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Feestelijke onthulling nieuwbouwwoningen Hof van Overasselt
Vrijdag 1 oktober was de feestelijke 
onthulling van één van de huurwonin-
gen aan de Lagenhof in Overasselt. 
Aanwezig hierbij waren de kopers van 
de koopwoningen en vertegenwoor-
digers van de ontwikkelaar de Klok-
Groep, woningcorporatie Oosterpoort, 
de fabrikant van de woningen Emergo 
en de gemeente.

Hof van Overasselt
Hof van Overasselt is een woningbouwplan van 
in totaal 12 woningen, gelegen aan de Lagen-
hof in Overasselt. Er worden 4 levensloop-
bestendige sociale huurwoningen gebouwd 
en 8 goedkope koopwoningen. Het gaat om 
prefab-woningen die door de KlokGroep en 
Emergo gezamenlijk zijn ontwikkeld. Grote 
voordelen van de prefab bouwmethode zijn 
de lage bouwkosten en de zeer korte bouwtijd. 
Daarnaast zijn de woningen zeer duurzaam 
omdat er sprake is van weinig materiaalver-
spilling en het feit dat de woningen voor een 
groot deel uit hout bestaan. Ook zijn de 
woningen energiezuinig, gasloos en voorzien 
van zonnepanelen.

Werklandschap Overaselt
Dit project is de laatste fase van de realisering 
van het zogenaamde Werklandschap Overas-

Het komt regelmatig voor dat inwo-
ners moeite hebben om een formulier 
in te vullen. Is dat bij jou ook het 
geval, dan kun je terecht bij de formu-
lierenbrigade. Deze organisatie helpt 
inwoners bij het invullen van formu-
lieren om te voorkomen dat ze allerlei 
regelingen en vergoedingen mislopen.

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld 
voor inwoners die (financiële) vragen hebben 
of moeite hebben met het begrijpen en lezen 
van (online) formulieren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om formulieren voor tegemoet-
koming in de kosten van een sport of lidmaat-
schap, kwijtschelding van de gemeentelijke 

belastingen of om het aanvragen van een 
toeslag bij de Belastingdienst.
De hulp van de formulierenbrigade is kortdu-
rend. Dit betekent dat een vraag in principe 
opgelost moet kunnen worden met één 
afspraak. De formulierenbrigade is telefonisch 
bereikbaar op 06 23 84 29 64 of kijk op: 
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur 

Spreekuur
De formulierenbrigade houdt iedere maand 
een spreekuur. Tot en met december 2021 zijn 
nog de volgende spreekuren gepland:

• Maldensteijn (Kerkplein 8, Malden)
 21 oktober, 18 november en 16 december  
 (steeds van 11 tot 14 uur)

U kunt ook op de spreekuren in Molenhoek en 
Groesbeek terecht:
• Op de Heuvel (Ericastraat 39, Groesbeek)
 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 
 december (steeds van 11 tot 14 uur)
• ’t LOP (Prinsenweg 3c, Molenhoek)
 4 november, 2 en 30 december (steeds van   
 17 tot 19 uur)

Meer hulp nodig?
Heb je meer begeleiding nodig hebben, dan is 
er SSHB Support. Die biedt bijvoorbeeld 
begeleiding bij thuisadministratie. 
De coördinator van SSHB Support is bereikbaar 
op 06 30 00 60 35 of kijk op: 
www.sshbsupport.nl 

selt. De 1e fase betreft het noordelijke deel dat 
is gelegen aan De Laan. Dit deel is ontwikkeld 
als bedrijventerrein. De 2e fase betreft het deel 
dat is gelegen aan de Schoonenburgseweg, 
waar voor de zomer een supermarkt en 
carwash zijn gerealiseerd. De woningbouw is 
de 3e en tevens laatste fase. Dit plandeel ligt 
tussen het bedrijvengedeelte en de super-
markt in en sluit aan op Buurderij De Lage Hof. 

Onthulling huurwoning door (v.l.n.r.): Koos Wessels – Emergo, Kees van Kampen - Oosterpoort, 
Stefan van Duijnhoven - KlokGroep Wonen en René Waas – gemeente Heumen.

De koopwoningen zijn inmiddels allemaal 
verkocht. Van de 4 levensloopbestendige 
huurwoningen zijn er voor 2 woningen 
geïnteresseerden. De overige 2 woningen 
worden op de gebruikelijke wijze via Entree 
aangeboden. De oplevering van de woningen is 
gepland in november. Kijk voor meer informa-
tie over verhuur op: www.oosterpoortwoon.nl/
Project/hof-van-overasselt

Formulierenbrigade helpt inwoners met invullen formulieren



De maand oktober staat ieder jaar in 
het teken van de Brandpreventiewe-
ken. Dit jaar staat het thema ‘Rook-
melders redden levens’ centraal. 
Rookmelders zijn van levensbelang en 
daarom worden ze vanaf 1 juli 2022 
verplicht in elke woning. Brandweer 
Gelderland-Zuid en gemeente Heu-
men leggen graag aan u uit hoe dit zit.

Waarom worden rookmelders verplicht?
Het is van levensbelang om werkende rook-
melders in uw woning te hebben. Een brand 
kan binnen 3 minuten tot levensgevaarlijke 
situaties leiden. Rookmelders waarschuwen u 
om op tijd te kunnen vluchten uit uw woning. 

Wat houdt de rookmelderverplichting in?
De verplichting van rookmelders houdt in dat 
op iedere verdieping van uw woning waar een 
verblijfsruimteaanwezig is, minstens één 
rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet 

Zondag 3 oktober 2021 was er een 
open dag in de Kop van Malden, 
georganiseerd door ondernemers die 
hun vorm van stadslandbouw willen 
laten zien. Wethouder René Waas en 
wethouder Jan Wijnia van de ge-
meente Nijmegen waren aanwezig in 
het lab van Grootstal en waren zeer te 
spreken over de ontwikkelingen.

worden. Met een verblijfsruimte bedoelen we 
kamers zoals een slaapkamer, woonkamer, 
badkamer of keuken. In de meeste gevallen 
moet de rookmelder in de gang of overloop 
worden opgehangen.

Wie is verantwoordelijk voor het ophangen 
van de rookmelders?
De verantwoordelijkheid om te voldoen aan 
deze wet ligt bij de eigenaar van de woning. 
Als u een woning huurt en er nog geen 
rookmelders in uw woning hangen, dan kunt u 
hierover contact opnemen met uw verhuurder. 
Brandweer Gelderland-Zuid en gemeente 
Heumen informeren u nu al over deze wettelij-
ke plicht. U heeft  dan nog ruim de tijd aan de 
verplichting van rookmelders te voldoen.

Welke rookmelders en waar moet je deze moet 
plaatsen?
Het plaatsen van een rookmelder kan heel 
eenvoudig. Maar welke melder kan ik het beste 

Het noorden van onze gemeente, in de 
omgeving van bosgebied De Elshof, is de 
afgelopen jaren zeer in trek voor duurzame 
stadslandbouw. Er is een fi etsroute gemaakt, 
waardoor mensen de verschillende projecten 
kunnen bezoeken. Tijdens de open dag was er 
informatie over de voedselbossen en andere 
vormen van landbouw. Er was ook een 
proeverij en activiteiten voor jong en oud. 

Ondanks het regenachtige weer was er veel 
belangstelling. Stadslandbouw is de productie 
van gezond voedsel, met een directe relatie 
tussen producent en consument, en met 
veelzijdige maatschappelijk meerwaarde. 
Zie ook www.stadslandbouwkopvanmalden.nl. 
U kunt de fi ets- of loop route hier bekijken.

Samenwerking
Wethouder René Waas: “Dit gebied is benoemd 
in onze omgevingsvisie, die in ontwikkeling is. 
Omdat er veel opgaven in dit gebied zijn, 
wordt op dit moment verkend of het goed is 
om een gebiedsplan voor dit gebied te maken”. 
Omdat het dichtbij Nijmegen ligt, is ook de 
wethouder van gemeente Nijmegen Jan Wijnia 
betrokken, gezamenlijk willen zij dit steunen. 

Oogstfeest boomgaard Elshof
Onderdeel van de route is het oogstfeest in de 
gemeentelijke boomgaard Elshof. Dit wordt al 
jaren door het Erfgoedplatform Heumen en 
onze gemeente georganiseerd. Vrijwilligers 
van het Erfgoedplatform snoeien de fruitbomen 
en krijgen daarbij ondersteuning van de 
gemeente in de vorm van een jaarlijkse cursus. 
Om de oogst te delen, organiseren ze dit feest, 
waarbij jong en oud mee kunnen helpen met 
het plukken van fruit. Helaas kon dit vanwege 
de weersomstandigheden niet doorgaan.

Rookmelders redden levens: vanaf 1 juli 2022 
verplicht in elke woning

Open dag Kop van Malden

Foto: Joke Feenstra

kopen? En waar? Op welke plaats moet de 
melder precies hangen en hoe doe ik dat? En 
hoe onderhoud ik mijn rookmelders? Antwoor-
den op deze vragen kunt u op meerdere 
manieren krijgen:

1. Volg het webinar van Brandweer Gelder-
 land-Zuid. Dit webinar kunt u volgen op een
  moment  dat het u uitkomt. Het webinar is 
 gratis te volgen en te vinden via de volgende 
 link: www.vrgz.nl/rookmeldersreddenlevens 
2. Ga naar https://rookmelders.nl. Hier vindt u 
 de Rookmelderwijzer en krijgt u advies over 
 hoeveel rookmelders u het beste kunt op-
 hangen en op welke plaats. Ook vindt u hier 
 meer informatie over verschillende soorten 
 rookmelders en het onderhoud hiervan.
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Op de nieuwjaarsreceptie januari 2020 werd Riet van Melis verkozen tot vrijwil-
liger van het jaar 2019. Met meer dan 25 jaar vrijwillige inzet bij onder andere 
Malderburch en zwemclub de Roerduikers heeft  ze deze prijs dik verdiend. Riet 
had al snel bedacht dat ze met het prijzengeld een feestje wilde vieren met alle 
Roerduikers. Voorbereidingen werden getroff en en een datum geprikt. Tot 
corona kwam en het feest werd uitgesteld. Zaterdag 25 september was het 
eindelijk zover. Bij HARM’s Hoeve kon Riet haar langverwachte feest vieren met 
de leden en vrijwilligers van de Roerduikers.

Onder het gezellige geloei van de koeien genoten de Roerduikers van gebak, lekkere hapjes en 
vooral van het gezellig samen zijn. Wat fi jn dat het eindelijk kon! Burgemeester Mittendorff  kwam 
langs om nog eens stil te staan bij alle inspanningen van Riet en de andere vrijwilligers. Met het 
door zingende Marijke (Marijke Hoksbergen) geschreven ‘Lied voor Riet’ lieten de Roerduikers 
hun waardering voor Riet nog eens goed blijken. De Roerduikers kijken terug op een geslaagd 
feest. Ze hebben er geduld voor moeten hebben, maar het was het wachten waard. 

Voetbalvereniging SV Juliana ‘31 
zamelt op zaterdag 16 oktober oud 
ijzer in. Op deze zaterdag kunt u 
van 9.00 tot 15.00 uur oud ijzer 
wegbrengen naar de voetbalclub, 
Broekkant 39 in Malden.

Verder kunt u - op afspraak - het oud ijzer 
op deze dag ook bij u thuis laten ophalen. 
Hiervoor maakt u een afspraak met 
contactpersonen: Paul Reintjes 06 26 72 91 42 
of Lianne Muller 06 22 01 36 93. U kunt ook 
mailen naar oudijzerjuliana@gmail.com

Van 8 oktober tot en met 2 november 
vindt ook in onze gemeente onder-
zoek in de ondergrond plaats voor 
aardwarmte. Bewoners en eventuele 
bedrijven in de directe omgeving van 
de werkzaamheden ontvangen hier-
over een brief. Kijk op: 
www.scanaardwarmte.nl voor meer 
informatie.

In de gemeente wordt de komende periode 
seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden maken onderdeel uit van een 
landelijk onderzoek om de Nederlandse 
ondergrond in beeld te brengen. Doel van het 
onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen 
schatten waar de inzet van aardwarmte als 
duurzame energiebron wellicht haalbaar is. 
Het onderzoek is een verkenning, het winnen van 
aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek  aardwarmte
Nederland heeft  een opgave op het gebied van 
duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om 
een deel van onze warmtevraag duurzaam in 
te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik 
gemaakt van warm water wat in diepere 
grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 
4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het 
water is. Dit water wordt opgepompt en 
gebruikt om onder andere woningen en 
kantoren mee te verwarmen. De CO2 uitstoot 
is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. 

Daarnaast is het een energiebron die je steeds 
opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan 
daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan 
een duurzame energievoorziening in Neder-
land. Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat fi nanciert dit onderzoek met de naam 
‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland 

(SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en 
EBN (Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven 
de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en 
ligging van de onderliggende aardlagen in 
kaart te brengen. Er is een fi lmpje gemaakt 
waarin het werk dat in uw gemeente wordt 
uitgevoerd, wordt toegelicht: 
https://vimeo.com/393867007

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer 
informatie over SCAN. Op deze website kunt 
u onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de 
locaties van het seismisch onderzoek terug-
vinden en de laatste updates over de werk-
zaamheden lezen.

Feest voor Riet en de Roerduikers 16 oktober: 
Oud ijzerinzameling 

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte



Collectes
3 t/m 9 oktober 2021: Dierenbescherming
10 t/m 16 oktober 2021: Brandwonden 
Stichting 

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van deze 

week. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Dorpstraat 39
• Malden: Dennenhof 6

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: De Hoge Brug 30, Rijksweg 44, Anjer-
 straat 15
• Overasselt: De Hage 22

Omgevingsvergunning
• Malden: Beukenlaan 3 (melding Activiteiten-
 besluit milieubeheer)

Verkeersbesluit of mededeling
• Malden: De Wieken (realisatie oplaadpaal 
 elektrisch rijden)
• Malden: De Kruigang (instellen gehandicapten- 
 parkeerplaats op kenteken)
• Overasselt: Lage Hof (realisatie oplaadpaal 
 elektrisch rijden)

Ander besluit van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2021

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 telefoon-
nummer: (024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Handen schudden, we zijn 
het haast verleerd. Het valt 
me op dat nog veel mensen 
liever wat afstand houden 
bij ontmoetingen. Zelf loop 
ik ook nog niet met uitge-
stoken hand op iemand af; 
het voelt wat vreemd. Maar 
als u dit leest, zijn we alweer 
een week verder en dan kan 

het zo maar weer heel gewoon zijn. Wie weet.

Maar wat heerlijk dat we weer zoveel samen 
kunnen doen, waaronder veel dat eerder moest 
worden uitgesteld. Zo kon de vrijwilliger van het 
jaar 2019 alsnog de sporters en vrijwilligers van 
de Roerduikers verwennen met een feestje in 
Harm’s Hoeve aan de Westerkanaaldijk. Zaterdag 
was het prachtig weer, met koeien op een paar 
meter afstand en veel kinderen rondom. Ook de 
activiteiten in het kader van gezond bewegen 
konden zondag doorgang vinden. In Nederasselt 
werd er fl ink gelopen. Eerst de kinderen een 
kilometer, en de wandelaars die wat moeilijker 
lopen. Echte sportievelingen maakten de vijf of 
zelfs tien kilometer vol. De supporters vermaak-
ten zich goed op het terras of deden mee aan 
een van de clinics. Zelf heb ik voor het eerst van 
mijn leven les gehad in kickboksen, en dat was 
verrassend leuk om te doen. 

De wethouders en burgemeesters van het Rijk 
van Nijmegen kwamen samen om na te denken 
hoe we als regio nog sterker kunnen worden. 
Dat is ook nodig want lang niet alle kansen 
worden benut. Iedere gemeente hield een korte 
presentatie en daar werd verder over doorge-
dacht in verschillende groepen. We hadden ons 
goed voorbereid en we hielden er een goed 
gevoel aan over omdat onze bijdrage gewaar-
deerd werd. We zijn een kleine gemeente maar 
kunnen goed onze inbreng leveren.

Welke taken gaan onze agenten komend jaar 
doen; dat is ieder jaar een vraag waar we met de 
zes gemeenten, de politie en justitie over praten. 
Want alles kan niet, dus we moeten kiezen en dat 
is lastig. Wel bijzonder dat ik als voorzitter van 
deze groep plannen zie ontstaan die ik niet meer 
uitvoer; dat gaat mijn opvolger doen. Tijdens het 
overleg in het gemeentehuis in Malden klinkt 
buiten de kermis; ook dat kan weer.

Marriët Mittendorff  

De week van 
de burgemeester

Afgelopen week is de nieuwe gemeentegids huis-aan-huis verspreid. In 
deze gids vindt u veel handige informatie over verenigingen en instellingen 
in Heumen en geactualiseerde informatie over de gemeentelijke dienstver-
lening. De gids wordt niet bezorgd op adressen met een nee/nee-sticker.

Heeft  u geen gids ontvangen?
U kunt een gratis exemplaar ophalen in het gemeentehuis. Of u kunt contact met ons op-
nemen via  tel. 14 024 of communicatie@heumen.nl. De gemeentegids is ook digitaal in te 
zien via: https://heumen.smartmap.nl.

Uw vermelding
Als u een vermelding wilt in de gids van 2022-2023 of uw gegevens in de (digitale) gids wilt 
wijzigen, dan kunt u hiervoor de coupon invullen achterin de gids of mailen naar:
redactie@aksemedia.nl

Nieuwe gemeentegids in de bus
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