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Doe mee met de IkPas Battle!

Openingstijden gemeentehuis 
met de feestdagen

2023 gaat bijna beginnen. Heeft  u al goede voornemens 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 heeft  veel voordelen! Door tijdelijk 
geen alcohol te drinken merkt u welke rol alcohol (vaak onbewust) in uw leven speelt.

Inschrijven
Alleen als u inschrijft  telt uw deelname mee in de Battle. De battle is te volgen op:
www.ikpas.nl/battle. Ga nu naar www.ikpas.nl, scroll naar beneden en klik op de knop: 
“Doe mee” en schrijf u vandaag nog in. De start is op 1 januari 2023.

 Op maandag 26 december (2e kerstdag) is het gemeentehuis gesloten. 

Heumen is net als Nijmegen en Mook en 
Middelaar een gemeente die een perma-
nente streep door het afsteken van vuur-
werk heeft  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 heeft  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 heeft  een code 
op de verpakking, die aangeeft  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 bestraft  met taak- of gevan-
genisstraff 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. 

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!



Winnaars fotowedstijd gemeentegids

Klussendienst weer van start

Kerstboom inleveren

Ieder jaar schrijven we een fotowedstrijd uit voor onze gemeentegids. Dat levert altijd heel 
mooie en vaak ook verrassende plaatjes op. De drie mooiste foto’s krijgen een plekje op de 
voorkant van de gids en een geldbedrag. Dit wordt beschikbaar gesteld door Akse Media,  
de uitgever van de gids.

Vorige week heeft onze burgemeester Joerie Mines aan de drie winnende inzenders de  
bijbehorende prijs uitgereikt. Charlotte Selten-Litmaath uit Malden, Ricky Ebben-Zwartjes 
uit Overasselt en Diana van Starrenburg uit Malden: van harte gefeliciteerd met de prijs en 
de eeuwige roem!

Op zaterdag 7 januari 2023 kunt u uw kerstboom inleveren op verschillende locaties in onze 
gemeente. Medewerkers van de gemeentewerf halen de bomen hier op en voeren ze af naar 
een groenverwerker. Ook kunt u uw kerstboom inleveren op de milieustraat of klein knippen 
en in uw gft container doen. Kerstbomen die worden aangeboden op de inzamelingsdag 
voor het gft worden niet meegenomen.

De locaties zijn:
• Malden
 Hoogenhof (grasveld Grote Loef) tussen 10.00 en 12.00 uur
 Raadhuisstraat (parkeerterrein tegenover restaurant Oliva) tussen 10.00 en 12.00 uur 
 De Horst (parkeerterrein tussen nr. 16 en 28) tussen 10.00 en 12.00 uur
• Nederasselt
 Gildeplein tussen 10.00 en 11.30 uur 
• Overasselt
 Grasveldje Beatrixstraat (kermisterrein naast marktplein) tussen 12.00 en 14.00 uur
• Heumen
 Parkeerterrein Verenigingsgebouw ‘Terp’ tussen 10.00 en 11.30 uur 

Vanaf januari 2023 kan de Klussendienst 
Heumen weer ingeschakeld worden voor de 
kleine klusjes in en rondom het huis,  
bijvoorbeeld het ophangen van een schil-
derij, het plaatsen van hang- en sluitwerk 
of het snoeien van een heggetje.

De klussendienst is een serviceverlening 
aan alle inwoners van onze gemeente en is 
onderdeel van Buurderij de Lage Hof in 
Overasselt. Het is in eerste instantie  
bedoeld voor mensen die (fysiek) niet in 

staat zijn zelf kleine klussen te verrichten. 
De gevraagde vergoeding is voor brandstof, 
het onderhoud aan de klussenbus en het 
gereedschap.

Kosten
Voor een bedrag van 7,50 euro per half uur 
komt Harrie Filmer bij u aan huis en lost het 
probleem voor u op. Heeft u een klus? 
Stuur dan een e-mail naar: 
klussendienst@buurderijdelagehof.nl 
of bel met 06 – 20 52 30 89.
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Opvang vluchtelingen Oekraïne van 
Overasselt naar Malden

Groen vrijwilligerswerk in het 
Heumens Landschap 

Ophaaldagen afval en openingstijden 
milieustraten rond de feestdagen 

De noodopvang van Oekraïense vluchte- 
lingen in onze gemeente verhuist uiterlijk  
op 1 februari 2023 van Overasselt naar  
Malden. Vanaf maart van dit jaar is er een 
noodopvangvoorziening voor Oekraïense 
vluchtelingen ingericht in het Buiten- 
centrum in Overasselt. Deze voorziening 
was een van de eerste operationele 
noodopvanglocaties in onze regio. Aan de 
beschikbaarheid van deze locatie komt 
echter op 1 april 2023 een einde. Het 
grootste deel van de vluchtelingen kan 
rond  1 februari 2023 terecht op een  
nieuwe locatie aan de Rijksweg 110-112 in 
Malden. 

In een gedeelte van het pand Rijksweg 
110-112 (voormalige gemeentehuis) in 
Malden zijn de afgelopen maanden diver-
se appartementen gerealiseerd, die zelf-
standige huisvesting bieden aan ongeveer 
90 personen in variërende gezinssamen-
stellingen. Door het karakter van de nieu-
we opvangplek krijgen bewoners de kans 

om een meer zelfstandig bestaan op te 
bouwen. De woonruimtes beschikken bij-
voorbeeld over eigen sanitair en keuken-
faciliteiten.

Op de nieuwe locatie kunnen niet alle 
vluchtelingen worden gehuisvest. Oekra-
iense vluchtelingen met kinderen die in 
onze gemeente naar school gaan, krijgen 
bij de overgang naar Malden voorrang. De 
kinderen gaan in Malden naar de basis-
school. De beperkte groep die niet aan de 
Rijksweg terecht kan, ongeveer 25 vluch-
telingen, krijgt in samenspraak met de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 
een andere locatie aangeboden. 
Om een soepele overgang naar de nieuwe 
locaties mogelijk te maken wordt de huur 
van de locatie Buitencentrum Overasselt 
verlengd tot 1 april 2023. De nieuwe loca-
tie aan de Rijksweg in Malden wordt voor-
alsnog voor 1 jaar door de gemeente ge-
huurd.

Heeft u zin om actief aan de slag te gaan in het Heumens landschap? Ook in de winter is er 
van alles te doen voor groene vrijwilligers: 
• Onder begeleiding van een deskundig snoeier is er een snoeiploeg die de hoogstam fruit 
 bomen snoeien in de zes gemeentelijke boomgaarden 
• Heggen vlechten 
• Wilgen knotten 
• Allerlei onderhoudswerkzaamheden 
 
De werkzaamheden staan onder begeleiding van vrijwilligersorganisaties, die ondersteund 
worden door onze gemeente. Afgelopen maand stond bijvoorbeeld de heg volop in de be-
langstelling en kon men zich aanmelden voor een korte cursus, waarna er in het veld  
gevlochten werd.  
 
Doet u mee? 
Ga naar www.heumen.nl/groenbeheer en kies ‘meehelpen in het groen’ voor een overzicht 
van de vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het Heumens landschap.  Bij deze organisa-
ties kunt u vrijblijvend kennismaken met groen vrijwilligerswerk. Iedereen is welkom! 

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 heeft 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.  
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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

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Overasselt: Hoogstraat 53

Verleende omgevingsvergunning
• Malden: Rijksweg 110-112

Beleidsregels
•  Leefgeld opvang ontheemde Oekraïners 
 gemeente Heumen 2022
• Zel� ewoningsplicht nieuwbouw gemeente
 Heumen 2022

Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen
• Malden: Passage 6

Verkeersbesluit of -mededeling
Realisatie oplaadpalen elektrisch rijden
• Malden: Basalt 

Aanvraag omgevingsvergunning
• Malden: Rijksweg 213 A 
• Nederasselt: NDA00 Sectie D Perceel 133 Nabij  
 Schoonenburgseweg 26 A 
• Overasselt: Kasteelsestraat 12A 

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Overasselt: Ontwerpbestemmingsplan 
 Buitengebied, Worsumsche Broek

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Hatertseweg 28

Uit de gemeenteraad: 
donderdag 15 december

Op donderdag 15 december heeft  de ge-
meenteraad van Heumen voor de laatste 
keer in 2022 vergaderd. Op de agenda 
stonden onder andere de voorstellen 
Bestemmingsplan Malden, Kerkplein 10-
12 en het Beleidsplan Iedereen doet mee! 

Aan het eind van de vergadering werd 
door burgemeester Minses teruggeblikt 
op het afgelopen jaar en bedankte alle 
raadsleden voor hun inzet. 

Voor alle genomen besluiten kunt u de 
website: https://heumen.raadsinformatie.nl 
raadplegen.

Terugkijken? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is? 
Dan kunt u de vergadering terugkijken via 
de vergaderkalender: 
https://heumen.raadsinformatie.nl
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de uitzending.

Energieloket Heumen

Gratis Workshop valpreventie

(Frituur) vet niet in het riool!

Wilt u advies over te nemen duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning of pand? 
Kijk eens op  https://regionaalenergieloket.nl/heumen of kom persoonlijk langs. 
Het Energieloket Heumen werkt samen met meerdere gemeentes in onze regio en kan u 
hierdoor nog uitgebreider dan voorheen informeren en adviseren over alle duurzaam-
heidsmaatregelen die u kunt nemen.

Het loket geeft  bijvoorbeeld advies over:
• Zonnepanelen, isolatie of warmtepompen.
• Wel of niet overstappen van gas op elektriciteit. 
• Wel of niet overstappen naar een andere energieleverancier.
• Besparen op energielasten. Neem uw energienota’s gerust mee.
• De duurzaamheidsleningen van de gemeente.

Contact
Op de website van het Regionaal Energieloket Heumen  vindt u al heel veel informatie. 
Belt u liever? Dat kan via telefoonnummer (088) 525 41 10. Mailen mag ook naar: 
vragen@regionaalenergieloket.nl

Wilt u liever een persoonlijk gesprek over uw specifi eke situatie? Ook dat kan! Iedere 
donderdagochtend tussen 09.00 en 12.30 uur is er een medewerker van het Energieloket 
Heumen in het gemeentehuis in Malden aanwezig. Maak hiervoor een afspraak. Dat kan 
op: https://regionaalenergieloket.nl/heumen 

‘Ons Huis’ Nederasselt: Dinsdag 10 januari van 14.00 tot 15.30 uur
‘De Terp’ Heumen: Vrijdag 13 januari van 14.00 tot 15.30 uur

Aanmelden 
Voor Nederasselt via e-mail: Onshuisbeheer@hotmail.com
Of onderstaand antwoordstrookje in de brievenbus van ‘Ons Huis’ doen (Kerklaantje 17).
Voor Heumen via e-mail: gerarddevalk52@gmail.com 
Of onderstaand antwoordstrookje invullen en afgeven bij ‘De Terp’ (Dorpsstraat 21). 

Ik meld me aan voor de workshop valpreventie in: 
O Nederasselt: Dinsdag 10 januari 2023 van 14.00 - 15.30 uur 
O Heumen: Vrijdag 13 januari 2023 van 14.00 - 15.30 uur 

Naam: …………………………….............................................................................................…………. 

E-mail…..............................................................................................……………………………………

Telefoonnummer: …………………......................…………………………………………………………

(onder begeleiding van 2 fysiotherapeuten)
voor alle 50 plussers uit de gemeente Heumen

(Frituur) vet in het riool zorgt ervoor dat 
buizen en pompen verstopt raken en vast-
lopen. Rond de jaarwisseling zien wij veel 
meer vet in het riool verdwijnen dan ge-
bruikelijk. Het zorgt voor problemen en 
hoge schade. Daarom deze oproep aan alle 
oliebollenbakkers!

Gebruik het riool alleen waarvoor het 
bedoeld is!
Heerlijke oliebollen gebakken? Gooi het 
gebruikte vet, frituurvet of olie niet in de 
gootsteen of het toilet. Dit heeft  een scha-
delijk eff ect op het riool. De vetten stollen 
en zorgen voor een harde laag in het riool-
stelsel. Dit zorgt voor verstoppingen. De 
kosten voor het openfrezen van leidingen 
zijn hoog. 

Waar kan ik terecht met (frituur)vet of olie?
Frituurvet is een grondstof die hergebruikt 
kan worden, bijvoorbeeld voor biobrand-
stof. Lever daarom het gebruikte vet in. 
Giet het (frituur)vet of de olie in een plastic 
fl es of leeg pak melk en breng het naar de 
milieustraat of naar één van de inzamel-
containers binnen de gemeente, zoals bij de 
fl essenautomaat van Albert Heijn in Mal-
den en bij Sportpark ‘De Toppenberg’ in 
Heumen.

Een goed werkend riool en een zo goed 
mogelijke werking van de rioolwater-
zuivering zijn belangrijk voor de volks-
gezondheid. Gebruik het riool daarom 
alleen waarvoor het bedoeld is!


