
Woensdag 30 maart is in de Raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe
gemeenteraad van Heumen geïnstalleerd. 5 nieuwe raadsleden en 12 
leden van de oude raad werden geïnstalleerd. Zij zullen de inwoners van 
Heumen tot 2026 vertegenwoordigen in de Heumense gemeenteraad.  

De nieuwe gemeenteraad bestaat uit 7 partijen: DGH (6 zetels), GroenLinks (2 zetels), 
VVD (2 zetels), CDA (2 zetels), PvdA (2 zetels), D66 (2 zetels) en De Kiezersclub (1 zetel). 
Alle gekozen raadsleden hebben de eed of belo� e afgelegd. Hun werk als raadslid kan 
nu beginnen.

Nieuwe raadsleden
Naast de vertrouwde gezichten ook 5 nieuwe raadsleden: Dit zijn Brigitte Ebben-Spaan 
en Marcel Hermens van DGH, Theo Müller-Königkrämer en Kristiaan Laumen van PvdA 
en Jacky van Eldijk van De Kiezersclub.

Afscheid
Donderdag 24 maart is afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren in de 
gemeenteraad. De burgemeester bedankte hen voor hun inzet.  

Coalitieonderhandelingen
Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor de vorming van een nieuw 
college. Het is mogelijk dat raadsleden worden voorgedragen voor benoeming tot 
wethouder. Dit betekent dat zij dan in de raad worden opgevolgd door iemand anders. 
Deze raadsleden worden op een later moment geïnstalleerd.

Uit onderzoek blijkt dat veel in-
woners van de gemeente Heumen 
graag hun woning willen verduur-
zamen, maar niet goed weten waar 
te beginnen. Om ze een handje te 
helpen hee�  de gemeente voor 
verschillende woningen, van 
rijtjeshuis tot vrijstaande woning 
en van een woning die net na de 
oorlog is gebouwd tot die van 
recentere bouwjaren, een energie-
rapport laten opstellen.

Iedereen kan deze energierapporten 
gebruiken om zelf te verduurzamen. 
Kijk op www.heumen.nl/adviesrapporten-
per-bouwperiode welk huis het meest 
overeenkomt met jouw eigen huis en lees 
wat jij kunt doen. In dit rapport geven 
we inzicht in de huidige status van het 
voorbeeldhuis, wat de beste mogelijk-
heden zijn om te verduurzamen en wat de 
(globale) kosten en opbrengsten hiervan 
zijn. Dit rapport biedt handvatten om jouw 
woning stap voor stap te verduurzamen en 
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Nieuwe gemeenteraad Heumen geïnstalleerd

De eerste stappen naar een duurzamere woning
Maak gebruik van onze voorbeeld energie adviesrapporten!

Nieuwe ronde 
boksclinics

zo een bijdrage te leveren aan een gezon-
dere en duurzamere leefomgeving.

Waarom deze energierapporten? 
Onze gemeente wil in 2050 klimaat-
neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we geen 
negatieve bijdrage aan het klimaat meer 
willen leveren. De aarde warmt steeds 
verder op. Hierdoor krijgen we vaker te 
maken met langere periodes van droogte. 
En wanneer het regent, zijn dit vaker 
zwaardere buien met als gevolg water-
overlast. Ook raken onze huidige fossiele 
brandsto� en, zoals aardgas, op. Bij het 
verbranden hiervan komt CO

2 
vrij en het 

veroorzaakt vervuiling. We moeten dus 
op zoek naar duurzame alternatieven. 

Goed isoleren!
Een belangrijke eerste stap is het zo goed 
mogelijk isoleren van woningen. Vanuit 
milieuoogpunt is het altijd een goed idee 
om te investeren in het verduurzamen van 
uw woning. Minder energieverbruik 
betekent minder vervuiling én minder 

CO
2
-uitstoot. En met de alsmaar stijgende 

prijzen voor stroom en aardgas, is dit nu 
wel een heel goed moment. Zo zorgen 
we nu en in de toekomst voor een fi jnere 
leefomgeving. De opgave is groot, maar 
het belang nog groter!

Achterste rij v.l.n.r: Gerard Laenen (D66), Kristiaan Laumen (PvdA), Edwin Claassen (VVD), 
Theo Müller-Königkrämer (PvdA), Jacky van Eldijk (De Kiezersclub), Ronald Hunse (DGH). 
Middelste rij v.l.n.r: Harry Smeets (VVD), Sander Meij (CDA), Rob de Graaf (CDA), Rieks Dikkers 
(DGH), Leo Jansen (DGH), Marcel Hermens (DGH), Matthijs Glastra (GroenLinks). Voorste rij 
v.l.n.r: Nicole Collombon (gri�  er), Bernadette Smelik (D66), Joerie Minses (burgemeester), 
Brigitte Ebben-Spaan (DGH), Vincent Arts (DGH), Saskia Tuinder (GroenLinks).

Na het grote succes van de vorige 
boksclinic voor meiden begin maart 
zijn er nu door onze jongeren-
werkers nog drie clinics gepland! 

9 Meiden tussen de 12 en 19 jaar deden 
begin maart mee met de boksclinic. 
De meiden vonden het erg leuk om eens 
wat nieuws te leren, zich lekker uit te leven 
en te leren grenzen aan te geven, stop te 
roepen en te durven vertrouwen. 
Een aantal deelneemsters gaf aan: 
“het is eens wat nieuws”, “ik vond het leuk, 
vooral dat met grenzen aangeven”, “ik 
vond het leuk met dat blind vertrouwen”, 
“Het leukst vond ik dat we ons aan het 
einde nog even lekker uit konden leven 
met boksen.” 

Nieuwe boksclinics
Doe mee met deze nieuwe ronde op:
• Woensdag 20 april
• Woensdag 18 mei
• Woensdag 15 juni

Locatie en aanmelden
De clinics zijn gratis en vinden plaats in het 
Jongerencentrum aan het Kerkplein 8a in 
Malden van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmel-
den graag op: www.heumenbeweegt.nl

Werkzaamheden gasleiding Baron van Brakelstraat
In de periode april tot en met 
augustus voert Gasunie werk-
zaamheden uit aan een gasleiding 
in de omgeving van de Baron van 
Brakelstraat in Nederasselt. Het 
gaat om het deel van de gaslei-
ding dat begint in het agrarische 
perceel iets ten noorden van de 
Zeedijksche Leigraaf en dat in 
zuidwestelijk richting doorloopt 
tot aan de rand van de bebouwde 
kom van Nederasselt, eveneens in 
een agrarisch perceel.

Gasunie staat voor een veilige en onge-
stoorde levering van aardgas in Nederland. 
De vervanging van het leidingdeel is nodig, 
omdat dit gedeelte van de gasleiding 
onvoldoende diep in de grond ligt. De 
nieuwe leiding zal op drie locaties de Baron 
van Brakelstraat kruisen, maar omdat op 
deze locaties de gasleiding onder de weg 
wordt doorgeboord, zal dit voor het 
verkeer geen overlast geven. Wel zullen op 
meerdere plekken langs de Baron van 
Brakelstraat tijdelijke in- en uitritten 
gemaakt worden, voorzien van de ver-

keersborden ‘werk in uitvoering’ en 
‘maximaal 30 km’. De werkzaamheden 
hebben geen invloed op de levering van 
aardgas.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over deze 
werkzaamheden, neem dan contact op 
met de aannemer MVOI die dit werk 
uitvoert voor Gasunie: info@mvoi.nl of 
telefoon: (085) 273 09 00.



Voorkom 
zorgfraude

Juli 2022: 
rookmelders 
verplicht

Herhaald bericht 
Fietsplezier voor twee!

Heumens evenement: Walrick Weekend

Elke inwoner van onze gemeente 
hee�  recht op goede en eerlijke 
zorg. De meeste zorgaanbieders 
hebben de cliënt op één staan, 
maar helaas zijn er ook aanbieders 
die misbruik maken van kwetsbare 
inwoners. Hiervan worden niet 
alleen deze cliënten de dupe, maar 
alle inwoners van onze gemeente. 
Het geld dat malafi de zorgaanbie-
ders in hun eigen zak steken gaat 
immers niet naar goede zorg voor 
de cliënten en ook niet naar andere 
voorzieningen.

Als je cliënt bent, of familie van een cliënt, 
en je vertrouwt het niet: neem dan contact 
op met het regionaal meldpunt zorg via 
regionaalmeldpuntzorg@nijmegen.nl
Maak zorgfraude bespreekbaar! 

Verdachte signalen
Waaraan is zorgfraude te herkennen? 
Hierbij een aantal signalen:
• Er worden te veel uren gedeclareerd 
 (soms wel meer dan 24 uur zorg per dag).
• De indicatie van de zorgkosten is veel 
 hoger dan hetgeen er tegenover staat 
 (bijvoorbeeld € 6.500,- per maand, 
 terwijl de cliënt op een kamertje in een  
 verwaarloosd pand woont. Het toege-
 zegde 24-uurs toezicht beperkt zich tot  
 camera observatie!)

De hele overheid werkt samen aan een 
gezond zorglandschap. Dat doen we door 
steeds strenger te zijn bij de selectie van 
zorgaanbieders, maar ook door met de 
gehele overheid zorgfraude aan te pakken. 
De gemeente kijkt samen met de Belas-
tingdienst, politie en justitie, zorginstan-
ties en soms ook het Regionaal Informatie- 
en Expertise Centrum hoe een malafi de 
zorgbureau het beste kan worden aan-
gepakt. Daarbij kunnen we niet alleen 
strafrechtelijk vervolgen en geld en 
bezittingen afpakken, maar ook belasting 
terugvorderen en het contract of de 
betalingen stop zetten.

In het Paasweekend (16, 17 en 18 
april) zijn verschillende leuke en 
verrassende activiteiten voor jong 
en oud te beleven bij de Koorts-
boom en Walrickkapel in de 
Overasseltse en Hatertse Vennen. 
Naast de fotopuzzeltocht, de 
wandeling met een boswachter, 
de streekproducten en het optre-
den van een koor is er ook een 
happen en trappen route. En er is 
ook nog een optreden van een 
troubadour.

Trappen door het land van de Hoemannen
Bij deze fi etstocht kunt u een dag lang 
fi etsen door een prachtige omgeving en 
eten bij vijf verschillende restaurants. 
Het gaat om:
• Ko�  e en gebak bij Melkveebedrijf 
 De nieuwe Schatkuil in Overasselt
• Voorgerecht bij Van der Valk Hotel in 
 Molenhoek
• Soep bij Malderburch - Restaurant de 
 Wals in Malden
• Hoofdgerecht bij Restaurant St. Walrick 
 in Overasselt
• Nagerecht bij Eetcafé ‘De Zon’ in 
 Overasselt

Voor meer informatie en reserveren, ga 
naar: https://bit.ly/36M49Eo 

Troubadour Yann Lawick
Op zaterdag 16 april om 13.00 uur is 
troubadour Yann Lawick aanwezig bij de 
koortsboom om verhalen te vertellen 
over de Hoemannen. Yann Lawick is een 
middeleeuwse troubadour. Zijn eigen 
repertoire bestaat voornamelijk uit 
verhalende liederen en liederlijke 
verhalen in het Nederlands en Frans en 
hee�  een eigen sfeer en geluid dat 
elementen van nostalgie, folklore, 
melancholie, liefde, vrolijkheid, verdriet 
en geluk in zich hee� . 

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

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

Wij zijn gestart met de uitleen van 
duofi etsen! De fi etsen zijn bedoeld 
voor inwoners van onze gemeente 
die vanwege hun lee� ijd of een 
beperking niet zelfstandig kunnen 
fi etsen. Met de duofi ets kunnen zij 
eropuit, buiten bewegen én iets 
leuks doen met een familielid of 
andere bekende. De duofi etsen zijn 
gratis te reserveren en worden 
beheerd door vrijwilligers in Heu-
men, Nederasselt en Overasselt. 

Met de duofi ets-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) hee�  als projectleider het Heumense 
duofi ets-project op gang gebracht. Conny: 
“Een tochtje op de duofi ets 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 fi jn is het dan als u weer 
eens kunt fi etsen en de wind door uw 
haren kunt voelen.”

Wat is een duofi ets?
Een duofi ets is een driewiel-tandem 
waarop je met z’n tweeën naast elkaar zit. 
Zo kan iemand onder begeleiding fi etsen 
op een stabiele fi ets. U kunt samen trap-
pen maar ook het trappen af en toe over-
laten aan uw fi etsmaatje. De duofi ets hee�  
verschillende versnellingen. 
Twee van de drie leenfi etsen hebben 
elektrische ondersteuning. Door de draai-
bare bijrijdersstoel is het makkelijk op- en 
afstappen. De stoeltjes zijn voorzien van 
een rugleuning. 

Hoe werkt het?
Er staan duofi etsen in Heumen (vanaf 
9 april), Nederasselt en in Overasselt 
(startdatum is vertraagd, volgt zsm). 
De fi etsen zijn te reserveren via:

www.heumen.nl/duofi etsen. U komt via de 
site in contact met een vrijwilliger en na 
reservering is de fi ets op de afgesproken 
tijd en locatie beschikbaar. De vrijwilliger 
gee�  op de locatie duidelijke uitleg en de 
gelegenheid een proefrondje te maken. 
Daarna kiest de huurder zelf zijn route in 
de omgeving. Na afl oop wordt de fi ets 
weer teruggebracht naar dezelfde locatie.

Verrassingsuitje
Met de duofi ets 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 gee�  weer verse gespreksstof 
en nieuwe energie. Het fi etsen op een 
duofi ets is niet moeilijk en voor de meeste 
mensen goed te doen.”

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

Vanaf juli 2022 is een rookmelder 
op elke etage van uw woning 
wettelijk verplicht. Deze verplich-
ting houdt in dat op iedere etage 
waar zich een verblijfsruimte of 
afgesloten ruimte bevindt, min-
stens één rookmelder in de vlucht-
weg geplaatst moet worden. Dit is 
meestal in de gang of overloop die 
leidt naar de voor- of achterdeur.

De verplichting gaat pas per 1 juli 2022 in, 
zodat woningeigenaren nog voldoende tijd 
hebben om deze verplichting in alle 
bestaande woningen door te voeren. 

Benieuwd hoeveel rookmelders u nodig 
hee� ? Kijk op: 
www.rookmelders.nl/rookmelderwijzer 
voor persoonlijk advies!voor persoonlijk advies!
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Collectes

10 t/m 16 april: Hartstichting

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: Oude Kleefsebaan 74, Sint 

 Walrickweg 9

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: HMN01 Sectie A Perceel 2030 nabij 

 Boterdijk 7, Rijksweg 148A, 

• Overasselt: Schappeveld 12

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Nederasselt: Broekstraat 72A

Maak gebruik van het Heumenstegoed!
Als gemeente vinden wij het 
belangrijk dat iedereen mee kan 
doen in onze samenleving. Om dat 
mogelijk te maken kennen we de 
meedoenregeling ‘het Heumens-
tegoed’. 

De regeling is voor inwoners van onze ge-
meente met een inkomen tot 130% van 
het minimum en een laag vermogen. 
Het gaat om alle gezinsleden die tot dit 
huishouden behoren. Het Heumenste-
goed kunt u inruilen voor maatschappe-
lijke activiteiten voor u zelf, uw partner of
voor uw kinderen. Het gaat om activiteiten 
zoals een schoolreisje, lidmaatschap van 
een (sport)club, het volgen van muziek-
les, een bioscoopbezoek of een uitstapje. 
Per kalenderjaar is maximaal € 275 per 
gezinslid beschikbaar. Het tegoed bestaat 
uit twee bedragen:
1. Meedoenregeling ter waarde van € 100,-
2. Lidmaatschap vereniging of club ter  
 waarde van € 175,-.

Hoe werkt het?
Via het aanmeldformulier Heumenste-
goed 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 zelfstandig aan via dezelfde site. 

Hee�  u hulp nodig? Of hee�  u nog vragen?
Niet iedereen is even digitaal vaardig en 
soms hee�  u even hulp nodig. Dat is geen 
probleem.

Voor hulp kunt u terecht bij: Medewer-
kers van de Formulierenbrigade. Bel (06) 
23 84 29 64 of kijk voor de spreekuren in 
Maldensteijn op de site: www.sshbsupport.nl/
formulierenspreekuur
Hee�  u nog meer vragen over het 
Heumenstegoed dan kunt u ook terecht 
bij de afdeling sociale zaken van de 
gemeente Heumen. Bel (024) 358 83 00 of 
stuur een e-mail naar: soza@heumen.nl

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! 

Meer informatie: www.terpheumen.nl

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


