
Op zondag 11 september tijdens het Open Monumentenweekend mocht burgemeester 
Minses in de Oude Kerk in Overasselt het eerste exemplaar in ontvangst nemen van een 
nieuw cahier in de erfgoedreeks van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen. 

De burgemeester kreeg het eerste exemplaar overhandigd door Annette Mengde, 
voorzitter van het Erfgoedplatform en samen met Harrie Joosten en Loes Theunissen 
(niet op de foto) één van de schrijvers van dit historische boekwerk. Deel 8 van de 
erfgoedreeks gaat over de geschiedenis van Protestants bezit en bestuur in Overasselt, 
meer specifi ek over de familie Charisius als protestantse schouten.  De burgemeester 
complimenteerde namens het gemeentebestuur de samenstellers met het gedegen 
onderzoek en de prachtig verzorgde historische publicatie.

Open Monumentendagen
Tijdens de Open Monumentendagen konden een groot aantal locaties en monumenten in 
onze gemeente worden bezocht zoals Molen Zeldenrust in Overasselt die 40 jaar op 
zijn huidige plek staat en de kerk van Malden waarvoor vergevorderde plannen tot 
herbestemming bestaan.

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

16 september 2022

Eerste exemplaar nieuw deel Erfgoedreeks voor burgemeester

Burendag: 24 september
Zaterdag 24 september is het weer zo ver: Burendag 2022! Burendag is een initiatief van 
het Oranje Fonds en Douwe Egberts. Ook in onze gemeente komen buren dan bij elkaar. 
Buiten die dag om vinden er ook gezellige buurtontmoetingen plaats. Ook krijgen nieuwe 
buren in veel straten een warm welkom. Dat is mooi, want buurten worden leefb aarder én 
gezelliger als buren elkaar (beter) leren kennen.

In de dorpen zijn er in totaal 14 Burendagactiviteiten, bijvoorbeeld een sponsorloop voor 
een speeltuin, bakevenement, burenborrel en -BBQ, onkruid verwijderen en een 
bloemenlint maken. 

Eén activiteit uitgelicht
Buurtbewoners van Malden-Zuid zijn van 10.00 tot 14.00 uur welkom in de boomgaard bij 
manage VCM aan de Lierseweg 1. Na de ontvangst met koffi  e/thee en wat lekkers is er 
van alles te doen. Gebruikers van het Lierdal 
presenteren zich, er is een excursie door het groen 
of een wandeling over het kabouterpad.

Meer informatie
Kijk voor de de lokale activiteiten op:
www.burendag.nl. Ook tips om het in 2023 ook in 
uw buurt te organiseren. Als u er dan op tijd bij 
bent, is er eventueel een fi nanciële bijdrage van het 
Oranje Fonds beschikbaar.

Werkzaamheden aan energienet 
Overasselt
Vanaf maandag 19 september verricht Liander grond- en kabelwerkzaamheden aan het 
elektriciteitsnet in Overasselt. Dit doen ze 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. 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. 

De werkzaamheden vinden plaats in De Oude Kleefsebaan (rijbaan), De Molenkuil (trot-
toirs), Zilverbergweg (rijbaan en trottoirs) en de Zesakkerlaan (rijbaan en trottoir). Voordat 
de werkzaamheden starten zijn aanwonenden en overige belanghebbenden middels een 
bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden. Aansluitend worden er in de straat 
‘vooraankondigingsborden’ geplaatst met informatie over afsluiting en omleiding.

Verkeershinder en wegafsluiting/omleiding
De werkzaamheden kunnen impact hebben op de bereikbaarheid van en naar de aan-
wonenden. 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 is een verkeersplan opgesteld. 
Deze kunt u vinden op: www.heumen.nl/werkzaamheden

Afsluiting Oude Kleefsebaan 21 en 22 september
Er is een afsluiting en omleiding op woensdag 21 en donderdag 22 september van de Oude 
Kleefsebaan. Er worden dan nieuwe kabels aangelegd waarbij overgestoken wordt ter 
hoogte van de Oude Kleefsebaan waardoor deze weg twee dagen afgesloten is.

Vragen?
Heeft  u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan op werkdagen 
contact op met de uitvoerder van de fa. van Gelder, de heer Danny Keijzers: 06 - 28 33 22 26.

Op woensdag 21 september bent u van 
harte welkom om de documentaire ‘Wei’ 
te bezoeken in het verenigingsgebouw in 
Overasselt. 

19.00 uur  Ontvangst met koffi  e/thee
19.30 uur  Start documentaire (verwachte 
  eindtijd 21.15 uur)
Locatie: Verenigingsgebouw 
  Overasselt
  Willem Alexanderstraat 11
  6611 CE Overasselt   
Kosten:  2 euro pp (inclusief koffi  e/thee)

Kaarten zijn online te bestellen op:
www.fi lmcafeoverasselt.nl of op de avond 
zelf aan de kassa.

Meer informatie: 
www.heumen.nl/wei-documentaire-over-
dementie

‘Wei’, documentaire over dementie

Werkconferentie: denk mee!
Op donderdag 20 oktober is het weer zo 
ver: verschillende lokale zorg- en welzijns-
organisaties en vrijwilligers komen samen 
voor de Werkconferentie. 

Voor het eerst sinds de oprichting van de 
Werkconferentie kunt u als inwoner uw 
steentje bijdragen! Het centrale thema 
voor dit jaar is ‘Heumen voor iedereen’: Hoe 
kunnen we samen werken aan een inclusie-
ver Heumen waar iedereen aan mee kan 
(blijven) doen? Heeft  u een thema dat hier 
goed bij past? Geef dit dan door tot en met 
21 september via: 
www.heumen.nl/werkconferentie 



Op zaterdag 24 september is het weer tijd 
voor de appeloogst in de Elshof boom-
gaard! Wilt u mee plukken? Kom dan van 
10.00 tot 13.00 uur naar het mini-oogst-
festival. Kinderen en volwassenen, ieder-
een is welkom. De toegang is gratis en u 
mag uw zelf geplukte fruit mee naar huis 
nemen. 

Er zijn allerlei activiteiten op deze dag:
• Zelf appels rapen en plukken
 Valfruit is er voldoende, echter door het 
 koude voorjaar, minder dan vorige jaren. 
 Voor klimmers zijn er ladders en trapjes 
 om het hangende fruit te plukken. 
 De lekkerste appels mag u mee naar huis 
 nemen. U kunt er ook in de boomgaard 
 sap van maken. Breng zelf mandjes of 
 tasjes mee.

• Biologisch appelsap maken
 Het fruit is gerijpt zonder gebruik van 
 bestrijdingsmiddelen. Met de sapcentri-
 fuges kunt u heerlijk biologisch appelsap 
 maken om op te drinken.

• Spelletjes, verhalen en nog veel meer
 Voor de kleintjes, hun ouders en opa’s en  
 oma’s is er koekhappen, zaklopen, pan-
 nenkoeken bakken en nog veel meer. 

Intekenen voor een snoeicursus  
Wij bieden samen met het Erfgoedplatform 
opnieuw een snoeicursus hoogfruitbomen 
aan. Tijdens een 5-tal bijeenkomsten in de 
herfst en winter leert u fruitbomen snoeien. 
De cursus bestaat uit een beetje theorie en 
vooral veel praktijk. Deelname is gratis. Van 
de cursisten wordt verwacht dat zij hun 
kennis en kunde inzetten voor het onder-
houden van hoogstamboomgaarden op 
andere plekken in de gemeente. De cursus-
leiders zijn aanwezig bij het appeloogst-
feest voor uitleg en het registreren van 
deelnemers.

Waar is de Elshof Boomgaard te vinden? 
De boomgaard ligt aan ’t Laantje. Dit is een 
onverharde zijweg van de Rijksweg in Mal-
den ter hoogte van de Union velden en bij 
het adres Rijksweg 22. Fietsers kunnen par-
keren bij de boomgaard. Auto’s bij de sport-
velden. 

De oogsttijd breekt weer aan. Daarom rijden landbouwvoertuigen af en aan. Tijdens 
deze werkzaamheden kan er, zeker als het regent, modder op de weg achterblijven. 
Dit zorgt voor gladheid, en dat kan gevaarlijk zijn.

Boeren en loonbedrijven doen er alles aan om de weg 
zo schoon en veilig mogelijk te houden. Zij zijn dit ver-
plicht en zijn zelfs aansprakelijk als er een ongeval 
ontstaat door modder op de weg. Ze plaatsen waar-
schuwingsborden als de kans op modder aanwezig is 
en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Toch is 
het belangrijk dat u tijdens oogstwerkzaamheden uw 
snelheid aanpast.

In oktober is er wereldwijde aandacht voor bewustwording van de mentale gezondheid. 
Zo ook in de gemeente Berg en Dal en Heumen. Op 11 en 13 oktober organiseren we ver-
schillende activiteiten.

Mentale of psychische aandoeningen nemen toe. In de afgelopen 10 jaar is het aantal met 
13% gestegen. Aandoeningen hebben eff ect op het dagelijkse leven. Zoals school- of werk-
prestaties, relaties met familie en vrienden en deelname aan de gemeenschap. Praat er 
met elkaar over.

Activiteiten op 11 oktober in Groesbeek en Beek
• Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen van Iriszorg over psychische kwetsbaarheid. 
 Zij maken daarbij gebruik van praatplaten om het gesprek te voeren. Voor alle leeft ijden.
 Wanneer: Op dinsdag 11 oktober van 09.00 tot 11.00 uur op de markt in Groesbeek.

• Bekijk de documentaire Breinpijn. De documentaire gaat over stemmen horen en een 
 zoektocht naar een nieuw levensperspectief. Hierna is de mogelijkheid om na te praten
  met elkaar. Bekijk alvast de trailer op: www.breinpijndocumentaire.com
 Wanneer: Op dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 22.30 uur in Kulturhus Beek, Roerdomp-
 straat 6, Beek-Ubbergen.

Activiteiten op 13 oktober in Malden
• Medewerkers van Iriszorg zijn aanwezig op de markt voor een gesprek.
 Wanneer: Op donderdag 13 oktober van 09.00 tot 11.00 uur op de markt in Malden.

• Inloopmiddagen van Ixta Noa (alléén voor inwoners van de gemeente Heumen). 
 De inloopmiddagen zijn elke donderdag en bieden een plek aan mensen die zich wel eens 
 onbegrepen voelen of behoeft e hebben aan een plek waar ze gezien en gehoord worden. 
 Kijk voor meer informatie op: www.ixtanoa.nl.
 Wanneer: Elke donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in Maldensteijn. 

• Bekijk de documentaire ‘Ik zou ook Miranda kunnen zijn’. De documentaire gaat over 
 Miranda die na een psychisch verleden weer ogenschijnlijk een normaal bestaan heeft  
 opgebouwd, ook al heeft  ze nog steeds af en toe last van psychoses en bijwerkingen van 
 haar medicatie. Bekijk alvast de trailer op: www.krachtvanbeleving.nl/miranda 
 Wanneer: Op donderdag 13 oktober van 19.00 tot 22.30 uur in Maldensteijn, Kerkplein 8 
 in Malden.

Meedoen?
Aanmelden is niet nodig en de activiteiten zijn gratis (inclusief koffi  e en thee). Andere con-
sumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het programma dan kunt u terecht bij Sanne Verburg via: sanne.
verburg@fortewelzijn.nl, zij kan eventuele inhoudelijke vragen doorspelen naar de juiste 
persoon binnen de gemeente Berg en Dal en/of Heumen.

Dag van de mentale gezondheid

Appeloogstfeest in boomgaard Elshof

Modder op de weg? Gas los!

Burgemeester Minses maakt kennis-
makingswandeling in Heumens Molenhoek

In de reeks kennismakingen mag het Heumense gedeelte van Molenhoek uiteraard niet 
ontbreken. De burgemeester maakte vorige week een wandeling met een groep inwoners 
om kennis te maken met dit zuidelijke deel van onze gemeente op de grens met Limburg. 
De burgemeester kreeg veel informatie aangereikt en werd ook op een aantal specifi eke 
aandachtspunten gewezen. De burgemeester kijkt me veel plezier terug op deze nadere 
kennismaking met ‘Heumens Molenhoek’.



www.heumen.nl16 september 2022

Golfaanbod voor mensen met een 
fysieke beperking

Uniek Sporten zet zich in de regio Nijme-
gen, waaronder in onze gemeente, in om 
drempels weg te nemen om mensen met 
een beperking te laten sporten en bewe-
gen. Door samen te werken met diverse 
partners zetten we professioneel, laag-
drempelig en vernieuwend aanbod op. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de samenwer-
king met Golfbaan ‘Het Rijk van Nijmegen’.
Golf is een sport voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, of beperking. Toch is de 
sportkeuze voor mensen met een beper-
king vaak letterlijk en figuurlijk begrensd. 
Golfbaan ‘Het Rijk van Nijmegen’ laat u 
graag ontdekken wat voor mogelijkheden 
er zijn. 

Golfclinic op 6 oktober
De golfbaan organiseert  op donderdag 6 
oktober van  12.00 tot 13.00  uur een golf- 
clinic voor mensen met een fysieke beper-

king. Dit doen zij in samenwerking met 
Stichting Revalidatiegolf, NGF, Fonds  
Gehandicaptensport en Uniek Sporten.  
Afgelopen editie was al zeer succesvol.  
Een groot deel van de deelnemers heeft na 
afloop zelfs hun golfbaanpermissie gehaald 
en slaat nu wekelijks een balletje!

Aanmelden
Zin om dezelfde uitdaging aan te gaan, een 
heerlijke middag in de buitenlucht te heb-
ben en deze sport met anderen mensen 
met een fysieke beperking te ontdekken? 
Stuur dan een e-mail aan: 
jose@stichtingrevalidatiegolf.com en u ont- 
vangt alle gegevens om mee te doen. 

Heeft u meer vragen over sport en bewegen 
voor mensen met een beperking in onze 
gemeente? Neem contact op met Else- 
mieke Laset via: e.laset@nijmegen.nl 

Vergadering commissie Ruimte
Donderdag 22 september 
vergaderen de raads- en 

commissieleden van onze gemeente in de 
commissie Ruimte. Er worden zes raads-
voorstellen besproken waaronder de  
locatiekeuze voor het sportcomplex van 
voetbalvereniging SV Juliana ’31. Daar-
naast staan onder andere de onderwer-
pen gebiedsvisie Malden Noord en Koers-
document Omgevingsvisie Heumen op de 
agenda.

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 live meeluiste-
ren via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugluisteren.

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

Cursus valpreventie
Valongevallen zijn een belangrijk probleem bij ouderen. Het letsel dat zij daarbij oplopen 
heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit 
van leven. Gerichte valpreventie is daarom belangrijk. Daarom vragen wij als gemeente 
aandacht voor de valpreventie cursus in Overasselt. 

De cursus wordt georganiseerd door Fy-fit fysiotherapie, Ergotherapie in de wijk en Dielke 
Personal Training en is voor ouderen boven de 65 jaar die minimaal 10 minuten kunnen 
staan of lopen (met of zonder hulpmiddel). De cursus is gericht op het herkennen van val- 
risico’s verminderen van valangst, inzicht in het trainen van kracht, uithoudingsvermogen 
en balans. De deelnemers krijgen ook advies op maat over valpreventie in de thuissituatie 
en directe leefomgeving. 

Wanneer en aanmelden
De cursus bestaat uit 10 lessen op woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur vanaf 12 
oktober. Voor aanmelden of meer informatie stuur een e-mail naar: 
info@fysiotherapie-nijmegen.com of bel naar: (024) 344 78 33. De kosten kunnen vergoed 
worden door uw zorgverzekering, dit kunt u navragen via de bovenstaande gegevens. 
Anders kunt u meedoen via de Meedoenregeling of het Heumenstegoed. Bel daarvoor naar 
de gemeente via: (024) 358 83 00.

Let op voor helpdesk fraude!
De afgelopen weken krijgt de politie steeds vaker meldingen van zogenaamde bank 
helpdesk fraude. Criminelen doen zich voor als bankmedewerkers. Ze weten met een 
mooi verhaal er voor te zorgen dat mensen denken met een echte medewerker van een 
bank van doen te hebben. Vervolgens wordt door deze zogenaamde bankmedeweker de 
pinpas bij u aan huis opgehaald. 

Dit is NIET de werkwijze van een bank en zij zullen dan ook NOOIT op deze wijze bij u 
langskomen!

Aangezien het grootste deel van de slachtoffers op leeftijd is en waarschijnlijk geen so-
cial media heeft of via andere kanalen geattendeerd kan worden op dit soort criminele 
praktijken, willen we u verzoeken dit met uw ouders/ grootouders te delen. Help hen te 
voorkomen dat zij slachtoffer worden van deze groeiende manier van fraude.

De gemeenteraad wil weten hoe inwoners kijken naar de locatiekeuze voor het sport- 
complex van voetbalvereniging SV Juliana ’31. Daarom organiseert de gemeenteraad op 
dinsdag 20 september a.s. om 20.00 uur een ontmoetingsavond in het gemeentehuis.  
Tijdens deze avond bent u van harte welkom om uw opvattingen/mening kenbaar maken 
aan de raad. 

Deze bijeenkomst draait om de bijdrage van inwoners en organisaties. Na iedere bijdrage 
is er gelegenheid voor de raad en andere aanwezigen om verduidelijkende vragen te stel-
len. 
De ontmoetingsavond is gericht op het ophalen van argumenten van inwoners en organi-
saties. De leden van de raad nemen uw input mee in de politieke beoordeling die na deze 
avond plaatsvindt. Op 22 september discussiëren de commissieleden in de commissie 
Ruimte over de locatiekeuze en vindt oordeelsvorming plaats. In de raadsvergadering van 
donderdag 6 oktober neemt de gemeenteraad een besluit.

Aanmelden / programma
U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via griffie@heumen.nl tot en met maandag  
19 september. Geef bij uw aanmelding aan of u het woord wilt voeren of alleen aanwezig 
wilt zijn als toehoorder. 

Meer informatie over het programma vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
bijeenkomst van 20 september. 

Ontmoetingsavond locatiekeuze ver-
plaatsing sportcomplex SV Juliana ‘31



Collectes
18 t/m 24 september: Nierstichting 
Nederland

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).

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van 

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Westerkanaaldijk 9
• Overasselt: Nabij Garstkampsestraat 7  
 OVA00 Sectie G Perceel 775

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Overasselt: De Laan 16; kadastraal perceel 
 OVA00-F-797
• Overasselt: Kruisbergsestraat 4

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Hofstraat 2

Koortsboom genomineerd voor boom 
van het jaar!

Uit 82 bomen heeft een vakjury per provincie één boom genomineerd. Voor de provincie 
Gelderland is dat de Koortsboom geworden, we zijn heel trots! Stemt u ook mee om de Ne-
derlandse boom van het jaar te worden?

Tot 17 oktober (12.00 uur) kunt u via de website: www.deboomvanhetjaar.nl stemmen op de 
Koortsboom. 
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Ander besluit van algemene strekking
Aanwijsbesluit Contactfunctionaris Wet 
open overheid (Woo)
• Malden: Rijksweg 60, ontwerp besluit  
 hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
• Malden: Bovendorpseweg ongenummerd
• Malden: Hoogenhofseweg ongenummerd

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Malden: Rijksweg 60    
 (ontwerpbestemmingsplan)
• Heumen: Oude Boterdijk   
 (ontwerpbestemmingsplan)

Beleidsregel
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag

Omgevingsvergunning niet vergunning-
plichtig
• Nederasselt: Nabij Baron van Brakelstraat  
 5-T001 (kadastraal perceel NDA000-D-403)

 Verkoop Steenhuys
 Het college van B&W maakt het voor- 
 nemen bekend om het Steenhuys te  
 verkopen. Het gaat om de locatie  
 Kloosterhof 5 in Malden die verkocht zal  
 worden aan woning-corporatie Ooster- 
 poort Wooncombinatie uit Groesbeek 
 voor de realisatie van sociale huur-
 appartementen. Meer informatie over 
 de voorgenomen transactie en de wijze  
 waarop u hierop kunt reageren, is te  
 vinden op: www.heumen.nl/centrummalden/ 
 steenhuys U kunt reageren tot en met 
 22 oktober 2022.


