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Op donderdagavond 5 januari vond de 
nieuwjaarsontvangst van onze gemeente 
plaats. Ieder jaar organiseren we deze ont-
vangst in een andere kern en dit jaar was 
Overasselt aan de beurt. In het Vereni-
gingsgebouw ontmoetten circa 250 men-
sen elkaar om terug te blikken op 2022 en 
2023 samen in te luiden.  

Burgemeester Joerie Minses opende de 
avond met een inspirerende nieuwjaars-
toespraak. Daarna konden de gasten genie-
ten van  het Overasselts koor ‘Engsele’. Na 
een gedicht van dorpsdichter Thijs Kersten 
werden de vrijwilligers die zich hebben in-
gezet voor de opvang van Oekraïners uit-
geroepen tot vrijwilligers van het jaar 2022. 
(Zie artikel hierboven)  

Tussendoor was er de primeur van het 
nieuwe toeristische fi lmpje van onze ge-
meente. Dit fi lmpje kunt u bekijken op onze 
website onder de kop ‘over de gemeente’ 
en dan kiezen voor bezoek Heumen.  

Scan voor meer foto’s van de avond de QR 
code, Of ga naar het nieuwsbericht op onze 
site via www.heumen.nl/nieuws 

Aan SV Juliana ’31 (gelegen aan de Broekkant 39 in Malden) is door de 
gemeente Heumen toestemming gegeven om op zaterdag 14 januari
oud ijzer in te zamelen. Op deze zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur kunt u 
oud ijzer wegbrengen naar de voetbalclub. Verder kunt u op afspraak het 
oud ijzer op deze dag bij u thuis laten ophalen. Hiervoor maakt u een 
afspraak met contactpersonen: Gerard Janssen, te bereken op telefoon-
nummer: 06 - 14 85 50 42 of Lianne Muller op telefoonnummer: 
06 - 22 01 36 93. U kunt ook mailen naar oudijzerjuliana@gmail.com. 

Als u een opgroeiend kind hee�  dan komt daar veel bij kijken. Bij elke 
levensfase horen weer andere uitdagingen. Misschien is uw kind op zoek 
naar een bijbaan, wordt hij of zij binnenkort 18 jaar of gaat het huis uit?
Er moet dan veel geregeld worden. Daar helpen wij als gemeente u graag 
bij. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er nu een speciale app 
met informatie over alle voorzieningen in onze gemeente over de jeugd: 
Kwikstart. 

Kwikstart helpt u op het gebied van wonen, geldzaken, werk, school, 
gezondheid/hulp, verzekeren, rechten/plichten en 18 jaar worden. 
Denk aan het regelen van geldzaken, het zoeken van een vervolgoplei-
ding of het zoeken van een geschikte woning. Het kan handig zijn om 
hulp of overzicht te krijgen. Download de app en neem een kijkje.

Tijdens de Nieuwjaarsontvangst op donderdag 
5  januari werden alle vrijwilligers die zich in 2022 
structureel hebben ingezet voor de opvang van Oekra-
iners in het Buitencentrum uitgeroepen tot vrijwilligers 
van het jaar 2022. Dit jaar was anders dan anders. In 
plaats van één vrijwilliger van het jaar is een hele groep 
in het zonnetje gezet.   

De groep vrijwilligers ontving uit handen van burge-
meester Joerie Minses een cheque van € 500,-. 
Dit bedrag mogen zij besteden aan een project of acti-
viteit met de Oekraïense inwoners van de gemeente 
Heumen. Een afvaardiging van burgemeester en wet-
houders komt daar ook een dagdeel meehelpen. 
Alle vrijwilligers kregen een cadeautasje met een kleine 
attentie als waardering voor hun inzet.  

Wij feliciteren deze groep vrijwilligers  van harte met 
deze prachtige titel!  

Terugblik Nieuwjaarsontvangst 2023  Oud ijzerinzameling door 
voetbalvereniging SV Juliana ‘31

Wat is Kwikstart?

Prijs voor vrijwilligers die opvang Oekraïners mede mogelijk maken 
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Opnieuw 

er zijn zoveel momenten om opnieuw te beginnen 

je studie weer oppakken terwijl je op je brommer zit, 

over de Dorpsstraat, ergens in het midden van mei 

  

op je hurken naar mieren kijken, terwijl je kinderen de  

glijbaan net nog heel laten, ook al is het buiten veel te warm, 

kun je weer een bericht sturen naar dat ene verloren contact 

  

wanneer je in bed ligt en het vriest buiten en je 

vast komt te zitten in de drie dekens en vijf kussens 

op je bed, kun je een nieuwe sportroutine in elkaar fl ansen 

  

en natuurlijk heb je voorbereidingstijd op 31 december 

wanneer je strak staat van oliebollen en champagne 

en je eigenlijk wil slapen, maar je niet de lee� ijd hebt  

  

waarop dat mag. Dan mag je nadenken over alles wat niet 

gelukt is dit jaar en maar hopen dat het vanaf morgen wel 

gaat lukken. En wanneer je toch iets laat vallen, zijn er zoveel  

  

momenten om opnieuw te beginnen. 

Je hoe�  niet alleen maar af te wachten. 

   

Thijs Kersten 

  

Dichter en schrijver 

Dorpsdichter Gemeente Heumen 



Komt u ook naar het Mama Café?

Kabelwerkzaamheden in 
Romeinenstraat Heumen

Vanaf 27 januari zijn moeders, vaders, opa’s, oma’s of andere opvoeders met kinderen in de 
lee� ijd van 0 t/m 4 jaar maandelijks van harte welkom in het Mama Café! De plek waar u op 
een laagdrempelige manier in contact kunt komen met andere (aanstaande) ouders van 
jonge kinderen. Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders praten onder het genot van 
een kopje ko�  e/thee/ranja.

Meer informatie
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Initiatiefnemer is Sophie Gerritse-
Westerink. Zij is coördinator Buurtgezinnen van de gemeente Heumen en Mook en Midde-
laar. Hee�  u vragen dan is ze bereikbaar op: 06 - 25 45 21 05 of stuur een e-mail naar: 
sophie@buurtgezinnen.nl

Data komende half jaar
Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 11.30 uur.
• Vrijdag 27 januari 2023 (Buurderij, Kasteelsestraat 5, Overasselt)
• Woensdag 22 februari (Manege VCM, Lierseweg 4, Malden) 
• Vrijdag 31 maart 2023 (Buurderij)
• Woensdag 26 april (VCM Malden)
• Vrijdag 26 mei (Buurderij)
• Woensdag 28 juni (VCM Malden)

Vanaf 27 januari zijn moeders, vaders, opa’s, oma’s of andere opvoeders met kinderen in de 

In de Romeinenstraat 2 t/m 25 in Heumen worden vanaf half januari de elektriciteitskabels 
vervangen. Dit doen we omdat we steeds meer elektriciteit gebruiken en produceren voor 
onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het 
opladen van elektrische auto ś. 

Daarvoor legt de aannemer van Gelder in opdracht van Liander nieuwe elektriciteitskabels 
aan in de Romeinenstraat. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt in de 
Romeinenstraat  een kabelsleuf gegraven. Daarvoor wordt er ook een tijdelijke verkeers-
maatregel getro� en, namelijk een gedeeltelijke afsluiting van de Romeinenstraat voor 
motorvoertuigen en tractoren ingesteld voor de duur van 2 weken (week 3 en 4).
De werkzaamheden hebben impact op de bereikbaarheid van en voor de aanwonenden.
Ook is enige hinder/overlast in de straten niet te voorkomen. Liander probeert het tot een 
minimum te beperken. Samen met de uitvoerende aannemer van Gelder en de gemeente. 
Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. 

Vergadering commissie Ruimte: 
donderdag 19 januari

Donderdag 19 januari vergaderen de 
raads- en commissieleden van onze ge-
meente in de commissie Ruimte. 

Agenda en stukken
De volledige agenda en de stukken van de 
commissievergadering vindt u op de ver-
gaderkalender van de gemeenteraad: 
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
datum van de vergadering.

Volgen van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de Raad-
zaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom als toehoorder. Aanmelden 
is niet nodig.

U kunt de vergadering ook volgen via de 
website: www.heumen.nl/vergaderkalen-
der. Selecteer in de kalender de datum van 
de vergadering en klik vervolgens op de 
link naar de uitzending. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugkijken.

Inspreken
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmel-
den bij de raadsgri�  e via e-mail: 
gri�  e@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de 
dag van de vergadering tot 16.00 uur.

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 ontvangt dan een melding 

wanneer u welk afval buiten kunt zetten. Voor 

klachten over ophalen van afval (restafval, g�  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

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

• Malden: Kerkweg 20 (ter inzage: 

 ontwerpbestemmingsplan)

Uitschrijving basisregistratie personen

• https://bit.ly/3k1ugNM

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Overasselt: nabij Hoogstraat 4 - kadastraal 

 perceel OVA00-C-1980 (RECTIFICATIE)

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Malden: Rijksweg 96


