hij loopt kans 
van de benen gereden te worden door een 
gefrustreerde automobilist. 

En het is niet alleen de politie die het soms 
zwaar te verduren heeft . Ook onze brand-
weer,  ambulancebroeders en ook onze 
mensen in het gemeentehuis krijgen steeds 
meer met agressie te maken. Het lijkt wel 
aanstekelijk. Hoe keren we dat? Want dit is 
toch niet de maatschappij die we met 
elkaar willen. 

Mooi vind ik dan weer dat menig gepensio-
neerde onderwijzer op dit moment aan 
de slag is gegaan om de kinderen van 
Heumensoord te helpen bij de eerste 
stappen in een Nederlandse school. 
Ze geven iets van hun vrijheid op om te 
helpen. Dat  is dan wel weer goed nieuws.

Marriët Mittendorff  

De week van 
de burgemeester

www.heumen.nl5 november 2021


