
Het is mooi weer en daarom een goede tijd 
om een duofiets te lenen! De fietsen zijn 
bedoeld voor inwoners van onze gemeente 
die vanwege hun leeftijd of een beperking 
niet zelfstandig kunnen fietsen. Met de 
duofiets kunnen zij eropuit, buiten bewe-
gen én iets leuks doen met een familielid  
of andere bekende. De duofietsen zijn gratis 
te reserveren en worden beheerd door vrij-
willigers in Heumen, Nederasselt en Over-
asselt. 

Met de duofiets-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. 

Wat is een duofiets?
Een duofiets is een driewiel-tandem waar-
op je met z’n tweeën naast elkaar zit. Zo 
kan iemand onder begeleiding fietsen op 
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Fietsplezier voor twee!
een stabiele fiets. U kunt samen trappen 
maar ook het trappen af en toe overlaten 
aan uw fietsmaatje. De duofiets heeft ver-
schillende versnellingen. Twee van de drie 
leenfietsen hebben elektrische onder- 
steuning. Door de draaibare bijrijdersstoel 
is het makkelijk op- en afstappen. De stoel-
tjes zijn voorzien van een rugleuning. 

Hoe werkt het?
Er staan duofietsen in Heumen, Nederasselt 
en in Overasselt. De fietsen zijn te reser- 
veren via www.heumen.nl/duofietsen
U komt via de site in contact met een vrij-
williger en na reservering is de fiets op de 
afgesproken tijd en locatie beschikbaar.  
De vrijwilliger geeft op de locatie duidelijke 
uitleg en de gelegenheid een proefrondje  
te maken. Daarna kiest de huurder zelf  
zijn route in de omgeving. Na afloop wordt 
de fiets weer teruggebracht naar dezelfde 
locatie.

Jongerencentrum ‘The Basement’ is in mei 
geopend! Na de feestelijke open dag met de 
onthulling van de naam en het logo begint 
het jongerencentrum nu echt levendig te 
worden. Iedere maandagavond is er een  
inloop (19-22u) voor alle jongeren, op  
dinsdag om de 14 dagen draait het project 
JoinUs en op de woensdag zijn er regel- 
matig gerichte thema activiteiten (speci-
fiek voor meiden). Er zijn nog veel meer  
mogelijkheden bij het jongerencentrum  
en daarvoor zoeken de jongerenwerkers 
vrijwilligers!

Wie weet ben of ken jij wel iemand met  
toffe ideeën of ambities? Je bent altijd wel-
kom om bij de jongerenwerkers aan te klop-
pen en wie weet kunnen zij met jullie ideeën 
aan de slag! Denk aan inlopen, activiteiten, 
muziek, bandjes, licht en geluid techniek, 
(kunstzinnige) aankleding/ inrichting van 
het jongerencentrum. Ook voor jongeren- 
initiatieven, ondersteuning van kwetsbare 
groepen, coaching (bij vraagstukken van 
jongeren), etc. kun je bij de jongerenwer-
kers terecht. Alle ideeën zijn goed, vragen 
staat vrij, niks is ze te gek.

Vrijwilligers 18+
Voor inlopen en/ of activiteiten worden 
vrijwilligers gezocht die graag bezig zijn 

Jongerencentrum ‘The Basement’ 
zoekt vrijwilligers

Werkzaamheden aan energienet Heumen

met jeugd en jongeren. Die zich mede  
verantwoordelijk voelen en samen willen 
werken met een team jongerenwerkers om 
meer mogelijk willen maken voor de jonge-
ren in onze gemeente.

Actieve jongeren werkgroep(en)
Juist ook als jongere kun jij het jongeren-
centrum kleur geven en je steentje bijdra-
gen. Het is leuk, gezellig en je doet ook nog 
eens goede ervaring op voor later.
We zoeken werkgroepen voor: 
• Aankleding jongerencentrum (muren)
• Licht & geluid (techniek) 
• Muziek arrangement (van beginnende  
 sing- en songwriter tot ervaren DJ)
• Invulling activiteiten en inlopen

Zelf haal je daar ook mooie ervaring uit op, 
leer je nieuwe mensen kennen en leer je 
skills voor later. Wat je erin stopt komt er 
ook weer uit, zo wordt je inzet ook beloond.

Interesse?
Heb je interesse, stuur de jongerenwerkers 
een berichtje via: 
Instagram: jongerenwerk_Heumen
mail: teamheumen@synthese.nl 
of whatsapp een van de jongerenwerkers 
(Wim (06 - 40 63 26 75), Vincent (06 - 40 18 
92 57). Wie weet tot snel!

Vanaf maandag 15 augustus gaat Liander werkzaamheden verrichten aan het energienet in 
de De Hosterd, De Boomgaard, Romeinenstraat, Batavierenstraat, Kapitein Postmanlaan, 
Keltenstraat en Frankenstraat in Heumen. 

We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en 
verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto’s. 
Hiervoor is het noodzakelijk om het elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te 
maken voor de toekomst. Tevens zijn de werkzaamheden nodig om piekspanningen in het 
elektriciteitsnet te voorkomen en teruglevering van opgewekte stroom van zonnepanelen 
mogelijk te maken. 

Verkeershinder en wegafsluiting/omleiding
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt vanaf maandag 15 augustus gestart 
met graaf-/kabelwerkzaamheden bij De Boomgaard. Deze werkzaamheden kunnen impact 
hebben op de bereikbaarheid. De precieze data van wegafsluitingen worden op voorhand 
gecommuniceerd met de bewoners. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fasen:
1. Werkzaamheden in De Boomgaard richting Romeinenstraat en Batavierenstraat
 Op het trottoir van De Boomgaard richting de Batavierenstraat en in de Batavierenstraat  
 zullen werkzaamheden plaatsvinden. Hiervoor zal tijdelijk de verbinding Frankenstraat  
 naar Batavierenstraat worden afgesloten, de Batavierenstraat blijft bereikbaar vanaf de  
 Oude Boterdijk. Later zal de verbinding Oude Boterdijk naar Batavierenstraat worden  
 afgesloten, de Batavierenstraat is dan bereikbaar vanaf de Frankenstraat. 
2. De Hosterd ter hoogte van 49 t/m 55 zal tijdelijk worden afgesloten. 
3. De Romeinenstraat ter hoogte van 2 t/m 25 zal tijdelijk worden afgesloten. 

Meer informatie
Ga naar: www.heumen.nl/werkzaamheden

Heeft u nog vragen?
Neem dan op werkdagen contact op met de klantenservice van Liander via telefoon- 
nummer: (088) 542 63 23.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Stichting DE 4DAAGSE heeft  met alle door-
komstgemeenten een convenant gesloten 
om de wederzijdse afspraken ten aanzien 
van de organisatie van dit wandelevene-
ment vast te leggen en te bestendigen. Ook 
onze gemeente heeft  zich hier met overtui-
ging aan gecommitteerd. De Nijmeegse 
Vierdaagse is een evenement met een in-
ternationale uitstraling en doet zelfs meer-
dere dagen onze gemeente aan. Daarnaast 
verblijven de militaire deelnemers op Kamp 
Heumensoord dat in onze gemeente ligt.

Het gemeentebestuur en het stichtings-
bestuur hebben afgesproken elkaar over en 
weer te blijven ondersteunen bij de organi-
satie van de 4Daagse in de gemeente 
Heumen en daarbij de goede onderlinge 
samenwerking te continueren. 

Tekenen convenant
Op de slotdag van de 4Daagse onderteken-
den voorzitter en marsleider Henny Sackers 
en burgemeester Minses het convenant, 
terwijl de eerste wandelaars al over de Via 
Maldiola trokken richting Nijmegen. 
De ondertekening vond plaats in aanwezig-
heid van burgemeester Bruls van Nijmegen 
en gedeputeerde Witjes van de provincie 
Gelderland.

Burgemeester Minses beleefde zijn eerste 
4Daagse en was erg onder indruk: “Wat een 
overweldigende ervaring en wat een 
fantastische sfeer van verbroedering en 
saamhorigheid. Een groot compliment aan 
alle wandelaars, de organisatie en de vrij-
willigers die van deze 4Daagse wederom 
een groot succes hebben gemaakt. 
Ik verheug me nu al op volgend jaar.”

Gemeente Heumen en Stichting DE 4DAAGSE sluiten convenant

Doe mee met een potje lasergamen!
Voor de jeugd (6 t/m 12 jaar) hebben we in onze gemeente een leuke lasergame activiteit 
georganiseerd. Doe je ook mee?

Wanneer:
Dinsdag 16 augustus
Tijdstippen:  
13.00 - 14.00 uur, 14.15 - 15.15 uur
Locatie:  
parkeerplaats ‘De Diervoort’ in Overasselt
Opgeven:  
www.heumenbeweegt.nl

De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar weer op zoek naar 
creatieve hobbyfotografen die mee willen doen aan de 
jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is deze keer 
‘Magische momenten’. 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat 
de foto ś betrekking hebben op het thema. Dit jaar 
vragen wij alle hobbyfotografen om te verbeelden, 
waar zij aan denken bij de woorden ‘Magische mo-
menten’. Denkt u misschien aan een zonsondergang, 
een verstild winterlandschap of een zomers vuurwerk? 

Foto’s aanleveren tot 1 oktober 2022
Stuur uw foto’s digitaal naar info@euregio.org of in een gesloten envelop onder 
vermelding van ‘Fotowedstrijd’ ingestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 
7040 AE ś-Heerenberg.

Meer informatie?
Ga naar: www.euregio.org/fotowedstrijd2022

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal

Onkruidbeheersing in de zomerperiode
Onze gemeente en Dar staan voor een 
duurzaam en schoon milieu. Daarom 
worden er geen gif of andere chemi-
sche bestrijdingsmiddelen gebruikt bij 
het beheersen van onkruid in straten.

Dar doet dit vooral met een borstel-
machine of handmatig met een bos-
maaier. Met de borstels van de veeg-
machine halen ze het onkruid weg wat 
boven de grond uitkomt. De wortels 
blijven hierbij meestal zitten. Daarom 
is het belangrijk in het najaar nog een 
keer terug te komen.
Het onkruid groeit erg hard door het 
natte en warme weer. Ze doen er alles 
aan het onkruid onder controle te 
houden. Helaas is het niet mogelijk al 
het onkruid weg te halen en geven we 
prioriteit aan de straatgoten, bankjes en oversteekplekken. Daardoor blijft  er op sommige 
plekken onkruid staan. 

Wat kunt u zelf doen?
Met de machines zijn ze erg voorzichtig. Zeker langs randen, hagen en andere kwetsbare 
beplanting. We willen natuurlijk dat dit groen wél goed blijft  groeien. Hierdoor kan het zijn 
dat op deze plekken wat onkruid achterblijft . Ziet u Dar in de straat aan het werk? Zet dan 
uw auto even ergens anders neer. Ook rondom auto’s zijn ze natuurlijk erg voorzichtig met 
de machines. Als de parkeerplaatsen en straten leeg zijn, kunnen ze ook daar goed bij. 
Zo zorgen we samen voor een schone en frisse buurt!

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor meer informatie of neem contact op met het 
klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op info@dar.nl of (024) 371 60 00 van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Collectes
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 afval 
buiten kunt zetten. Voor klachten over op-
halen 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
• Heumen: Sectie I Perceel 7 - deels 8 en 9 
 - deels 897 en 1052 Nabij Burchtselaan
• Malden: Rijksweg 128
• Overasselt: Sectie G Perceel 775 Nabij 
 Garstkampsestraat 7, Kadastraal perceel 
 OVA00-F-503 nabij Oude Kleefsebaan

Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Garstkampsestraat 10

Ontwerpwijzigingsplan
• Heumen: Vosseneindseweg 30

Onze gemeente start samen met aannemer 
Remmits B.V. na de zomervakantie met het 
onderhoud aan onderstaande wegen. 
Deze werkzaamheden zijn uitgesteld naar 
volgend jaar i.v.m. voorbereiding om het 
regenwater zoveel mogelijk af te koppelen. 

De wegen hebben diverse gebreken waar-
door onderhoud benodigd is. Tijdens het 
onderhoud willen wij volgens bovenstaan-
de globaal beschreven aanpak de situatie 
verbeteren. De binnengekomen reacties op 
de eerder beschreven aanpak zijn zoveel 
mogelijk verwerkt en beantwoord.
De aannemer heeft  tekeningen gemaakt, 
zodra de planningen bekend zijn worden 
deze op www.remmitsgww.nl geplaatst.

Het gaat om de volgende wegen:
• Looistraat van parallelweg J.J. Ludenlaan 
 tot Blankenbergseweg
 Asfalt deklaag vervangen of overlagen, 
 bermbetonblokken vervangen door as-
 falt en rode fi etsstroken aanbrengen. 
 Bermen afwerken. Een nieuwe drempel 
 nabij het Jac Marismuseum aanbrengen 
 en aanpassing van de drempel nabij de 
 St. Jorisschool. 
- Hatertseweg van Elshof/Oprijlaan tot 
 Grootstalseweg.

Asfaltonderhoud 2022

Wachttijd bij huishoudelijke hulp

 Asfalt deklaag repareren en overlagen
  met asfalt incl. de betonranden. Rode 
 fi etsstroken aanbrengen met deels een 
 visuele versmalling. Bermen afwerken. 
 Nieuwe drempel. 
- Eindsestraat van Rijksweg tot gemeente-
 grens Wijchen
 Asfalt deklaag vervangen met rode fi ets-
 stroken, goten herstellen en aanbrengen. 
 Buurtbushalte verbeteren en trottoir 
 aanbrengen. Bermen afwerken.
- Vosseneindseweg van Donderbergweg 
 tot JJLudenlaan.
 Asfalt deklaag vervangen of overlagen, 
 bermverhardingen opbreken en aan-
 brengen. Bermen afwerken.
- De Schoren en deel van De Wieken 

Overlast
Tijdens de werkzaamheden ontstaat er 
hinder voor het verkeer en omwonenden. 
Hiervoor treff en wij maatregelen zoals 
vooraankondigingen, afzettingen, omlei-
dingen en/of begeleiding door verkeers-
regelaars. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
Eventueel informeert de aannemer u via 
een bewonersbrief als de werkzaamheden 
bij u voor de deur plaatsvinden.

Als u vanuit de gemeente een indicatie krijgt voor huishoudelijke hulp (Wmo), dan kan het 
even duren voordat u hulp krijgt. De aanbieders van deze hulp hebben door de krapte op de 
arbeidsmarkt moeite met het vinden en behouden van voldoende en goed personeel. 
Alle inwoners die huishoudelijke hulp krijgen, ontvangen ook een brief thuis gestuurd.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn er niet altijd meteen hulpen beschikbaar. 
De aanbieders doen hun uiterste best om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen, maar 
hebben beperkt invloed op het probleem.

Wat merkt u hiervan?
Ook als u eenmaal hulp ontvangt, kunt u gevolgen van de personeelskrapte ervaren. 
De aanbieders proberen de roosters altijd voldoende gevuld te krijgen, maar dit lukt helaas 
niet altijd. Vooral in de zomerperiodes is dat lastig. 

Wat doen we eraan?
De aanbieders doen wat zij kunnen om snel meer personeel te vinden. De gemeente bekijkt 
met de aanbieders hoe zij dit probleem samen zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen u om begrip voor de situatie. Door fl exibel te zijn en te accepteren dat de hulp op 
een andere dag, een ander tijdstip en/of door een andere hulp geleverd wordt, helpt u de 
aanbieders om de roosters gevuld te krijgen. Besluit u dat de hulp niet op een ander moment 
of door een andere hulp geleverd kan worden, dan kan het zijn dat de aanbieder u niet kan 
helpen. U heeft  in dat geval geen recht op het inhalen hiervan op een ander moment. 

Vragen?
Voor vragen over de hulp zelf (planning, vervanging etc.) kunt u contact opnemen met uw 
aanbieders van de huishoudelijke hulp. Voor vragen over bovenstaande informatie kunt u 
contact opnemen met Vraagwijzer, via vraagwijzer@heumen.nl, bellen via (024) 358 83 00 
of op: www.heumen.nl/wachttijd-bij-huishoudelijke-hulp kijken voor meer informatie. 
Hier staat bijvoorbeeld ook informatie voor het vinden van alternatieve mogelijkheden voor 
huishoudelijke hulp.

50+ Zomerweek
Volgende week organiseren wij voor de eerste keer de 50+ zomerweek! Wilt u ook nog 
meedoen? Er zijn nog plekken vrij! Geef u op bij Dorien Vrolijks, via: dvrolijks@heumen.nl


