
Eindelijk, het is tijd voor vakantie! Even 
lekker zorgeloos genieten en ontspannen. 
Maar het is natuurlijk ook belangrijk om 
veilig te reizen. Wij geven u alle informatie 
die u nog nodig hee�  om veilig te kunnen 
genieten!

Alarmnummer 1-1-2
De Europese Unie hee�  het iedereen mak-
kelijk gemaakt. Alle landen van de Europese 
Uni (EU) hebben namelijk hetzelfde alarm-
nummer: 1-1-2. Bovendien gebruiken zo’n 
60 andere landen hetzelfde alarmnummer 
als wij, wel zo handig in hectische situaties. 
In geval van een noodsituatie of een acute 
(medische) hulpvraag kunt u 1-1-2 bellen. 

Maakt u zich geen zorgen over de taal. 
Binnen de EU kunt u Engels spreken met de 
lokale alarmcentrale. De centralist zal, net 
als in Nederland, vragen welke hulpdienst u 
wilt hebben: politie, brandweer, ambulance. 
Vervolgens gee�  u de locatie (plaats en 
adres) door. Ondanks de hectische situatie 
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Veilig reizen
is het belangrijk om rustig te blijven. 
Zo krijgt de centralist het beste een beeld 
bij wat er aan de hand is en kunnen ze u het 
beste helpen.

Kijk voordat u op vakantie gaat, naar ande-
re noodnummers van uw vakantiebestem-
ming voor niet levensbedreigende situaties 
en sla deze op in uw telefoon. Wilt u meer 
informatie hebben over uw vakantiebe-
stemming? Dan hee�  het ministerie van 
Buitenlandse zaken en Douane een handige 
app. De Reisapp gee�  informatie over ver-
keer, veiligheidsrisico’s, het coronavirus, 
een reischecklist en tips van de ambassade 
van jouw vakantiebestemming. 
Bekijk en download de app hier:
www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/
vragen-en-antwoorden/reis-app-
buitenlandse-zaken

Hectometerpaaltjes
Een ongeluk of een andere noodsituatie op 
de snelweg is natuurlijk erg vervelend. 
Maar hoe kunt u de hulpdiensten naar de 
juiste locatie sturen? Daarvoor zijn de hecto-
meterpaaltjes. Dit zijn de groene bordjes 
die elke 100 meter naast de snelweg staan 
en bevatten alle informatie die een 
112-centralist nodig hee� . Zo leest u het 
hectometerpaaltje op de juiste manier:
1: het nummer van de snelweg waar u op 
 rijdt.
2: de rijrichting (links of rechts) waarop het 
 incident is gebeurd. Let hierop als u het 
 incident vanaf de andere rijrichting 
 meldt.
3: de exacte locatie op de rijrichting van de 
 betre� ende snelweg.

4: de zwarte letter op het gele vlak is alleen 
 toegevoegd bij op- en afritten en lussen 
 bij knooppunten. Dat maakt het door-
 geven van die letter extra belangrijk. 

Inpakken maar!
Het enige wat u nog te wachten staat is 
inpakken! Vergeet uw slippers en strandbal 
niet, maar denkt u er ook aan wat er ver-
plicht mee in de auto moet in het buiten-

land? In sommige landen zijn een brand-
blusser en zelfs reservelampjes verplicht. 
ANWB hee�  alles op een rijtje gezet zodat u 
niks vergeet: www.anwb.nl/juridisch-
advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/
andere-verkeersregels/verplicht-mee-in-
de-auto-in-het-buitenland

Een goede en vooral veilige reis gewenst!

4Daagse 2022: de belangrijkste mededelingen!

De Nijmeegse 4Daagse (19 t/m 22 juli) gaat volgende week dan eindelijk echt van start! 
Wij vinden het fi jn dat de wandelaars dit jaar ook weer door onze mooie gemeente lopen. 
Als gemeente zijn we er klaar voor, genieten jullie ook met ons mee? Kom kijken en 
aanmoedigen langs de Rijksweg (maar denk aan de mooie nieuwe aanplant), hang de 
4Daagse vlag uit of kom mee feesten op het Kerkplein!

4Dorpentocht
Woensdag 6 juli liepen ongeveer 50 inwo-
ners uit onze gemeente mee met de 4Dor-
pentocht! We liepen van Nederasselt naar 
Malden met ‘rustplaatsen’ in Overasselt en 
Heumen. Een mooie route met gelukkig 
goed weer! Voor veel wandelaars was dit de 
laatste training voor de Nijmeegse 4Daag-
se. Zij zijn er klaar voor! Succes allemaal en 
we zien elkaar donderdag (21 juli) en vrijdag 
(22 juli) op de Via Maldiola. 

Verkeersmaatregelen
Bij zo’n groot evenement horen ook wat be-
perkingen. De wandelaars komen namelijk 
een aantal dagen door onze gemeente. Tij-
dens deze doorkomstdagen gelden in onze 
gemeente tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Bekijk deze op: www.heumen.nl/4Daagse

Bereikbaarheid gemeentehuis
Op vrijdag 22 juli, tijdens de intocht van de 
4Daagse, is het gemeentehuis gesloten. 
Voor calamiteiten tijdens de doorkomst van 
de 4Daagse is het gemeentehuis tussen 
09.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar 
via telefoonnummer 14 024.

Waar moet u zijn voor een feestje?
De 4Daagse is niet alleen een bijzonder 
evenement voor de sportieve wandelaar, 
maar ook voor de feestvierder. In de week 
van de 4Daagse zijn er in de dorpen 
verschillende festiviteiten. Langs de 
wandelroutes kunt u genieten van vele 
DJ’s, bands en orkesten. 
Kijk op: www.heumen.nl/4Daagse voor 
het volledige programma. 

Openingstijden milieustraten tijdens
 4Daagseweek
Tijdens de Vierdaagse hebben de milieu-
straten andere openingstijden:
• Woensdag 20 juli is de milieustraat 
 Kanaalstraat in Nijmegen gesloten.
• Donderdag 21 juli zijn de milieustraten 
 Groesbeek en Bijsterhuizen gesloten.
• Vrijdag 22 juli is de milieustraat Kanaal-
 straat in Nijmegen vanaf 13.00 uur ge-
 sloten en milieustraat Millingen aan de 
 Rijn is vanaf 14.00 uur gesloten. 

Houd in deze periode, vooral op de zater-
dag na de 4Daagse, rekening met extra 
drukte op de milieustraat! Meer info over 
de milieustraat en openingstijden? 
Kijk op www.dar.nl/milieustraat

4Dorpentocht 2022



Sinds een paar weken is er een unieke 
samenwerking ontstaan tussen Anytime 
Fitness Malden en een wooninstelling van 
Dichterbij in Overasselt. Er wordt daar na-
melijk sport en spel op locatie aangeboden. 
Een mooi initiatief vanuit Uniek Sporten en 
Heumen beweegt van onze gemeente om 
na de coronaperiode weer een positieve 
boost te geven aan sport en bewegen voor 
mensen met een beperking.

Wooninstelling De Klaproosstraat in Over-
asselt hee�  drie geschakelde groepswonin-
gen voor ouderen met een lichte, matige of 
ernstige verstandelijke beperking. De be-
woners hebben daarnaast te maken met 
bijkomende problemen als autisme, stem-
mingsstoornissen, dwang en ouder worden. 
Voor deze doelgroep is het vaak een te gro-
te stap om naar een sportaanbieder toe te 
gaan. Elsemieke Laset van Uniek Sporten 
en Dorien Vrolijks, beweegcoach van onze 
gemeente zijn daarom het gesprek aan ge-
gaan met sportverenigingen of ze daarin 

iets ‘op locatie’ konden betekenen. Any-
time Fitness in Malden wilde dit graag doen.

Tilly Marchi van Anytime zegt: één keer per 
week ga ik naar Overasselt. Ik neem allerlei 
materialen mee om de cliënten oefeningen 
te laten doen, bijvoorbeeld met gewichten 
of het maken van squats om wat sterker te 
worden. Maar ik doe ook spelletjes met ze 
zoals met een badmintonracket en een 
ballon overspelen. We oefenen bij mooi 
weer in de tuin of anders binnen. Het is 
hartstikke leuk om te doen en het mooie is 
dat de cliënten al staan te wachten en 
zwaaien op het balkon als ik eraan kom, 
daar doe je het toch voor?

Wilt u dit ook?
Wilt uw sportvereniging dit ook doen? En zo 
iets betekenen voor deze doelgroep? Of 
zoekt u passend aanbod voor mensen met 
een beperking? Neem dan contact op met 
Elsemieke Laset via e.laset@unieksporten.nl 
of telefoonnummer: 06 - 50 15 41 06.

Sport en spel op locatie
“De deelnemers staan al te wachten en 
zwaaien op het balkon als ik eraan kom”

De zomer staat voor de deur. Een tijd waar Dar enorm naar uitkijkt. Toch brengt dit ook 
uitdagingen met zich mee. Al langer ligt er een personele uitdaging. Dankzij de inzet van 
het uitzendbureau Olympia, diverse wervingscampagnes en intensiever contact met 
scholen in de regio hee�  Dar dit tot op heden ondervangen. Ook het kantoor-
personeel springt bij waar dat kan. Toch kan het de komende twee maanden voorkomen 
dat Dar op een andere dag gaat inzamelen of dat er niet ingezameld wordt. Ze doen er alles 
aan om dit te voorkomen. 

Dar haalt mogelijk op een ander moment uw afval op 
Houd de website, afvalkalender en social 
media kanalen goed in de gaten
Als die situatie zich voordoet zal Dar dit een 
week van te voren bekend maken. Zij infor-
meren u hierover via de afvalkalender, 
website en social media. Houd deze kanalen 
dus goed in de gaten. De afvalkalender in de 
app is zo up-to-date mogelijk. Ook ligt er 
een calamiteitenplan klaar in het geval de 
uitval zo groot wordt dat niet alle dienst-
verlening door kan gaan. Zo verwachten ze 
de overlast tot een minimum te kunnen 
beperken.

Krapte op de arbeidsmarkt
Landelijk en ook regionaal neemt de krapte 
op de arbeidsmarkt toe. Dar wordt hier 
helaas ook mee geconfronteerd. Toch brengt 
dit ook nieuwe kansen met zich mee. 
Nieuwe technologische ontwikkelingen en 
een intensievere samenwerking met oplei-
dingen worden nog belangrijker. 
Mocht u benieuwd zijn hoe u Dar kunt 
helpen? Op www.dar.nl/werkenbij staan de 
openstaande vacatures. 
Meer weten? www.dar.nl

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Uit de gemeenteraad: 
donderdag 7 juli
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Fietsplezier voor twee!

Het is mooi weer en daarom een goede tijd 
om een duofi ets te lenen! 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 an-
dere bekende. De duofi etsen zijn gratis te 
reserveren en worden beheerd door vrij-
willigers in Heumen, Nederasselt en Over-
asselt. 

Met de duofi ets-uitleen willen wij bevorde-
ren 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 er-
varing. 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 waar-
op je met z’n tweeën naast elkaar zit. Zo 
kan iemand onder begeleiding fi etsen op 
een stabiele fi ets. U kunt samen trappen 
maar ook het trappen af en toe overlaten 
aan uw fi etsmaatje. De duofi ets hee�  ver-
schillende versnellingen. Twee van de drie 
leenfi etsen hebben elektrische ondersteu-
ning. Door de draaibare bijrijdersstoel is het 
makkelijk op- en afstappen. De stoeltjes 
zijn voorzien van een rugleuning. 

Hoe werkt het?
Er staan duofi etsen in Heumen, Nederasselt 
en in Overasselt. De fi etsen zijn te reserve-
ren 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.

Internetcriminelen worden steeds beter in 
het maken van e-mails die amper van echt 
te onderscheiden zijn. Vaak worden zoge-
heten phishingmails met schadelijke linkjes 
of bijlages uit naam van banken, credit-
cardmaatschappijen en postbedrijven ver-
stuurd. Als u op de link klikt of de bijlage 
opent, dan kunt u een virus binnenhalen 
waarmee de crimineel u afperst of  stiekem 
uw gegevens steelt. 

Dit soort mails volgen allemaal een bepaald 
patroon. U moet snel betalen of gegevens 
invullen anders dreigt er een dienst geblok-
keerd te worden. Op die manier wordt u 
onder druk gezet om toch op de link of bij-
lage te klikken.

Deze phishingmails worden soms ook uit 
naam van verschillende overheidsinstan-
ties verstuurd. Meestal wordt hier de naam 
van de Belastingdienst voor misbruikt, 

maar het kan ook voorkomen dat crimine-
len de naam van een gemeente gebruiken. 
Als u ooit twijfelt aan een mail die namens 
de gemeente Heumen is verstuurd, check 
dan altijd eerst het mailadres van de afzen-
der. Mails van de gemeente Heumen eindi-
gen altijd op @heumen.nl.

Ook kunt u kijken naar de inhoud van de 
mail, is die logisch? Als u nooit een uitkering 
van ons hee�  ontvangen, dan is het niet l
ogisch dat er wordt gedreigd met het stop-
zetten daarvan.

Blij�  u twijfels houden? Dan kunt u het 
beste telefonisch contact met ons op-
nemen: 14 024. Maak geen gebruik van 
contactgegevens die in de verdachte mail 
staan, want die kunnen leiden naar de 
criminelen, die tegenwoordig ook een 
‘helpdesk’ hebben om u te misleiden.

Let op met nep mails!

Op donderdag 7 juli vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Dit was de laatste verga-
dering voor de zomervakantie. Op de agenda stonden onder meer de programmarekening 
2021 en de kaderbrief 2023.

Programmarekening 2021
De programmarekening is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Hiermee legt het colle-
ge verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid en de fi nanciën in 2021. In de 
programmarekening laat het college zien wat er terecht is gekomen van de gemaakte 
plannen voor dat jaar.

Kaderbrief 2023
De gemeenteraad gee�  via de kaderbrief de kaders aan voor het opstellen van de pro-
grammabegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De gemeenteraad stem-
de in met de kaderbrief en verzocht het college door middel van een motie om als ge-
meente aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.  

Terugluisteren?  
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is? Dan kunt u de vergadering terugluisteren via de 
vergaderkalender: www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer in de kalender de datum 
van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de audio stream.



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, 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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Heumenhofseweg 5

Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Rotsestraat 6, Schatkuilse-
 straat 7
• Malden: Zwer� ei 58, Kadastraalperceelnr. 
 HMN01 1111 sectie F

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: Schatkuilsestraat 7 
 (W.Z22.103562.01)

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Malden: ter inzage: ontwerpbestem-
 mingsplan “Malden, Kerkplein 10-12”

Gelijkwaardigheidsbesluit
• Overasselt: Maasdijk 2

TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “MALDEN, KERKPLEIN 10-12” 

Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 
het ontwerp van het bestemmingsplan “Malden, Kerkplein 10-12” ter inzage wordt gelegd. Het 
identifi catienummer van het ontwerpbestemmingsplan is:
NL.IMRO.0252.MabpKerkpl10en12-OW01.

Het plangebied
Het plangebied betre�  het perceel van het aan het Kerkplein 10-12 te Malden gelegen gebouw 
De Muse met aangebouwde woning met omliggend terrein. 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisering van een appartementencomplex met 10 
wooneenheden mogelijk. De bestaande woning wordt gesloopt, maar het oorspronkelijke 
schoolgebouw blij�  gehandhaafd en wordt in het te bouwen complex geïntegreerd. 

Procedure
Voor dit plan wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat 
- voordat een besluit genomen wordt - zienswijzen kunnen worden ingediend. Het tijdig 
indienen van een zienswijze is een voorwaarde om in een later stadium beroep in te kunnen 
stellen tegen de defi nitieve vaststelling van het bestemmingsplan.

Inzageperiode
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-vaststellingsbesluit alsmede de onderliggende 
onderzoeken liggen ter inzage vanaf maandag 11 juli t/m maandag 22 augustus 2022. 

De stukken kunnen op twee manieren worden ingezien:
1. Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op de landelijke website: 
 www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op het identifi catienummer: 
 NL.IMRO.0252.MabpKerkpl10en12-OW01
2. Gemeentehuis: vanaf maandag 11 juli t/m maandag 22 augustus 2022 liggen de stukken 
 tijdens de openingstijden ook ter inzage bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het 
 gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.
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Reactiemogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan eenieder gedurende de termijn van 
terinzagelegging schri� elijk of mondelinge zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Een schri� elijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, A. Kneppers, 
te bereiken op telefoonnummer 14 024.


