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Heumen is net als Nijmegen en Mook en 
Middelaar een gemeente die een perma-
nente streep door het afsteken van vuur-
werk hee�  gezet. Het is het hele jaar ver-
boden consumentenvuurwerk af te steken 
in onze gemeente. Ook tijdens de jaarwis-
seling. Alleen fop- en schertsvuurwerk 
(categorie F1) afsteken mag.

De gemeenteraad besloot in september 
2020 tot een algeheel vuurwerkverbod. 
Slecht voor het milieu, onveilig, lawaaiig, en 
het levert hulpdiensten handenvol werk op, 
waren daarvoor de argumenten. En het 
werkt ook nog eens vandalisme in de hand: 
elke jaarwisseling wordt weer voor duizen-
den euro’s aan openbare bezittingen opge-
blazen.

Heumens vuurwerkverbod jaarwisseling
• In maart 2021 hee�  onze gemeente in 
 de Algemene Plaatselijke Verordening 
 (APV) opgenomen dat het afsteken van 
 consumentenvuurwerk tijdens de jaar-
 wisseling in Heumen voor iedereen (ook 
 voor professionele bedrijven) is verboden. 
 De APV staat op de website: 
 www.overheid.nl 
• Iedereen vanaf 12 jaar mag kindervuur-
 werk uit de categorie F1 (ook wel fop- en 
 schertsvuurwerk genoemd, zoals sterre-
 tjes, grondbloemen, Bengaals vuur, knal-
 erwten, trekrotjes) afsteken.
• Vuurwerk mag wel verkocht worden. Het 
 mag alleen niet afgestoken worden. 

Soorten vuurwerk
Consumentenvuurwerk hee�  een code 
op de verpakking, die aangee�  om welke

Vuurwerkverbod in onze gemeente
soort het gaat:
• F1, ook wel fop- en schertsvuurwerk of 
 kindervuurwerk genoemd, zoals sterre-
 tjes, grondbloemen, knalerwten, trek-
 rotjes: dit mag u het hele jaar afsteken. 
 Ook tijdens de jaarwisseling.
• F2, siervuurwerk zoals vuurpijlen en knal-
 vuurwerk zoals rotjes: dit vuurwerk af-
 steken is tijdens de jaarwisseling in 
 Heumen verboden voor consumenten.
 Vuurwerkhandelaren in Heumen mogen 
 het volgens landelijke wetgeving nor-
 maal gesproken wel verkopen.
• F3, zwaarste soort (knal)vuurwerk zoals 
 honderdduizendklappers: dit vuurwerk 
 afsteken is overal in Nederland verboden 
 voor consumenten. U mag het nergens
 afsteken en vuurwerkhandelaren mogen 
 het niet verkopen.
• F4, professioneel vuurwerk en illegaal 
 vuurwerk (zonder code): dit is overal ver-
 boden voor consumenten.

Overtredingen betekenen boetes
Minderjarigen die vuurwerk bij zich hebben 
of afsteken worden naar Bureau Halt ver-
wezen. Volwassenen krijgen al boetes voor 
het bij zich hebben of vervoeren van vuur-
werk. Op het afsteken van verboden vuur-
werk staat een boete van minimaal 250 
euro en voor illegaal vuurwerk is dit zelfs 
minimaal 400 euro. Het in bezit hebben van 
grote hoeveelheden illegaal vuurwerk kan 
zelfs worden bestra�  met taak- of gevan-
genisstra� en.

Zorg dat er geen rommel op straat komt
Het vuurwerkverbod helpt, maar evengoed 
zorgen we voor een opgeruimde gemeente 

om te voorkomen dat er gevaarlijke situa-
ties ontstaan. We verwijderen rondslinge-
rende materialen. Daarnaast sluiten we de 
ondergrondse textielcontainers in Malden 
en Overasselt op 31 december en deze 
openen we op 1 januari. Verder legen we 
veelgebruikte glasbakken, zoals bij het 
winkelcentrum Malden, vaker. Maatregelen 
die u zelf kunt nemen:
• Zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden 
 buiten;
• Zet uw kliko na het legen weer binnen;
• Plaats geen afval naast (afgesloten) 
 containers;
• Breng uw glas pas weg na de feestdagen. 
 Glasbak vol? Neem uw glas weer mee 
 naar huis. 

Herhaalprik corona in Malden Ophaaldagen afval en openingstijden 
milieustraten rond de feestdagen 

GGD Gelderland-Zuid vaccineert voor de herhaalprik op vrijdag 30 december en 6 januari 
van 16.00 tot 20.00 uur in MFC Maldensteijn in Malden. Er wordt geprikt zonder afspraak. 
U kunt dus gewoon binnenlopen voor de herhaalprik. Neem wel een geldig identiteitsbewijs 
en uw mondkapje mee. Natuurlijk blij�  vaccineren uw eigen keuze. 

Wie kunnen langskomen voor een herhaalprik?
Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie tegen corona hee�  gehad, kan langskomen voor een 
herhaalprik. Kinderen van 12 t/m 16 jaar hebben toestemming nodig van de ouders om zich 
te laten vaccineren. Voor de herhaalprik is het belangrijk dat er minimaal 3 maanden zit 
tussen uw laatste vaccinatie of coronabesmetting. 

Wanneer komt de GGD naar Malden?
• Vrijdag 30 december 2022 van 16.00 tot 20.00 uur
• Vrijdag 6 januari 2023 van 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: MFC Maldensteijn, Kerkplein 8 in Malden

Dit ‘prikken op maat’ is een onderdeel van de regiotour van GGD Gelderland-Zuid. De GGD 
prikt in tijdelijke locaties zoals buurthuizen of in een mobiele bus. Iedereen die graag dicht 
bij huis een herhaalprik wil halen, is van harte welkom. Neem uw identiteitsbewijs en een 
mondkapje mee!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de herhaalprik op de website van de Rijksoverheid of kijk op 
www.ggdgelderlandzuid.nl/coronavirus

Rond de feestdagen zijn de ophaaldagen van het afval en de openingstijden van de milieu-
straten anders dan u gewend bent:  
• 25 en 26 december en 1 januari: afval wordt niet opgehaald en milieustraten zijn gesloten 
• 24 en 31 december sluiten de milieustraten om 16.00 uur. In Malden om 15.00 uur.

Wanneer haalt Dar mijn afval op?  
Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer of download de  Dar app. Met de app hee�  u altijd uw 
persoonlijke afvalwijzer bij de hand! Handig: zet de meldingen aan in de app. Dan krijgt u 
bericht wanneer u afval aan de straat kunt zetten.  

Parkeergarage Maldensteijn tijdens de 
jaarwisseling gesloten
De openingstijden van de parkeergarage 
zijn van maandag tot en met vrijdag van 
07.00 tot 19.00 uur. De parkeergarage op 
het Kerkplein onder Maldensteijn sluit op 
vrijdag 30 december om 19.00 uur en opent 
weer op 2 januari om 07.00 uur. 

• Ruim vuurwerkafval voor uw deur of 
 in uw straat op 
• Alleen fop- en schertsvuurwerk 
 (categorie F1) afsteken mag!



Hoge Koninklijke Onderscheiding voor 
Irene Dankelman uit Malden

Herhaald bericht: 
Volle luiercontainer? Denk aan de buurt! 

Gemeentepolis: extra spreekuur

Zijne Majesteit de Koning hee�  mevrouw 
Irene Dankelman uit Malden benoemd tot 
‘O�  cier in de Orde van Oranje Nassau’. 
Op zaterdag 10 december ontving zij de bij-
behorende versierselen bij haar thuis uit 
handen van burgemeester Joerie Minses 
van onze gemeente. 

Door velen die met Irene Dankelman heb-
ben gewerkt of nu nog werken, wordt zij 
gezien als een absolute pionier op het ge-
bied van ‘vrouwen, milieu en ontwikkeling’. 
Al meer dan 50 jaar zet zij zich met lezingen 
en baanbrekende publicaties in voor ge-
marginaliseerde bevolkingsgroepen wereld-
wijd. Irene Dankelman was de onmisken-
bare, stuwende kracht achter de Rio Decla-
ration opgesteld en ondertekend door meer 
dan 175 landen tijdens de eerste UN Summit 
in Rio de Janeiro in 1992. De Rio Declaration 
verklaart dat vrouwen gelijke kansen en 
rechten moeten hebben bij besluitvorming 
in de opmars naar een inclusieve en klimaat-
vriendelijke maatschappij. Hiermee hee�  
Irene Dankelman vele generaties vrouwe-
lijke milieubeschermers geïnspireerd om te 
werken aan een betere wereld voor ieder-
een. Haar boek over vrouwen, milieu en 
ontwikkeling was destijds al de wereldwijde 
referentie voor kennis over het onderwerp.

Al vanaf 1979 speelt Irene Dankelman een 
belangrijke rol als coördinator/secretaris 
van het Nederlands Comité voor IUCN 
(International Union for Conservation of 
Nature), dat zich bezighoudt met inter-
nationale milieu- en ontwikkelingsvraag-
stukken. In Nederland telt IUCN op dit 
moment 38 leden waaronder natuurorgani-

Sinds de start vorig jaar worden er veel meer luiers ingezameld dan verwacht, dat is heel 
fi jn! Brengt u ook uw zakken vol luiers naar de containers? Maar zit de container vol? 
Zet de zakken er niet naast maar ga dan naar een andere container. Zo houdt u de plek rond 
de containers opgeruimd en fris. Wel zo prettig voor de buurt! 

Extra containers en vaker legen 
Er zijn dit jaar 40 ton meer luiers ingezameld dan verwacht. Daarom zijn er op een aantal 
locaties extra containers geplaatst en worden containers vaker geleegd. Doordat we 
meten hoe vol de containers zijn weten we dat er nu voldoende ruimte is voor alle aan-
geboden luiers. 

Toch een volle container? 
Het kan voorkomen dat een
container toch vol is. 
Vieze luiers kunnen fl ink stin-
ken, u doet de buurt daarom 
een groot plezier door geen 
zakken naast de container te 
zetten. Breng de zakken naar 
een andere luiercontainer. 

Op www.dar.nl kunt u zien waar 
ze staan.

De spreekuren om aan te melden voor de Gemeentepolis/Collectieve Aanvullende 
Verzekering (CAZ) zijn de afgelopen weken heel goed bezocht. Daarom bieden wij een 
extra spreekuur voor onze inwoners aan.

Het extra spreekuur is gepland op woensdag 21 december tussen 9.30 en 12.30 uur. 
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u om telefonisch aan te melden via: 
(024) 358 83 00. 

saties, wetenschappelijke instituten en de 
Nederlandse overheid. Zij hee�  daarmee 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
denken over ontwikkelingshulp in Neder-
land en de verbreding van het inzicht in de 
relatie tussen ecologie en ontwikkeling.

Van 1998 tot aan haar pensioen in 2019 is 
Irene Dankelman verbonden geweest aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Via 
verschillende publicaties en platforms 
vroeg zij aandacht voor de relatie tussen 
het klimaatprobleem, ontwikkelingslanden 
en de positie van vrouwen, ouderen en kin-
deren. Deze groepen worden vaak namelijk 
onevenredig hard geraakt door de klimaat-
problemen. Daarnaast hee�  Irene Dankel-
man veel betekend voor de vergroting van 
aandacht voor het thema duurzaamheid, 
zowel binnen de Radboud Universiteit als 
daarbuiten, onder andere door haar be-
trokkenheid bij de eerste Duurzaamheids-
cafés in Nijmegen.

Al decennia lang vervult Irene Dankelman 
een stuwende rol als adviseur, pleitbezor-
ger en bestuurslid van vele internationale 
en Nederlandse organisaties en initiatieven 
zoals UNIFEM, het Ministerie van Buiten-
landse Zaken en het voormalig Ministerie 
van VROM, maatschappelijke organisaties 
als WECF, Oxfam Novib en het International 
Institute for Environment & Development. 
Irene Dankelman hee�  met haar enorme 
stuwende kracht, kennis, enthousiasme en 
empathie mensen weten te mobiliseren en 
inspireren om milieu-, ontwikkelings- en 
gendervraagstukken bij elkaar te brengen.
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College B&W maakt nader kennis met 
jong agrarisch Heumen

Doe mee met de IkPas Battle!

Op 6 december 2022 hee�  het college van B&W een werkbezoek gebracht aan de agrarische 
sector in de gemeente. Een groep jonge boeren uit de gemeente had een gevarieerd 
programma voorbereid. Met een bus werden diverse bedrijven bezocht. De betre� ende 
jonge boer gaf daarbij uitleg over het bedrijf, de knelpunten en de ambities. Bij de laatste 
stop bij melkveebedrijf Derks in Overasselt was er ruimte voor een uitgebreide rondleiding 
en gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Directe aanleiding voor het werkbezoek was het inspreken van jonge boeren bij de raads-
vergadering in het voorjaar, waarbij zij aandacht vroegen voor de toekomst van hun bedrijf 
vanwege de onduidelijkheid over het stiksto� eleid. De ambitie en passie om het bedrijf 
voort te zetten, kwam ook goed naar voren bij het bezoek aan de boerenbedrijven. 
De jonge boeren lieten zien hoe gevarieerd de bedrijfsvoering kan zijn: meer intensief of 
extensief, met neveninkomsten uit boerenterras of de kaasautomaat, innovatief met 
biogas en met agrarisch natuurbeheer. Wensen waren er natuurlijk ook, want voor de 
toekomst is er ruimte nodig om te kunnen extensiveren en investeren in duurzaamheid en 
dierenwelzijn. De gemeente wil de jonge agrariërs betrekken bij het opstellen van een 
lokale economische uitvoeringsagenda, zodat de punten waar zij als sector aan willen 
werken structureel aandacht krijgen.

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 telefoon-

nummer: (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

Aanvraag omgevingsvergunning

• Overasselt: Kasteelsestraat 12A

• Malden: Rijksweg 213A

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

• Overasselt: Loksheuvelseweg 1 

Verleende omgevingsvergunning

Overasselt: Nabij Oude Kleefsebaan 11 (Kadastraal 

gemeente Overasselt sectie F Perceelnummer 503)

Vorige week riepen wij u op om mee te doen 
aan de IkPas Battle en lieten wij u weten 
dat onze Wethouder Rob Engels zich al 
hee�  aangemeld. Ook jongerenwerker Wim 
Lange doet mee, u toch ook?

Wim Lange: “Ik heb een aantal jaar geleden 
al een keertje meegedaan aan ‘Dry Janu-
ary’ en dat hee�  me toen veel opgeleverd. 
Voor die tijd dronk ik namelijk bijna elke 
dag, dat was een overblijfsel van mijn 
studententijd waarbij ik bij het koken een 
biertje nam. In het weekend ging ik dan ook 
nog op stap. Ik dronk toen wel echt teveel. 
Toen ik meedeed deed het me meer dan 
verwacht: ik had veel meer energie en ik 
ging ook anders eten want als ik dronk at ik 
ook slecht, een kaasje, worstje, bakje chips. 
Ik maakte vrij snel de ongezonde keus. 

Na de ‘Ik Pas Battle’ ben ik doordeweeks 
gestopt gebleven. Ik viel ook af, dat was een 
fi jne bijkomstigheid. Ik doe nu weer mee om 
het jaar lekker fris te starten, waarbij ik dus 
ook niet in de weekenden ga drinken. Ik zie 
er wel tegenop, je komt er dan pas achter 
hoeveel sociale drankjes je eigenlijk doet. 
Vooral de eerste week is lastig want die valt 
nog in de kerstvakantie. Dan heb ik nog veel 
afspraken om te gaan gourmetten, nieuw-
jaarsborrels etc. maar ik ga het natuurlijk 
volhouden!”

Alcohol bij jongeren
Alcohol is niet goed voor opgroeiende kin-
deren, hun hersenen zijn nog niet volgroeid 
en alcohol hee�  daar een slechte invloed 
op. Voor jongeren is het daarom extra be-
langrijk om geen/minder alcohol te drinken. 
De rol van de jongeren- en preventiemede-
werker kan hierin van belang zijn. Wim: 
“Ik ga er inderdaad alles aan doen om de 
jongeren zich meer bewust te laten zijn 
over wat stoppen met alcohol met je kan 
doen. Ik probeer ze via de socials mee te 
krijgen en te motiveren. Ik ga elke week een 
verslag doen van hoe ik me voel en wat het 
met me doet. Verder praten we er met 
elkaar over bij de bijeenkomsten in het 
jongerencentrum ‘The Basement’, waar 
uiteraard ook geen alcohol geserveerd wordt. 
We hebben het daar ook over feestjes thuis 
en de groepsdruk daarbij. Bij de een mag je 
alcohol drinken en bij de ander niet. Hoe ga 
je daarmee om? We praten daar niet met 
het belerende vingertje maar bijvoorbeeld 
over hoe belangrijk drinken is voor ieder-
een. Bovendien zorgen we er voor dat in 
deze periode onze preventiemedewerker 
Teun Ymker van Iriszorg een keer aanwezig is. 

Het is ook belangrijk dat er nog meer voor-
lichting voor ouders/verzorgers komt op dit 
onderwerp is. Daarom organiseren wij bin-
nenkort de bijeenkomst ‘Help mijn puber 
gaat uit’, informatie hierover volgt nog via 
deze gemeentepagina.”

Hee�  u al goede voornemens voor 2023 
gemaakt? Meer bewegen? Stoppen met 
roken? Wat vaker naar de fi lm of uit eten 
gaan, minder drinken? Bij dat laatste kan 
de IkPas Battle u helpen. IkPas is een 
jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroepen 
om uw alcoholgebruik even op pauze te 
zetten. Dat hee�  veel voordelen! Door 
tijdelijk geen alcohol te drinken merkt u 
welke rol alcohol (vaak onbewust) in uw 
leven speelt. Schrijf in via: www.ikpas.nl. 
De start is op 1 januari 2023.


