
Op 2 november 2022 organiseert Toekomst Malden Noordoost ‘s avonds alweer haar 
tweede Duurzaamheidscafé. 

Met de extreem droge zomer nog op het netvlies kaart de werkgroep Groen en 
Biodiversiteit aan wat u in uw eigen tuin kunt doen om warmtestress tegen te gaan en 
de waterhuishouding te verbeteren. De werkgroep Energiezuinig Wonen besteedt volop 
aandacht aan warmtepompen, isoleren, besparen en - kort - hoe u dat kunt fi nancieren.  

Het Duurzaamheidscafé is opnieuw te gast bij Basisschool de Vuurvogel, Schoolstraat 
23 A, Malden. De toegang is gratis, aanmelden graag via: 
info@toekomstmaldennoordoost.nl 

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

21 oktober 2022

Duurzaamheidscafé: 
2 november 2022

Informatieavond volgende stap RES
In de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen werken 16 gemeenten, de pro-
vincie Gelderland, drie waterschappen en 
netbeheerder Liander samen aan duur-
zame energie met een Regionale Energie 
Strategie (RES). In de RES staat hoe we in 
onze regio van fossiele energie over-
schakelen op duurzame elektriciteit en 
duurzame warmte. Ook staat in de RES 
welke infrastructuur en opslag daarvoor 
nodig zijn. In de RES 1.0 hebben we afge-
sproken om in 2030 1,62 TWh duurzame 
elektriciteit op te wekken.  

De volgende stap is het realiseren van de 
afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van 
de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is 
verder onderzoek nodig: een milieueff ect-
rapportage (planMER). Dit onderzoek laat 
zien welke positieve en/of nadelige milieu-
eff ecten plaatsvinden wanneer de beoogde 
duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt ge-
realiseerd. De milieueff ectenrapportage 
(planMER) geeft  vanuit milieuaspecten in-
zicht in gebieden die geschikt zijn, geschikt 
te maken zijn of ongeschikt zijn voor de 
ontwikkeling van duurzame energie. Een 
planMER verschilt van een projectMER. 
Waar een projectMER milieueff ecten on-
derzoekt op detail- en projectniveau, on-
derzoekt een planMER milieueff ecten op 
hoofdlijnen. In dit geval gaat het om een 
onderzoek op regioniveau. Het startpunt 
van dit onderzoek is de RES 1.0.

Het resultaat van het onderzoek komt in 
een rapport, de milieueff ectenrapportage 
(planMER). Dit rapport is geen besluit. Het 
is aan de bestuurders, van colleges en ge-
meenteraden, om af te wegen wat zij met 

de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen 
in de besluiten die zij nemen. Met de uit-
komsten van het onderzoek kunnen zij de 
RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting 
de RES 2.0. Daarmee zorgen we voor nieuwe 
energie van, voor en door de Groene Metro-
poolregio Arnhem-Nijmegen!

Het MER-proces
Om tot een milieueff ectenrapportage te 
komen doorlopen we twee fasen:  
• Fase 1: 
 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
• Fase 2: 
 Milieueff ectenrapportage (PlanMER). 

Momenteel bevinden we ons in Fase 1: de 
NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau 
we gaan onderzoeken in het milieueff ec-
tenrapport stellen we eerst een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Zoals 
de naam al aangeeft , bepaalt deze notitie 
de reikwijdte en het detailniveau van het 
milieueff ectenrapport. Het beantwoordt de 
vraag: welke milieueff ecten gaan we on-
derzoeken, voor welke mogelijke energie-
technieken en hoe gaan we dit doen? 

Online informatieavond
Graag informeren we u over wat er in de 
concept NRD staat. Daarvoor organiseren 
we een regionale online informatieavond. 
Tijdens de online informatieavond wordt 
uitgelegd wat de RES is, welke keuzes zijn 
gemaakt in de concept NRD en is er ruimte 
voor vragen. Deze avond vindt plaats op 
3 november om 19:30 uur. Aanmelden voor 
deze avond is noodzakelijk en kan via de 
volgende link: 
https://forms.offi  ce.com/r/HfSV25ESEi

Open huis energiezuinige 
voorbeeldwoningen
Hoe hebben woningeigenaren in Malden hun huis 
verduurzaamd? Kom kijken op de ‘Open dag’: 
Zaterdag 5 november 2022 van 12.00 tot 17.00 uur 

Ervaar welk geluid een warmtepomp kan maken, hoor over het eff ect van zonnepanelen, 
bekijk andere energiebesparende maatregelen. U krijgt tips – en hopelijk inspiratie - 
voor (nog meer) verduurzaming van uw eigen woning. Om zinvolle bezoeken mogelijk te 
maken, werken we met tijdsloten en voorinschrijving. De voorinschrijving is mogelijk 
vanaf 20 oktober.

Klik voor meer informatie over de verschillende voorbeeldwoningen op: 
https://toekomstmaldennoordoost.nl/voorbeeldwoningen.html

Word energiecoach of doe mee als vrijwilliger!
Buurtgenoten in Malden Noordoost zijn begonnen elkaar te helpen om hun huizen 
energiezuiniger te maken. Dat werkt heel goed. Om dat voor meer mensen te kunnen 
doen, zoeken we vrijwilligers die willen worden opgeleid tot energiecoach. Iets voor 
u? Aanmelden of eerst meer informatie? Mail naar: 
info@toekomstmaldennoordoost.nl of bel Menno Arendz op 06 54 30 62 48.

Het initiatief Toekomst Malden Noordoost zoekt ook vrijwilligers voor andere werk-
zaamheden, zoals hulp bij het organiseren van buurtbijeenkomsten, en voor website-
onderhoud, het beheren van Facebook en allerlei hand- en spandiensten. Meld u aan via 
info@toekomstmaldennoordoost.nl! 

Bosbeheer
In het bos van het Maldensvlak worden 
komende winter onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Om nieuwe bomen en struiken 
meer ruimte te geven worden bomen ge-
kapt die binnen een paar jaar toch zouden 
sterven. Dit stuk bos ligt ten zuiden van de 
Groesbeekseweg. De werkzaamheden ge-
beuren in opdracht van de gemeente en 
worden gedaan door Bosgroep Midden 
Nederland. 

Natuurlijk bos
Het kappen van zieke en zwakkere bomen 
in een bos heet ‘dunning’. Ongeveer elke vijf 
jaar vindt er een dunning in de gemeente-
bossen plaats. Hierdoor krijgen de andere 
bomen en struiken meer ruimte om te 
groeien. Wij bevorderen met de dunning de 

ontwikkeling van een meer natuurlijk en 
recreatief aantrekkelijk bos. Takken laten 
we zoveel mogelijk liggen, en enkele boom-
stammen laten we staan, zodat het natuur-
lijk kan afsterven en een schuilplaats biedt 
voor kleine dieren. De rechte stammen 
gaan naar de houtveiling, waardoor ze ge-
bruikt kunnen worden voor o.a. meubels. 

Afgelopen zomer heeft  Bosgroep Midden 
Nederland geïnteresseerden hierover geïn-
formeerd. Tijdens een rondleiding werd 
toen uitgelegd welke voordelen het heeft  
om sommige bomen te kappen. Ter voor-
bereiding op de kap worden bomen ge-
merkt met een oranje streep. In januari en 
februari worden ze gekapt. 



Geldzorgen door hoge energiekosten

Plaatsing bladkorvenGratis workshop valpreventie-oefeningen

Nog geen energietoeslag ontvangen?
De kosten van veel producten en diensten, 
vooral die van energie, zijn de afgelopen 
tijd flink gestegen. Met een laag inkomen 
kan het moeilijk zijn om de hoge energiere-
keningen te betalen. Om u hierbij te helpen, 
is er dit jaar de energietoeslag. De energie-
toeslag is bedoeld voor een huishouden in 
onze gemeente Heumen dat:
• Een energiecontract met een energie- 
 leverancier of een commercieel huur- 
 contract heeft; 

Wilt u tijdens uw (vrijwilligers) werk/ activi- 
teiten méér aandacht besteden aan het 
voorkómen van vallen, en het voorkómen 
van breuken bij senioren? Op 22 november 
en 29 november leert u in twee lessen van 
anderhalf uur een aantal oefeningen. Zodat 
u tijdens uw wekelijks/maandelijkse activi-
teit deze oefeningen regelmatig samen 
met andere ouderen kunt doen. Hiermee 
blijven zij langer in balans en wordt de kans 
om te vallen kleiner.

Vitaal ouder worden en langer thuis blijven 
wonen is voor veel senioren een wens.  
Blijven bewegen en vallen voorkomen zijn 
hierbij van belang. In het Heumense ge-
zondheidsbeleid krijgt het verminderen van 
valongevallen daarom prioriteit. Uit jaren-
lange ervaring weten wij dat het aanbieden 
van een complete valtraining slechts voor 
een kleine groep ouderen de oplossing is. 
Vandaar het idee om middels een ‘train- 
de-trainer’ workshop deze valpreventie 
oefeningen te leren, zodat u ze kunt inbed-
den in uw eigen aanbod. 
 
Inhoud workshop 
In twee ochtenden leert u hoe u ervoor 
zorgt dat deelnemers kunnen voorkomen 
om te vallen met balans- en mobiliteits- 
oefeningen. Daarnaast leert u hoe u stap 
voor stap de achterwaartse, zijwaartse en 
voorwaartse val en rol kunt aanbieden.  
U krijgt tips over hoe u kunt opstaan en hoe 
u de sociale cohesie in de groep kunt verho-
gen, waardoor uw deelnemers fysiek en 
mentaal (nog) beter worden. Naderhand 
krijgt elke deelnemer een hand-out waarop 
de geleerde oefeningen nogmaals staan 
uitgelegd.

Voor wie? 
(vrijwillige) Begeleiders van wandel of be-
weeggroepjes, trainers, activiteitenbege-
leiders, sportinstructeurs, fysiotherapeu-
ten, etc. Wij willen nadrukkelijk iedereen 

Omdat het blad begint te vallen plaatsen we op diverse locaties in onze gemeente blad- 
korven om het afgevallen blad van gemeentelijke bomen te verzamelen. 

De bladkorven staan op locaties vlakbij grote bomen van de gemeente die de meeste 
bladoverlast veroorzaken. De precieze locaties van de bladkorven vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/bladkorven. Buiten de bebouwde kom worden geen bladkorven geplaatst. 
De gemeente is in het bezit van een beperkt aantal bladkorven die allemaal in gebruik zijn 
en kan daarom niet voldoen aan individuele verzoeken. 

Alléén bladafval
Bladkorven zijn alleen bedoeld voor het blad van bomen van de gemeente. Het blad wordt 
namelijk verwerkt tot bladcompost. Daarom horen takken en stronken, of tuinafval niet 
thuis in de bladkorven. Afval van eigen bomen en uit eigen tuin kunt u op de reguliere  
manier afvoeren via de groene container. 

Wekelijks geleegd
De bladkorven worden elke week geleegd. Het blad wordt ook geruimd tijdens reguliere 
veegrondes. In de weken met de meeste bladoverlast zijn er extra veegrondes voor het 
ruimen van het blad.

Blad laten liggen
Op plekken waar grote bomen staan in plantsoenen of gazons, laten we blad liggen. Dit kan 
verteren en de bodem verbeteren. Langs wegen en paden ruimen we het blad zoveel  
mogelijk. 

Verbeter de buurt
Heeft u een opmerking over bladafval? Meld dit op Verbeter de buurt neem contact op met 
het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 024.

onze gemeentelijke website 
www.heumen.nl/eenmalige-energietoeslag- 
2022-voor-de-laagste-inkomens 
Is de verstrekte energietoeslag nog niet 
voldoende om uw hoge energiekosten te 
kunnen betalen, informeer dan naar de  
mogelijkheden voor bijzondere bijstand. 
Mail naar soza@heumen.nl 
of bel (024) 358 83 00.

Hulp bij uw geldzaken
Groeit het regelen van uw financiën of  
administratie u boven het hoofd? Is er  
niemand die u met uw geldzaken kan hel-
pen of met u meekijkt als u ingewikkelde 
rekeningen moet betalen? Dan kan de hulp 
door vrijwilligers van Stichting fiBON wel 
eens de oplossing zijn voor uw geldzorgen. 
Eén van de vele vrijwilligers met ervaring 
op financieel en administratief gebied  
bezoekt u als u zich hierin herkent en regelt 
bankzaken, helpt bij het aanpakken van 
schulden, vult formulieren in en bespreekt 
met u uw financiële situatie. Kijk voor info:
www.heumen.nl/lukt-het-niet-meer-met-
uw-administratie 

Elk kind moet mee kunnen doen!
Stichting Leergeld De Stuwwal helpt ervoor 
te zorgen dat alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan activitei-
ten die voor hun vriendjes en vriendinnetjes 

• Te maken heeft met een (laag) inkomen  
 tot 130% van het sociaal minimum; 
• Waarbij sprake is van een beperkt ver- 
 mogen. 

Heeft u de energietoeslag van € 1.300 dit 
jaar al ontvangen? Dan hoeft u niets te 
doen. De energietoeslag van € 1.300 is  
namelijk eenmalig. Heeft u de energietoe-
slag dit jaar nog niet ontvangen? Dien dan 
een aanvraag in via het aanvraagformulier 
Energietoeslag. U vindt het formulier op 

uitnodigen die groepen ouderen begeleidt. 
U heeft géén medische achtergrond nodig, 
geen ervaring of kennis nodig in sport- en 
beweeg les.

Door wie?
Deze training wordt gegeven door Maurice 
Orth (50). Hij heeft veel ervaring met val-
preventie en senioren. Hij is schrijver van 
het programma ‘Fit, Veilig en valbreken’, 
instructeur ‘Zeker Bewegen’ en docent  
lichamelijke oefeningen. Maurice is eige-
naar van Tomoda. School voor Judo, karate 
en weerbaarheid.

Wanneer?
Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.  
Uiterlijk 2 weken van te voren laten wij  
weten of u deel kunt nemen aan de work-
shop. De gemeente neemt de kosten voor 
haar rekening, de training is dus gratis voor 
deelnemers. Bij de laatste bijeenkomst sluit 
beweegcoach Dorien Vrolijks aan. Zij infor-
meert alle deelnemers over de bestaande 
mogelijkheden voor bewegen en sporten 
voor ouderen. 
• Dinsdag 22 november I 10.30 - 12.00 uur
• Dinsdag 29 november I 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Feel Fit Center I Veldsingel 29 I 
6581 TC Malden

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij  
beweegcoach Dorien Vrolijks 
(dvrolijks@heumen.nl; 06 - 52 68 31 16).

vanzelfsprekend zijn. Zij verzorgt financiële 
ondersteuning voor de aanschaf van school- 
spullen, zoals de aanschaf van een fiets, een 
schooltas of een laptop, maar vergoedt ook 
de kosten van bijvoorbeeld zwemlessen of 
andere kosten die er zijn bij bijvoorbeeld 
het volgen van muzieklessen. 

Een aanvraagformulier is te vinden op: 
www.leergeld.nl/destuwwal of bel met 
(06) 53 38 74 56. Of informeer naar de  
mogelijkheden via het Heumenstegoed voor 
inwoners met een inkomen tot 130% van 
het minimum en een laag vermogen.  
Per kalenderjaar is maximaal € 275 per  
gezinslid beschikbaar. Kijk op: 
www.heumenstegoed.nl 

Besparen op energie door beter 
isoleren
Een goed geïsoleerde woning verbruikt 
minder energie dan een slecht geïsoleerde 
woning. Maar dat kunt u niet altijd zelf op-
lossen vanwege de hoogte van de kosten 
van isoleren of omdat u in een huurwoning 
woont. 

Kijk voor een aantal maatregelen die u zelf 
eenvoudig en zonder kosten kunt treffen 
om uw energierekening te verlagen: 
www.heumen.nl/besparen-op-energie- 
door-beter-isoleren
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De week van de pleegzorg
2 t/m 9 november 2022

Voor bijzondere prestaties belonen wij 
onze inwoners met een Heumense pluim. 
Dit is een oorkonde waarop de specifi eke 
prestatie staat vermeld. Bovendien krijgt 
de betreff ende inwoner een cadeautje. 
Afgelopen week gaven wij maar liefst vijf 
Heumense pluimen aan jongeren uit onze 
gemeente.

Jordi, Daniël, Maik, Nikola en Niek waren 
namelijk getuige van en betrokken bij een 
ongeval waarbij klasgenootje Linde Kerk-
hoff  gewond raakte. De jongeren handelden 
direct, goed en kalm: zo belden ze bijvoor-
beeld de school en de ouders van Linde. 
Een van de klasgenoten drukte zelfs de 
bloeding aan het been van Linde dicht tot-
dat de ambulance en politie er waren. 

Fossielvrij(er) woon-werkverkeer is steeds 
belangrijker. Vanwege het milieu, de hoge 
kosten voor brandstof en energie of omdat 
klanten vragen om een mvo-plan. Dit raakt 
ook werkgevers in onze gemeente. Wilt u 
weten welke duurzamere mobiliteitsopties 
er zijn voor jouw organisatie? Doe dan mee 
met de Fossielvrije Week. Meld u aan en 
ontvang gratis gerichte tips en een inspira-
tiegids om fossielvrij(er) te reizen.

Wat houdt de Fossielvrije Week in?
Tijdens de Fossielvrije Week van 31 oktober 
tot en met 4 november reizen zoveel moge-
lijk organisaties in Nederland fossielvrij(er). 
Daarmee streven ze samen naar minder 
CO

2
-uitstoot. Maar ook naar een gezondere 

leefomgeving, vitale medewerkers en een 
beter bereikbaar bedrijf. Dat kan op vele 
manieren: een extra dag thuiswerken, 
vaker fi etsen, wandelend naar kantoor of 
een week de benzineauto inruilen voor het 
ov of elektrisch rijden. Alle beetjes samen 
maken een groot verschil.

Zo doet u mee
Meld uw organisatie volledig kosteloos aan 
op www.zowerkthet.nl en zet direct de eer-
ste stappen. Laat u inspireren door landelij-

V.l.n.r. Jordi Thomassen, Nikola Bernat, Linde 
Kerkho� , Joerie Minses, Maik Hoogstraten, 
Daniël Kesseler en Niek Hermsen

En dat verdient zeker een compliment! 
Vorige week zette onze burgemeester Joerie 
Minses ze daarom in het zonnetje met een 
pluim en een bioscoopbon. 

Ook is er contact geweest met de eigenaar 
van de trekker, die buiten zijn schuld bij het 
ongeval betrokken raakte. Onze burge-
meester heeft  met hem gebeld om te horen 
hoe het met hem ging. Hem treft  overigens 
geen enkele blaam en ook hij heeft  zeer 
adequaat gehandeld. Ook daarvoor heeft  
de burgemeester zijn waardering uitge-
sproken. Hij was uiteraard ook erg ge-
schrokken van het voorval.

ke en regionale fossielvrije initiatieven. Als 
deelnemende organisatie krijgt u een prak-
tische inspiratiegids vol tips en met dé tien 
fossielvrije(re) maatregelen die u als werk-
gever kunt nemen. Daarnaast krijgt u toe-
gang tot de Fossielvrije Webinar op 
31 oktober en een set gepersonaliseerde 
communicatietools om deze campagne on-
der de aandacht te brengen bij uw mede-
werkers.

Over Slim & Schoon Onderweg en Zo Werkt Het
De Fossielvrije Week is een initiatief van 
Slim & Schoon Onderweg en Zo Werkt Het. 
In Slim & Schoon Onderweg werken 18 
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen 
- waaronder onze gemeente - samen aan 
een beter bereikbare en schonere regio. 
Met diverse oplossingen helpen we inwoners
en werkgevers om duurzamer, slimmer, 
sneller en gezonder te reizen. Een van onze 
campagnes is Zo Werkt Het, waaraan ook
11 andere mobiliteitsregio’s meedoen. 
Met Zo Werkt Het zochten we eerder al 
naar de Beste (Thuis)werkgever van het 
Jaar 2020, en ondersteunden we werk-
gevers die hybride werken structureel 
wilden invoeren in hun organisatie.

Pluimen voor helden uit onze gemeente

Nog twee weken en dan start de week van de pleegzorg. Een week waarin we als gemeente 
extra aandacht besteden aan pleegzorg. Onder andere door het organiseren van een infor-
matieavond voor geïnteresseerden in Malden op 8 november. Wilt u nu alvast meer weten 
over pleegzorg, kijk alvast op: www.ikwilpleegouderworden.nl. www.openjewereld.nu. 

Pleegzorg is er voor kinderen tot 21 
jaar die (tijdelijk) niet meer thuis 
kunnen blijven wonen. De gemeen-
te is verantwoordelijk voor de zorg 
voor kinderen, de organisatie van 
pleegzorg en de fi nanciering hiervan. Zij werken samen met organisaties die de pleegzorg 
uitvoeren, de pleegzorgaanbieders. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Er bestaan ver-
schillende vormen van pleegzorg, zoals weekendpleegzorg, voltijdpleegzorg en crisispleeg-
zorg. Voor meer informatie hierover kijk op de website van onze regio Rijk van Nijmegen. 
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl

Beste match
Voor ieder kind gaat de pleegzorgaanbieder op zoek naar het pleeggezin dat het beste past. 
Factoren zoals gezinssamenstelling speelt hierin een belangrijke rol. Zo is het voor het ene 
kind prettig in een druk gezin met kinderen en zelfs huisdieren. Terwijl het andere kind 
gebaat is bij een rustig gezin zonder kinderen. Kijk en luister naar ervaringen van pleeg-
ouders op: https://vimeo.com/659946285

Informatieavond Malden 8 november
Voor geïnteresseerden in de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar organiseren we 
een informatieavond in het gemeentehuis in Malden op dinsdag 8 november aanstaande. 
Pleegzorgaanbieder Entrealindenhout en Buurtgezinnen heten u van harte welkom! 

Datum: Dinsdag 8 november 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur (koffi  e en thee staan klaar vanaf 19.15 uur)
Locatie: Burgerzaal gemeentehuis Malden
Aanmelden: m.deenen@entrealindenhout.nl 

Buurtgezinnen ‘Opvoeden doen we samen’
Vrijwillige hulp van gezinnen aan gezinnen in de buurt onder het motto ‘opvoeden doen 
we samen’. Dat is buurtgezinnen! Het is geen hulpverlening, zoals bij pleegzorg wel het 
geval is. Buurtgezinnen koppelt gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een 
warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Het steungezin wil op vrijwillige basis 
een handje helpen. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een kind naar sport of zwemles 
brengen, een rustige huiswerkplek bieden aan een tiener of een vast dagdeel een peuter 
te spelen krijgen. 
Op deze manier ontvangen kinderen zo wat extra liefde en aandacht en worden de ouders 
even ontlast. De ondersteuning is alledaags en gelijkwaardig en wordt gegeven door een 
gezin in de buurt dat graag wil helpen. Dit kan een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft  
niet. Ook (groot) ouders met uitwonende kinderen en stellen zonder kinderen zijn van 
harte welkom. Het is wel belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen. 
Meer weten? Bezoek eens de website: www.buurtgezinnen.nl 

Doe mee met de fossielvrije week
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Collectes
Deze week 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: Bongerd 74

Verleende omgevingsvergunningen
• Nederasselt: Rijksweg 3
• Overasselt: Meerestraat 5, Oude 
 Kleefsebaar 69

Publicatie vaststelling bestemmingsplan
• Overasselt: Hoogstraat 4

Beleidsregels
• Beleidsregels Eenmalige energietoeslag  
 en extra ondersteuning energiekosten 
 gemeente Heumen 2022
• Beleidsregels Studietoeslag gemeente 
  Heumen

Ander besluit van algemene strekking
• Reglement van Orde op de gemeentelijke 
 adviescommissie Commissie Ruimtelijke 
 Kwaliteit Heumen 2023

Algemeen verbindend voorschrift 
(verordening)
• Verordening op de gemeentelijke   
 adviescommissie Commissie Ruimtelijke  
 Kwaliteit gemeen te Heumen 2023

Burgemeester Minses bracht namens het gemeentebestuur felicitaties over aan het  
diamanten echtpaar Ria en Henri van Heusden-Versteijnen uit Malden. 

De heer en mevrouw Van Heusden leerden elkaar in 1959 kennen op vakantie in Italië.  
Een echte vakantieliefde dus. Na 3 jaar op en neer reizen tussen Heemstede en Nijmegen 
stapten ze in 1962 in het huwelijksbootje. In 1970 verhuisden ze naar Malden naar de  
woning waar ze nu nog wonen en die ze destijds zelf hebben gebouwd. Het bouwbedrijf van 
de heer Van Heusden bouwde vervolgens nog vele andere woningen in Malden en omge-
ving. Ze reisden de hele wereld over en bezochten maar liefst 70 landen. Daarnaast was de 
heer Van Heusden producent van een aantal speelfilms waaronder ‘Nijmegen Herrijst’ en 
 ‘t Boerke van Winssen’. Nu doen ze het, naar eigen zeggen, wat rustiger aan, maar zijn nog 
volop actief! De burgemeester bood hen een mooie bos bloemen en een ingelijst afschrift 
van de huwelijksakte aan.

LandschappenNL organiseert op zaterdag 5 november de Natuurwerkdag. Het grootste 
vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land 
zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene 
leefomgeving.

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan meedoen aan de Natuurwerkdag, ook als u geen ervaring heeft met klussen in 
de natuur. Veel van de klussen zijn ook geschikt voor kinderen. Het is een mooie manier om 
kennis te maken met het werken in de buitenlucht en iets te doen voor natuur en landschap 
in Nederland. De activiteiten op de Natuurwerkdag bestaan uit kleinschalige onderhouds-
werkzaamheden zoals zagen, snoeien, hooien, schoonmaken van paden en poelen, knotten 
van wilgen, verwijderen van riet, bloembollen planten en insectenhotels maken. 

Alle groene klussen zijn te vinden op www.natuurwerkdag.nl. In onze gemeente kunt u aan 
de slag bij: Heemtuin Malden, Lierdal (Samen Doen), Natuurgebied Kadans Nederasselt  
en Scouting St Walrick. Zij worden blij met alle hulp die ze krijgen bij werkzaam- 
heden als bomen planten, struiken verwijderen, heide opschonen, en een broeihoop of  
takkenril maken. 

Kunt u op 5 november niet? Naast deze dag zijn er nog meer werkzaamheden in het  
Heumens landschap te doen. Ga naar www.heumen.nl/groenbeheer en dan naar de pagina 
‘helpen in het groen’. 

Burgemeester feliciteert diamanten 
echtpaar uit Malden 

Doe mee aan de Natuurwerkdag 

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


