
Na een lange zomervakantie is het opeens 
zover... de scholen gaan weer beginnen! 
Let daarom extra op in het verkeer. 

De drukte in het verkeer neemt toe 
En dat is voor iedereen even wennen. Niet 
alleen voor de kinderen en jongeren in het 
verkeer. Maar ook voor autorijders. Wist u 
dat er vlak na de zomervakantie duidelijk 
meer ongelukken gebeuren onder fi etsende 
scholieren? 

Zo bereidt u zich voor op de periode dat 
scholen weer beginnen
Wij delen 6 tips. Zo zorgen we ervoor dat 
onze jeugd veilig naar school kan. 
1. Pas uw snelheid aan
 Zeker na de zomervakantie, als kinderen 
 weer naar school gaan. Een gepaste snel-
 heid is belangrijk.
2. Rij mobielvrij
 Neem bewust deel aan het verkeer en 
 voorkom afl eiding.
3. Vermijd schoolzones
 Rond de opening en sluiting van de scholen
  is het vaak extra druk in de schoolom-
 geving. Is een andere route mogelijk? 
 Vermijd dan wegen langs scholen dat is 
 rustiger voor u en voor de scholieren.
4. Werk vanuit huis
 Is thuiswerken ook voor u een mogelijk-
 heid? Zo helpt u zeker in deze periode
  mee aan veiliger verkeer!
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Volgende week beginnen onze scholen weer! 

5. Vertrek op tijd
 Als u iets eerder van huis vertrekt, hee�  
 u meer tijd om veilig van A naar B te 
 komen. Ook bent u dan geduldiger naar 
 uw medeweggebruikers toe.

6. Pak de fi ets
 Is het niet echt nodig om met de auto op 
 pad te gaan? Dan is het een idee om op de 
 fi ets te stappen in deze periode. Dit zorgt 
 voor minder gemotoriseerd verkeer en is 
 nog gezond ook.

Waar vindt u meer informatie?
Meer informatie en tips over verkeers-
veiligheid bij scholen vindt u op: 
www.vvn.nl/oszwb

Woensdag 31 augustus worden tussen 
14.00 uur en ca. 0.00 uur onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd aan de asfaltver-
harding van de Droogsestraat en de Broe-
kant. Vanaf de rotonde met de provinciale 
weg de N844 tot en met de kruising met de 
Blankenbergseweg (planning is weersaf-
hankelijk).

De werkzaamheden bestaan  uit:
- Reinigen van de bestaande asfaltver-
 harding (tussen 14.00 en 19.00 uur). 
 De beide straten hoeven hiervoor NIET te
  worden afgesloten. Bedrijven, woningen 
 etc blijven bereikbaar, er kan echter enig 
 oponthoud ontstaan.
- Aanbrengen van een levensduur ver-
 lengende oppervlakte behandeling op 
 het bestaande asfalt (tussen 19.00 en 
 00.00 uur). De straten worden hiervoor
  WEL afgesloten.
- Toepassen van de benodigde verkeer-
 maatregelen.

Afsluiting Droogsestraat en Broekkant
Het aanbrengen van de levensduur verlen-
gende oppervlakte moet veilig uitgevoerd 
kunnen worden, daarom is het noodzakelijk 
om de Droogsestraat en de Broekkant  af te 
sluiten voor het doorgaande verkeer tussen 
19.00 en 00.00 uur.
Het gedeelte vanaf de kruising met de 
Blankenbergseweg tot en met de kruising 
aan de Hoge Brug zal half om half worden 
afgesloten zodat het achter liggende in-
dustrieterrein en het tankstation tijdens de 
uitvoering bereikbaar blijven. 

Asfaltonderhoud aan Droogsestraat 
en Broekkant

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee 
kan doen in onze samenleving, daarom is er 
het Heumenstegoed! U kunt dan samen 
met u kinderen een keertje naar de bio-
scoop of de binnenspeeltuin als dat voor u 
lastig is vanwege een laag inkomen.

Weetjes over het Heumenstegoed 
(meedoenregeling):
• Er zijn al meer dan 150 organisaties en 
 verenigingen aangesloten. Hun aanbod is 
 heel divers, het gaat om een bioscoop-, 
 schouwburg- of theaterbezoek, mee-
 doen bij een sport- of hobbyclub, met je 
 kinderen naar een binnenspeeltuin, 

 volgen van kookworkshops, klimmen, 
 scouting, zwemmen, dansen etc.
• Er is € 275,- per jaar per persoon beschik-
 baar bij een inkomen tot 130% van het 
 sociaal minimum (en beperkt vermogen);
• Het door de gemeente verstrekte budget 
 moet eind van het jaar zijn uitgegeven, 
 dan komt het te vervallen;

Vraag Het Heumenstegoed aan via: 
www.heumenstegoed.nl of doe dat samen 
met een medewerker van de formulieren-
brigade. U kunt ze bereiken op: 
06 - 23 84 29 64. U kunt ook mailen naar: 
soza@heumen.nl

Maak gebruik van het Heumenstegoed!

Tijdens het aanbrengen van de levensduur 
verlengende oppervlakte behandeling zijn 
de woningen of percelen tijdelijk niet 
bereikbaar, a� ankelijk van de weersge-
steldheid is dit 1 a 2 uur. Aanwonenden ont-
vangen hierover een brief.

Gezien de korte duur van de afsluiting om 
deze werkzaamheden uit te voeren zal er 
geen omleiding worden ingesteld, wij zet-
ten hiervoor verkeersregelaars is. Wij vra-
gen u om tijdens de uitvoering van onze 
werkzaamheden geen voertuigen op de rij-
baan te parkeren.

Weersvoorspellingen
Bij neerslag of voorspellingen van neerslag 
kunnen de werkzaamheden uitlopen of 
worden geannuleerd. Indien het laatste het 
geval is ontvangen aanwonenden een 
nieuwe brief met daarin de nieuwe uit-
voeringdatum.

Mocht u hier vragen hebben over hebben 
dan kunt u contact opnemen met de heer 
Wagener van Remmits B.V. op (024)  641 24 
43 of de heer F. Roelofs van de gemeente 
Heumen via 14 0 24.



Hoe fi jn de warmte van de zon ook kan zijn, 
probeer deze warmte toch zoveel mogelijk 
buiten uw woning te houden. Anders warmt 
uw woning tijdens zomerse dagen te veel 
op en dat is onprettig en kan zelfs tot 
klachten leiden. Een zonnescherm, markies 
of rolluik aanbrengen, kan een oplossing 
zijn. Maar dat is al snel een erg kostbare 
klus. En in een huurwoning mag dit vaak 
ook niet zomaar. Gelukkig zijn er goed-
kopere opties om de zon uit uw woning te 
houden. We hebben er een aantal op een 
rijtje gezet:

• Schaduwdoek (kosten: €50 - €200)
 Dit is een driehoekig of rechthoekig doek 
 dat makkelijk met de hoeken vastge-
 maakt aan een muur, boom, schutting of 
 paal kan worden. 
• Parasol (kosten: €100 - €300)
 Als een schaduwdoek niet aangebracht 
 kan (of mag) worden, kunt u ook een 
 grote parasol voor het raam van de 
 woning plaatsen.
• Klemluifel (kosten: €100 - €200)
 Een klembare luifel is een luifel die je 
 voor het raam plaatst. 
• Raamfolie (kosten: €10 - €50)
 Er zijn verschillende soorten plakfolie 
 voor het raam verkrijgbaar, die de 

 warmte tegenhouden. Zo is er zonwerende  
 raamfolie waar u nog wel doorheen kunt 
 kijken.
• Zonnescreens (Kosten: vanaf €50)
 Er bestaan ook schaduwdoeken die met 
 zuignappen of ander bevestigingsmate-
 riaal direct op het raam plaatst worden.
• Ramen witten (Kosten: €5 - €20)
 Een zeer budgetvriendelijke optie is het 
 witten van de ramen. Dit kan simpelweg 
 door ze te verven met een mengeling van 
 kalk en water.
• Schaduw van een boom (kosten: vanaf 
 €30)
 Een zeer natuurlijk vorm van zonwering, 
 is het vergroenen van uw tuin en het 
 planten van een boom.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over bovenstaande 
opties vindt u op: 
www.milieucentraal.nl/woning-koel-houden 
en informatie over hitte en gezondheid 
vindt u op: 
www.ggdleefomgeving.nl/omgeving/hitte
U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met de GGD op: (088) 144 71 11 (maandag 
t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 en van 12.30 - 
16.30 uur) of mailen naar: 
gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl 

Zonwering: mogelijkheden met een 
klein budget 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 
gebruiken. 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 aan-
duiding van de parkeervakken geven aan dat gebruik van een parkeerschijf verplicht is, 
de parkeerschijf gee�  het tijdstip van aankomst aan.

Zijn er plaatsen aangewezen voor langparkeerders?
Er zijn in de nabijheid van het winkelcentrum openbare parkeerterreinen waar zonder 
tijdslimiet door iedereen geparkeerd kan worden. Het betre�  de volgende parkeer-
terreinen:
• Parkeerterrein Raadhuisstraat
• Parkeerterreinen De Horst
• Parkeerkelder Maldensteijn
• Parkeerkelder Brede School

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

Parkeren en de blauwe zone

Werkzaamheden aan het riool
In opdracht van onze gemeente reinigt en 
inspecteert Van der Velden rioleringsbe-
heer de komende periode het riool-
stelsel in de kern Nederasselt, het hemel-
water riool in de Eindsestraat in Nederas-
selt en de wijk ‘Boskant’ (gebied ten westen 
van de Groesbeekseweg en Veldsingel) in 
Malden. Met de informatie vanuit de in-
spectie, krijgen wij inzicht in de staat van 
het rioolstelsel en kunnen we waar nodig 
maatregelen nemen. Voordat er geïnspec-
teerd kan worden, wordt het riool gereinigd. 

Waar en wanneer vinden de werkzaamhe-
den plaats?
Van maandag 29 augustus tot en met vrij-
dag 16 september wordt op werkdagen 
tussen ± 7.30 uur en 17.00 uur gewerkt. 
De werkzaamheden starten in de Eindse-
straat en nadat de kern Nederasselt gereed 
is wordt tenslotte de wijk Boskant in Mal-
den geïnspecteerd.

Wat merkt u hiervan? 
In deze gebieden kunt u de reiniging- en in-
spectiewagens tegenkomen van Van der 
Velden rioleringsbeheer. De voertuigen 
staan plaatselijk meestal maar een korte 
periode op de rijbaan en verplaatsen zich 
van inspectieput naar inspectieput. 
Wij vragen u bij het passeren van deze 
voertuigen enige voorzichtigheid in acht te 
nemen. Er kan enige overlast zijn bij de 
reinigingswerkzaamheden. Doordat het 
hoofdriool onder hoge druk wordt gerei-
nigd, kan het gebeuren dat sifons/zwanen-
halzen onder bijvoorbeeld wasbakken 
worden leeggezogen of een ogenblik onder 
druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt 
een rioollucht in huis. Dit is eenvoudig te 
verhelpen door de kraan even te laten 
lopen (waterslot herstellen). In het andere 
geval kan het water uit de sifon omhoog 
komen en of gaan borrelen in het toilet, 
gootsteen of schrobputjes (dit komt echter 

zelden voor). U kunt dit laatste voorkomen 
door het deksel van uw toiletpot te sluiten 
en te verzwaren met bijvoorbeeld een 
emmer water. 

Planning en meer informatie
Elke vrijdag middag tussen 15.30 en 16.30 
uur kunt u een kijkje nemen bij de reiniging- 
en inspectie voertuigen. De werknemers 
ter plaatse geven u dan graag een kijkje in 
het riool. Voor de exacte locatie van deze 
inloopmomenten verwijzen wij u naar de 
webpagina van de Van der Velden via:
www.vandervelden.com
Ook tre�  u hier de actuele planning, waarop 
u kunt zien wanneer de werkzaamheden in 
uw straat plaats vinden. En natuurlijk nog 
meer informatie zoals fi lmpjes met uitleg 
over de werkzaamheden. 

Bewonersbrief
Minimaal één week voordat het riool wordt 

gereinigd, brengt de aannemer de aanwo-
nende via een brief op de hoogte. 
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Natuurbranden Alzheimer Café
1 september: Betekenisvol leven

Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur kan zich razendsnel verspreiden 
via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de grond opduiken. Een brandje in het 
bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de hand lopen. Voorkom natuurbrand, wat kunt 
u doen? We geven u een aantal tips:

Rook liever niet in een natuurgebied
Doe u dit toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voordat u hem weggooit. Let op of er 
misschien een rookverbod geldt.

Gooi afval in de afvalbak
Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op 
schijnt kan namelijk brand veroorzaken!

Denk aan de regelgeving open vuur in de natuur
Ook als u gaat barbecueën, een kampvuur maakt of de vuurkorf aansteekt.

Let op waar u uw auto parkeert
De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog 
gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen. Parkeer niet op bospaden; brandweer-
voertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Meer informatie?
Ga naar: www.brandweer.nl/natuurbrand

Collectes
29 augustus t/m 4 september: 
Zonnebloem

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, g�  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: Kroonsingel 73

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Heumen: Heumenhofseweg 6
• Malden: Scho� el 1 t/m 15 oneven Sikkel 2 
 t/m 16 even en Wanmand 1 t/m 15 oneven
• Nederasselt: Kadastraal perceel
  NDA00-D-403 nabij Baron van Brakel-
 straat 5-T-001
• Overasselt: nabij Parksesteeg 4

Algemeen verbindend voorschri� 
• Verordening nadeelcompensatie 
 gemeente Heumen 2023

• Locatie: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn 
 (Kerkplein 8, Malden)
• Tijden: Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, 
 afsluiting rond 21.00 uur
• Toegang is gratis, aanmelden niet nodig
• Informatie: Malderburch (024) 357 05 70)


