
Van dinsdag 5 juli tot en met dinsdag 12 juli 
gaan schoolkinderen van basisschool de 
Vuurvogel overdag losliggend puin en ste-
nen verwijderen uit het Kroonwijkpark in 
Malden. Dat is goed nieuws want spelende 
kinderen hebben er nu last van. Ook de om-
wonenden zijn enthousiast over deze acti-
viteit, want er wordt mee gegooid en dat 
geeft  soms ook geluidsoverlast. De school-
kinderen hopen op extra helpende handjes, 
helpt u mee?

Helpende handjes gezocht
Jong en oud is welkom om een steentje bij 
te dragen! Is het bijvoorbeeld een idee om 
als ouders, buurtgenoten of vrienden puin-
ruimend bij te kletsen in het mooie park? 

Het aantal eikenbomen met eikenproces-
sierupsen is aanzienlijk lager dan voor-
gaande jaren. Waarschijnlijk heeft  dit te 
maken met de wisselvallige weersomstan-
digheden van afgelopen voorjaar. Boven-
dien zijn de eiken aan de belangrijkste 
doorgaande routes al in het voorjaar pre-
ventief bespoten met een biologisch middel.

Verwijderen nesten
De nesten die daarna nog ontstaan op an-
dere plekken, zullen deels curatief worden 
verwijderd. Dat wil zeggen: wegzuigen met 
een gespecialiseerd soort ‘stofzuiger’. 
Als dit niet mogelijk is kunnen de nesten 
worden verwijderd door lijmen en plukken 
met een hoogwerker. We zijn sinds deze 
week gestart met de curatieve bestrijding.

Locaties
Er zijn inspecties gedaan naar de aanwezige 
nesten in eikenbomen. Dit zijn er minder 
dan vorige jaren. Er worden keuzes ge-

maakt welke locaties behandeld worden. 
Het gaat dan om de directe omgeving van 
scholen en veel gebruikte fi ets- en wandel-
paden.

Meer informatie en (gezondheids)vragen
Voor informatie en vragen over de uitvoe-
ring van de werkzaamheden neemt u 
contact op met de Nationale Bomenbank 
Zuidoost-Nederland via telefoonnummer: 
(0485) 45 55 57. Voor vragen over de eff ec-
ten van de eikenprocessierups op uw 
gezondheid kunt u contact opnemen met 
bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van 
de GGD, Gelderland -Zuid via telefoonnum-
mer (088) 144 71 44. Of kijk op: 
www.heumen.nl/eikenprocessierups 

Wilt u melding maken van een nest bij u in 
de buurt?
Geef dit dan door via: 
www.verbeterdebuurt.nl
Wij bedanken u voor uw oplettendheid.
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Bestrijding Eikenprocessierups 

Help volgende week mee in het Kroonwijkpark!
Of om er tijdens de dagelijkse (lunch)wan-
deling met collega’s een rondje opruimen 
van te maken? Ook geschikt voor kinder-
feestjes, om dan meteen te genieten van de 
prachtige speeltuin. Neem zelf een emmer 
mee. Die kan geleegd worden in twee spe-
ciale containers die vlakbij de school staan.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact op-
nemen met Catelijne Quant, de dorpsver-
binder van Malden. Haar contactgegevens 
staan op www.heumen.nl/dorpsverbinders
Deel actiefoto’s in de sociale media onder 
de hashtag #kroonwijkparkactie, om ande-
re dorpsgenoten enthousiast te maken. Al-
vast bedankt namens de spelende kinderen.

8 juli: rondleiding bosgebied Maldensvlak
Op vrijdagochtend 8 juli is er van 10 uur 
tot ca 12 uur een rondleiding door het 
bosgebied Maldensvlak. We verzamelen 
bij de parkeerplaats van de Zweef-Inn 
aan de Groesbeekseweg 55a in Malden. 
U hoeft  zich niet aan te melden.

Bosbeheer
Komende winterperiode vindt in het bos 

van het Maldensvlak, gelegen ten zuiden 
van de Groesbeekseweg, onderhoud plaats. 
Bosgroep Midden Nederland voert het bos-
beheer voor gemeente Heumen uit, en 
geeft  op 8 juli een toelichting op de komen-
de onderhoudswerkzaamheden. 

Natuurlijk bos
Ongeveer elke vijf jaar vindt er een zoge-

naamde ‘dunning’ in de gemeentebossen 
plaats. Een ‘dunning’ is het kappen van 
bomen die anders toch zouden sterven. 
Hierdoor krijgen de andere bomen meer 
ruimte om te groeien. 

De Gemeente Heumen bevordert met de 
‘dunning’ de ontwikkeling van een meer na-
tuurlijk en recreatief aantrekkelijk bos. 



Op deze pagina leest u de belangrijkste mede-
delingen rondom de 4Daagse (19 t/m 22 juli)!
De Nijmeegse 4Daagse staat weer voor de deur! Wij vinden het fijn dat de wandelaars dit 
jaar ook weer door onze mooie gemeente gaan lopen. Bij zo’n groot evenement horen ook 
wat beperkingen. De wandelaars komen namelijk drie dagen door onze gemeente, daarom 
staan de verkeersmaatregelen hier uiteengezet. Maar u leest ook over de feesten,  
de 4Dorpentocht, de lopersbijeenkomst en het groen langs de Rijksweg.

Verkeersmaatregelen
WOENDAG 20 JULI 
OVERASSELT
Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hessen-
bergseweg (van St. Walrick naar Wijchen/
Alverna) en de St. Walrickweg (van St. 
Walrick naar Nijmegen) voor alle verkeer 
afgesloten. Verkeer van en naar Over- 
asselt kan omrijden via Heumen of Neder- 
asselt.

DONDERDAG 21 JULI
MALDEN
Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hatert-
seweg, Broekkant, Broeksingel en Zwerf-
kei afgesloten voor alle verkeer. De bedrij-
ven op de industrieterreinen De Hoge 
Brug en Ambachtsweg zijn gedurende 
deze uren niet bereikbaar. Ook Basalt, 
Proefsteen, Klinker, Hoogenvaert, Kiezel, 
Eendenpoelseweg en Kerkplein zijn niet 
bereikbaar. Malden is bereikbaar via de 
Rijksweg.

In verband met de feestelijkheden op het 
Kerkplein in Malden is de Rijksweg, tussen 
de Kloosterstraat en de Groesbeekseweg, 
op donderdag 21 juli al vanaf 19.00 uur af-
gesloten.

VRIJDAG 22 JULI
NEDERASSELT
Tussen 05.00 en 11.00 zijn de Maasdijk, de 
Hollestraat, het Klokstraatje en de Sluis-
weg afgesloten. Nederasselt blijft goed 
bereikbaar vanuit alle richtingen.

OVERASSELT
De St. Walrickweg, De Kasteelsestraat, 
Valkstraat, Hoogstraat, Kruisbergse- 
straat, Oude Kleefsebaan, Mgr. Van de 
Burgtstraat, P. van Kuppenveldstraat en 
Tempelstraat in Overasselt zijn tussen 
5.00 en 11.00 afgesloten.

Overasselt blijft bereikbaar vanuit Heu-
men en Nederasselt. Op de kruispunten 
Zilverbergweg - Mgr. v.d. Burgtstraat en 
Zilverbergweg - Kruisbergsestraat zijn 
doorsteken in het wandelparcours voor 
autoverkeer.

HEUMEN
De Dorpstraat en de Oude Boterdijk zijn 
tussen 9.00 en 15.00 afgesloten. Heumen 
is alleen via de Looistraat bereikbaar.  
Let op: Er is geen oversteek in het par-
cours bij de kruising Oude Boterdijk -  
Koningin Julianastraat.

MOLENHOEK (HEUMENS DEEL)
De Rijksweg is van ongeveer 08.30 tot 
16.00 afgesloten voor alle verkeer. Indus-
trieterrein Sluisweg en de Molenstraat 
zijn alleen via de A73 en de Jan. J. Luden-
laan bereikbaar. Molenhoek (gem. Mook 
en Middelaar) is via Groesbeek bereikbaar.

MALDEN
De Rijksweg is van ongeveer 08.30 tot 
16.00 afgesloten voor alle verkeer. Op de 
kruising Rijksweg - Kloosterstraat is in het 
wandelparcours een doorsteek voor auto-
verkeer.

Parkeerverboden
Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten 
te verzekeren, worden op diverse toelei-
dende wegen parkeerverboden ingesteld.

Afsluiting Maasdijk Heumen en Overas-
selt woensdagavond 6 juli
In verband met de 4Dorpentocht is De 
Maasdijk vanaf Heumen tot Overasselt, 
ter hoogte van de Tempelstraat,  op 
woensdag 6 juli tussen 18.30 en 20.30 uur 
tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. 
Fietsers kunnen wel passeren, maar we 
verzoeken hen rekening te houden met de 
wandelaars.

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 tus-
sen 09.00 en 16.00 uur telefonisch bereik-
baar via telefoonnummer 14 024.

Loopt u de 4Daagse mee en woont u in 
onze gemeente?

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. 

• Woensdagavond 20 juli
 Zo kunt u woensdagavond 20 juli op het Kerkplein in Malden luisteren naar de Steel- 
 band van het Korps Mariniers. 

• Donderdag 21 juli
 06.00 - 09.30 uur Optreden ‘Army Music Corps Koblenz’ bij Malderburch 
 15.00 - 17.00 uur Drents jeugdorkest in de tuin van Malderburch
 20.00 - 00.00 uur Pleinfeest op het Kerkplein in Malden met de tribute band  
  ‘Queen Must Go On’.
• Vrijdag 22 juli
 10.00 - 16.00 uur Dorp Heumen (bij de Terp): Amusementsorkest Malden
 10.00 - 16.00 uur Dorp Heumen (bij Kanaalzicht): Supriseband
 10.00 - 16.00 uur  In Malden (Via Maldiola): Op het Kerkplein draait een DJ, bij 
  Eldik & Eldik is ‘Bone Lazy’ aan het optreden. Bij de Heikant in 
  Malden speelt de Beneluxband en bij de Rijksweg Malden (thv. 
  Hoogenhof): Busband

Op woensdagavond 13 juli nodigen wij alle Vierdaagsewandelaars uit de gemeente  
Heumen uit voor een gezellig samenzijn. Burgemeester Minses ontmoet u graag tussen 
20.00 en 21.30 uur op het gemeentehuis.

Meld u aan voor deze bijeenkomst op: www.heumen.nl/4Daagse

4Dorpentocht: wandelen over de dijk van 
Nederasselt naar Malden
Dit jaar kunt u weer meedoen met onze ‘4Dorpentocht’ op woensdagavond 6 juli.  
De tocht start in Nederasselt en eindigt in Malden. Wandelt u mee?

De tocht gaat om 18.00 uur van start vanaf het Dorpshuis ‘Ons Huis’ in Nederasselt.  
Onder aanvoering van burgemeester Minses wandelen we via de dijk en de uiterwaarden 
van Nederasselt naar Overasselt en Heumen. Op het eindpunt (gemeentehuis Malden) 
kunt onder het genot van een drankje gezellig napraten met elkaar. 

Voor iedereen!
De tocht is voor alle inwoners van onze gemeente; jong en oud. De route is ongeveer  
12,5 km lang. Wilt u graag meedoen, maar kunt u niet de hele route lopen? U kunt ook één 
of meerdere etappes lopen.  

Route en aansluitpunten
• 18.00 uur Startpunt Nederasselt: Dorpshuis ‘Ons Huis’ (Kerklaantje 17)
• 19.30 uur Aansluitpunt Overasselt: Veldschuur (Maasbandijk ter hoogte van de Tempel) 
• 19.45 uur Aansluitpunt Heumen: Café Kanaalzicht (Dorpsstraat 5) 
• ±21.00 uur Eindpunt Malden: gemeentehuis (Kerkplein 6)

NB: In Malden staat een bus klaar om u weer naar Nederasselt te brengen (deze bus stopt 
ook in Heumen en Overasselt).

Dar onderhoudt de 4Daagseroute 
Dar onderhoudt het groen bij de 4Daagseroute in onze gemeente. Zodat de route er  
netjes bijligt. En iedereen met plezier de 4Daagse kan lopen en bekijken.

Binnenkort halen medewerkers van Dar onkruid op de verharde wegen weg. Dit doen ze 
op de plaatsen waar de wandelaars tijdens de Vierdaagse hun route lopen. Daarnaast 
maaien ze het gras in de buurt van de route. Ook vegen ze de wandelroutes extra met een 
veegwagen. Dit doen de medewerkers van Dar kort voordat de 4Daagse begint. 

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor meer informatie of neem contact op met het 
klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op info@dar.nl of van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 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 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: Berkenlaan 13, Vogelenzang 5
• Overasselt: Sectie G Perceel 784 -28 - 66  
 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 -73 -74 -75 Nabij  
 Parksesteeg 4, Kadastraal perceel  
 OVA00-F-802 nabij De Laan 6, Oude  
 Kleefsebaan 69 

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Gerardus de Valkstraat 1

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Overasselt: Schatkuilsestraat 7

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
• Malden: Westerkanaaldijk 9
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Let op de jonge planten aan de Rijksweg! Wat te doen bij verstopping van 
het riool?

Zoals u weet en gezien heeft, heeft de Provincie Gelderland mooie bloemen en planten 
aangeplant langs de Rijksweg. Het ziet er prachtig uit en dat willen we graag zo behou-
den. Doordat het jonge planten zijn, is dit groen nog kwetsbaar. We weten natuurlijk ook 
dat u tijdens de 4Daagse  het liefst zo dicht mogelijk bij de wandelaars zit. Er zijn plekken 
langs de Rijksweg waar dit prima kan, zoals het gras en de verharding. 

Bovendien: natuurlijk mag u uw eigen stoel o.i.d. meenemen naar de Rijksweg maar 
neem deze ook weer mee naar huis. Uit ervaring weten wij dat inwoners regelmatig 
kasten, tafels etc. meenemen en deze laten staan na afloop van het evenement, dat is 
niet de bedoeling. 

Loopt het water in uw gootsteen niet goed 
weg of komt het water in uw toiletpot om-
hoog, na het doortrekken? Dan is één ding 
zeker: ergens is de riolering verstopt. In dit 
artikel leest u de oorzaken en wat u eraan 
kunt doen. In het gekleurde kader vindt u 
informatie over het vinden van een lood-
gieter. Er zijn op dit moment namelijk op-
lichters actief.

Een verstopping heeft verschillende oor- 
zaken. Denk bijvoorbeeld aan foutieve aan-
leg van de riolering, wortelgroei in de aan-
sluiting of door breuken en/of scheuren in 
de leiding. Maar ook door verkeerd gebruik, 
waarbij vaste stoffen worden weggespoeld. 
Zoals vetten, maandverband of bladeren 
via de hemelwaterafvoer.

Wat kunt u doen als u merkt dat uw riool 
verstopt is?
Allereerst is het belangrijk te onderzoeken 
welk deel van de riolering verstopt is.  
De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, 
een particulier en een gemeentelijk deel. Is 
de riolering die bij uw woning hoort ver-
stopt, dan moet u zelf voor het ontstoppen 
zorgen. Is de riolering op gemeentelijk ter-
rein verstopt, dan kunt u de gemeente bel-
len voor het ontstoppen. Op onze website: 
www.heumen.nl/rioolverstopping leest u 
hier meer over.

We krijgen klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over onduidelij-
ke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms) hoge facturen. Vaak gaat het om ontstop-
pingswerkzaamheden. 

Wij raden u aan om het volgende te doen:
- Vraag éérst in uw omgeving of iemand een loodgieter bij u in de buurt kent, met wie hij  
 of zij goede ervaringen heeft.
- Bedrijven die bovenaan staan in Google zijn vaak géén loodgieters, maar tussen- 
 personen. Wilt u rechtstreeks zakendoen met een loodgieter in de buurt, scroll dan in  
 de zoekresultaten naar beneden tot u een website vindt met een voor u bekend straat- 
 adres.
- Laat u niet voor de gek houden door een regionaal telefoonnummer; tussenpersonen  
 zijn slim genoeg om zo’n telefoonnummer te vermelden.
- Vindt u online een loodgieter, kijk dan welke ‘reviews’ het bedrijf op internet krijgt.
- Belt u met een bedrijf, vraag dan in het eerste telefoongesprek direct naar de kosten.  
 Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.

Let op! Oplichters actief

Meer informatie
Voor al uw vragen over riolering of infiltra-
tie van hemelwater kunt u contact opnemen 
met een medewerker van onze gemeente 
via nummer: (024) 358 83 00.

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 7 juli 

Op donderdag 7 juli vergadert de gemeenteraad om 19.00 uur in het gemeentehuis in 
Malden. Deze avond worden besluiten genomen over de programmarekening 2021 en de 
kaderbrief 2023.

De kaderbrief is het startdocument van de planning en controlcyclus voor 2023. De ge-
meenteraad geeft in de kaderbrief de kaders aan voor het opstellen van de programma- 
begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. Het is een beleidsarm document, 
er zijn geen beleidswensen opgenomen in het document. Het coalitieakkoord 2022-2026: 
“Inwoners centraal – Natuurlijk samen” is de inhoudelijke kaderstelling. 

Agenda en stukken 
De agenda en de vergaderstukken vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender bij de  
datum van de vergadering. 

Volgen van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte  
welkom als toehoorder. Aanmelden is niet nodig.
U kunt de vergadering ook live meeluisteren 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 webpagina. U 
kunt de vergadering hier later ook terugluisteren.

Inspreken 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden 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.


