
Donderdagavond 9 juni zijn de nieuwe wet-
houders geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens 
een openbare raadsvergadering. Vincent 
Arts (DGH), Wim Wink (DGH), Pepijn Baneke 
(GroenLinks) en Rob Engels (VVD) zijn door 
de gemeenteraad benoemd en beëdigd 
door burgemeester Minses.

Nieuw college
De vier wethouders vormen samen met de 
burgemeester en gemeentesecretaris het 
nieuwe college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Heumen voor de 
periode 2022-2026.

Coalitieakkoord ‘Inwoners Centraal - 
natuurlijk samen’
Tijdens de raadsvergadering werd ook het 
coalitieakkoord gepresenteerd. Het coalitie- 
akkoord met de titel ‘Inwoners Centraal - 
natuurlijk samen’ beschrijft de opgaven en 

Op zaterdag 24 september viert Nederland 
weer Burendag. Het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts hopen hiermee mensen dichter bij 
elkaar te brengen. Als u samen met uw 
buurt een leuke activiteit voor Burendag 
bedenkt, dan kunt u daarvoor - onder voor-
waarden - een bijdrage tot €350,- ontvan-
gen van het Oranje Fonds.

In de dorpen van onze gemeente zijn er veel 
initiatieven van inwoners die zich actief  
inzetten voor elkaar, hun buurt of hun dorp. 
Wij juigen dat toe en stimuleren dat ook. De 
landelijke Burendag sluit hier goed bij aan. 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest 
dat u samen viert in uw buurt. Het wordt er 
leuker, socialer en veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich er samen inzetten. Een 
mooie gelegenheid om elkaar weer eens te 
spreken en nieuwe buren te ontmoeten. 

Voorbeelden activiteiten
Organiseer bijvoorbeeld een buurtsportdag 
voor jong en oud, een straatfeest met 
nieuwkomers of maak samen met buurt- 
genoten de buurt schoon. Of beschilder  
vogelhuisjes, net als een buurtje dat in 2021 
deed, samen met buren in Woonvorm  
Malden. 
Op www.burendag.nl/voorbeelden-en- 
downloads kunt u meer inspiratie opdoen 
en staan uitnodigingen en posters die u 
kunt gebruiken.

Aanmelden en bijdrage aanvragen
U kunt van 13 juni tot 1 september een aan-
vraag indienen, maar let op: op = op! 
Als u een activiteit aanmeldt via de web-
site, maakt u kans op een Burendag feest-
pakket. Het aanvraagformulier en alle voor- 
waarden vindt u op: www.burendag.nl

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 
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Doe mee aan Burendag op 24 september! Voorkom hinderlijk groen

Nieuwe wethouders geïnstalleerd
ambities voor de komende raadsperiode. 
Deze worden door het nieuwe college nader 
uitgewerkt in een collegewerkplan. U kunt 
het coalitieakkoord vinden op onze web-
site: www.heumen.nl/coalitieakkoord

Afscheid voormalige wethouders
Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd 
ook afscheid genomen van de voormalige 
wethouders Ans Stunnenberg, Maarten 
Schoenaker, René Waas en Frank Eetgerink.

Nieuw raadslid benoemd
Door de benoeming van Vincent Arts kwam 
er in de gemeenteraad 1 zetel vrij. Theo Noy 
(DGH) neemt zijn plek in.

V.l.n.r. Rob Engels (VVD), Vincent Arts (DGH), 
Burgemeester Minses, Pepijn Baneke 

(GroenLinks) en Wim Wink (DGH).

In onze gemeente komen we regelmatig situaties tegen, waarbij struiken, heggen en 
bomen bij/in tuinen zodanig gegroeid zijn dat het over het trottoir, parkeervak of fiets-
pad groeit. Dit kan tot onveilige en hinderlijke situaties leiden, niet alleen voor voet- 
gangers of fietsers, maar ook voor de afvoer van regenwater of onderhoud aan de straat 
of lantaarnpalen. Wij vragen u tijdig dit zogenaamde ‘hinderlijk groen’ te snoeien.

Met name voetgangers die samen lopen of gebruikmaken van een wandelwagen, rolstoel 
of rollator hebben last van overhangend groen op het trottoir. Ook komt het voor dat de 
waterafvoer en verlichting niet meer te zien is, doordat deze verstopt zit achter het 
groen uit tuinen. Tijdens flinke buien kan de waterafvoer vertragen, door groen wat over 
de goten hangt. En de waterafvoer kan niet of moeilijker schoongemaakt worden. 
Voor overhangend groen uit tuinen, zoals een brede haag, overhangende beplanting of 
takken van bomen, geldt dat u als inwoner een verantwoordelijkheid hebt om deze terug 
te snoeien tot op de erfgrens (tot ca. 4 m hoogte), zodat de openbare ruimte voor ieder-
een goed toegankelijk blijft. Wij controleren op overhangend groen tijdens ons groenon-
derhoud en kunnen u erop aanspreken als het beter kan. Het kan ook zijn dat u een brief 
krijgt met de vraag om te snoeien.

Verbeter de buurt-melding
Natuurlijk proberen wij als gemeente de paden/wegen ook zoveel mogelijk vrij te  
houden. Maar ziet u een gevaarlijke situatie, dan kunt u dit altijd melden via: 
www.verbeterdebuurt.nl of download de app.

Snoei op tijd uw heg. Zo kan het regenwater weer weg en kunt u veilig over de stoep lopen.



Woensdagavond 8 juni gaven medewerkers 
van onze gemeente een presentatie aan  
de inwoners van de omgeving Dravik/De 
Schoof over maatregelen die nodig zijn 
voor het verminderen van wateroverlast bij 
De Schoof en de herinrichting van de 
groenstrook aan de Dravik. Veel bewoners 
waren geïnteresseerd in de plannen en en-
kele gaven aan mee te willen denken over 
de inrichting van de groenstrook bij de  
Dravik. De plannen worden verder uitge-
werkt en in december teruggekoppeld aan 
de belangstellenden. 

Steeds vaker ontstaan er door klimaatver-
andering hevige regenbuien die op ver-
schillende plaatsen in onze gemeente tot 
wateroverlast leiden. Niet alleen lopen de 
straten onder, ook dreigt het water wonin-
gen binnen te dringen. De Schoof is een lo-
catie waar dit dreigt te gebeuren en daarom 
is besloten hier maatregelen tegen te ne-
men. We gaan het regenwater in de groene 
omgeving opvangen, zodat het riool alleen 
nog vuil water hoeft af te voeren. Omdat er 
in De Schoof en in de directe omgeving  
onvoldoende ruimte is voor opvangen van 
regenwater in de bodem, leggen we een 
ondergrondse (infiltratie)buis aan tussen 

Parkeren in onze gemeente is gratis. In een deel van het centrum van Malden is een blauwe 
zone ingesteld. Hier kunt u maximaal 2 of 3 uur parkeren met uw parkeerschijf. Op deze 
manier willen we voorkomen dat langparkeerders gedurende de hele dag parkeerplaatsen 
voor centrumbezoekers bezet houden. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord 
bij de zone.

In een parkeerschijfzone van maximaal 2 uur bent u verplicht om een parkeerschijf te ge-
bruiken. Deze parkeerschijfzone is van kracht in het centrum van Malden bij de School-
straat, Noordplein, Kloosterhof, Promenade, Zuidplein, Ericastraat en Kerkplein. Op het 
Kerkplein geldt een uitzondering: hier mag u maximaal 3 uur parkeren. 

Wanneer is de parkeerschijfzone van kracht?
Van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 
21.00 uur.

Welke overige parkeerregels gelden in de parkeerschijfzone
In de parkeerschijfzone mag alleen geparkeerd worden in de vakken. De blauwe aanduiding 
van de parkeervakken geven aan dat gebruik van een parkeerschijf verplicht is, de parkeer-
schijf geeft het tijdstip van aankomst aan.

Zijn er plaatsen aangewezen voor langparkeerders?
Er zijn in de nabijheid van het winkelcentrum openbare parkeerterreinen waar zonder tijds-
limiet door iedereen geparkeerd kan worden. Het betreft de volgende parkeerterreinen:
• Parkeerterrein Raadhuisstraat
• Parkeerterreinen De Horst
• Parkeerkelder Maldensteijn (open van 7.00 tot 19.00 uur)
• Parkeerkelder Brede School

Ontheffing parkeerschijfzone
Woont u in het centrum van Malden en beschikt u niet over een parkeergelegenheid op ei-
gen terrein? Dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan de aangegeven tijd 
in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend. Wij 
verlenen alleen ontheffingen voor personenauto’s dus niet voor vrachtwagens, campers of 
aanhangers. Voor meer informatie kijk op: www.heumen.nl/parkeren-in-de-blauwe-zone

De Schoof en het Lierdal. Overtollig water 
wordt vanaf De Schoof en de Veldsingel via 
deze buis afgevoerd naar het Lierdal in een 
nog aan te leggen wadi, een lager gelegen 
gedeelte in het weiland. Het regenwater 
kan dan in de bodem zakken of naar de wadi 
stromen. Verder worden er in de groen-
strook aan de Dravik verlagingen aange-
bracht waar regenwater vanaf de verhar-
ding (straat en stoep) kan worden 
opgevangen en langzaam in de bodem kan 
zakken. Tegelijkertijd pakken we ook de 
plantsoenen aan, door nieuwe beplanting 
aan te brengen.

Tegengaan verdroging Lierdal
Het Lierdal is een landelijk gebied ten zui-
den van Malden en heeft te maken met kli-
maatverandering. Vrijwilligers van Samen 
Doen en de pachter proberen samen met de 
gemeente dit gebied zodanig in te richten 
dat er een afwisselend landschap ontstaat, 
wat bovendien de klimaatverandering op 
kan vangen. Door het overtollige regenwa-
ter uit de wijk op te vangen in een laagte in 
het Lierdal, en de bodem te verbeteren 
door deze in te zaaien met een kruidenrijk 
grasmengsel, en het planten van enkele bo-
men en struiken, gaan we verdroging tegen. 

Terugblik informatieavond Dravik/
De Schoof

Parkeren en de blauwe zone

Rijweg en fietspad Thompsonbrug 
deze zomer dicht

De Vierdaagse komt er weer aan! Na twee jaar Corona mogen de wandelaars eindelijk 
weer gaan lopen! Wij maken ons op voor editie 104. Ook dit jaar kunt u weer meedoen 
met onze ‘4dorpentocht’ op woensdagavond 6 juli. De tocht leidt u langs onze vier 
prachtige dorpen. 

Wandelt u mee?
Deze wandeltocht van 12,5 kilometer is voor alle inwoners van Heumen; jong en oud. U 
kunt natuurlijk ook een kortere afstand lopen door bijvoorbeeld in Overasselt pas aan te 
haken of in Heumen. De wandeling start om 18.00 uur in Nederasselt. Op het eindpunt (in 
Malden) kunt u genieten van een drankje. Zet deze datum alvast in uw agenda of geef u 
alvast op via:  www.heumen.nl/4daagse 

Loopt u dit jaar mee met de Nijmeegse 4daagse? Dan nodigen wij u uit voor een gezellig 
samenzijn op woensdagavond 13 juli van 20.00 uur tot 21.30 uur op het gemeentehuis in 
Malden. Wij toasten dan graag samen met u en andere lopers op een succesvolle deelname. 

Aanmelden
Wij ontmoeten u graag op 13 juli! Laat u even weten of wij op uw komst mogen  
rekenen? U kunt zich aanmelden via:  www.heumen.nl/4daagse 

Doe mee met de 4Dorpentocht 

VIERDAAGSE 2022

Bijeenkomst voor Heumense 
4Daagselopers

Tot en met begin september wordt de John 
S. Thompsonbrug meerdere malen volledig 
afgesloten om het wegdek van zowel de rij-
baan als het fietspad te kunnen repareren. 
Deze periode is gekozen omdat het dan 
minder druk is vanwege de vakanties. 

Om ervoor te zorgen dat het fietspad weer 
jaren meekan is het fietspad van 20 juni tot 
en met 17 juli afgesloten voor reparatie-
werkzaamheden. Van 22 augustus tot en 
met 4 september is het fietspad afgesloten 
voor het aanbrengen van een nieuwe slijt-
laag. Tijdens deze afsluitingen kunnen fiet-
sers en voetgangers via een pendelbus de 
oversteek maken. 

Omleidingsroutes
Van 25 juli tot en met 21 augustus 2022 is 
de rijbaan afgesloten. Omleidingsroutes 
worden dan ter plekke aangegeven. Het 
fietspad over de brug is wel toegankelijk 
voor fietsers en voetgangers tijdens deze 
werkzaamheden. 

Meer informatie: 
www.heumen.nl/werkzaamheden



Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Collectes
19 t/m 25 juni: Maag Lever Darm 
Stichting

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
• Malden: Veldsingel 43

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Overasselt: Parksesteeg 10 C

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 2

Voornemen tot vaststelling hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder
• Overasselt: Hoogstraat 4

Ontwerpbestemmingsplan
• Overasselt: Hoogstraat 4

De coronapandemie heeft impact gehad op 
iedereen. De GGD’en brengen daarom de 
gevolgen van corona op de gezondheid, 
leefstijl en het welzijn in kaart. In december 
2021 is de jongerenmonitor voor jongeren 
tussen de 13 en 16 jaar afgenomen. Daarin 
is onderzocht wat de coronacrisis met deze 
doelgroep heeft gedaan. In dit bericht de-
len wij kort de resultaten met u.

De vragenlijst voor jongeren had verschil-
lende thema’s, waaronder eenzaamheid, 
psychosociale problematiek, hoe gelukkig 
iemand zich voelt en of het gebruik van al-
cohol en drugs is toegenomen. 1/3 van de 
jongeren geeft aan soms of vaak eenzaam 
te zijn geweest. Bovendien is de psychoso-
ciale problematiek harder gestegen tussen 
2019 en 2021 in onze gemeente dan gemid-
deld in de regio. Goed om te weten is dat 
bijna de helft van de jongeren in deze leef-
tijd uit onze gemeente heeft gereageerd op 
de enquête. 

Algemene boodschap uit het onderzoek
Het grootste deel van de jongeren zal goed 
door de coronaperiode komen. Maar jonge-
ren die al vóór de coronaperiode in kwets-
bare omstandigheden zaten, hebben het nu 
extra moeilijk. Alle resultaten vindt u in een 
grafiek op: www.heumen.nl/nieuws

Wat doet onze gemeente voor jongeren en 
ouders?
Sinds kort is het nieuwe jongerencentrum 
‘The Basement’ geopend in Malden. Alle 

jongeren uit onze gemeente zijn daar van 
harte welkom! Voor de jongeren die het nu 
extra moeilijk hebben heeft onze gemeente 
ook nog andere faciliteiten. Zo zijn onze 
jongerenwerkers van Synthese ook coa-
ches, waar jongeren individueel terecht 
kunnen. Zijn er vragen over omgaan met 
gamen, social media, alcohol of drugs dan is 
daar een speciale coach voor. Verder orga-
niseren we elk najaar een sociale media 
avond voor ouders, is er in april 2023 weer 
een interactieve theatervoorstelling net als 
de voorstelling in gesprek met je puber van 
afgelopen april voor ouders. 

voor ouders over omgaan met je puber, is er 
voor jongeren die meer sociale contacten 
willen ‘Join Us’ en hebben we nauw contact 
met de medewerkers van buurtgezinnen 
(www.buurtgezinnen.nl). Wilt u contact 
met onze jongerenwerkers? Bel dan Wim 
Lange op: 06 - 40 63 26 75.

Onderzoek voor Jongvolwassenen
Ook voor de doelgroep Jongvolwassenen 
(16-25 jaar) is een landelijk onderzoek op-
gezet. Tot en met half juli 2022 hebben zij 
de kans om de online vragenlijst in te vul-
len. Er komen verschillende onderwerpen 
aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, 
leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrij-
pende gebeurtenissen. 
Ga naar www.pandemening.nl en start met 
het invullen van de vragenlijst. 
Op www.ggdgz.nl/jongvolwassenenmonitor 
staat meer informatie over het onderzoek.

Gezondheid bij jongeren in Coronatijd Win mooie prijzen met uw foto voor de 
gemeentegids
Maakt u ook weleens mooie foto’s van onze gemeente? Voor de nieuwe gemeentegids die 
in het najaar verschijnt organiseren we samen met uitgever Akse Media een fotowedstrijd. 
De beste foto wordt geplaatst op de voorkant van de gemeentegids en er zijn mooie prijzen 
te winnen!

Ga dus snel op pad voor uw mooiste foto van onze gemeente. De foto’s mogen van alle sei-
zoenen zijn, dus u kunt ook meedoen met foto’s die u eerder gemaakt heeft. Stuur uw foto 
of foto’s vóór 15 juli naar communicatie@heumen.nl onder vermelding van uw naam en 
telefoonnummer.

Prijzen
De drie winnende foto’s belonen we met een plaats in de gemeentegids en een geldbedrag 
van € 75,- (1e prijs), € 50,- (2e prijs) en € 25,- (3e prijs). Dit prijzengeld is beschikbaar gesteld 
door Akse Media. Ook de beste overige inzendingen krijgen een plekje in de gemeentegids. 
De winnende foto’s maken wij in september bekend. De winnaars krijgen hiervan schriftelijk 
bericht.

Spelregels
- De fotowedstrijd is alleen voor inwoners van de gemeente Heumen (medewerkers van de  
 gemeente zijn uitgesloten van deelname).
- U mag maximaal twee foto’s insturen.
- Uw foto is in de gemeente Heumen gemaakt en is herkenbaar voor de gemeente en/of 
 de Heumense samenleving.
- Lever uw foto digitaal aan, in JPEG/JPG  
 formaat met een minimale grootte van 2 MB.
-  Bij deelname aan de wedstrijd geeft u de  
 gemeente Heumen toestemming voor het  
 gebruik van uw foto voor bijvoorbeeld de  
 gemeentelijke website, folders, nieuws- 
 brieven, etc.
- Als u personen fotografeert, vraag dan vooraf  
 toestemming voor publicatie van de foto.
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