
De behoeft e aan de bouw van nieuwe 
woningen is groot en in onze regio is er een 
woningtekort. Om woningbouw mogelijk te 
maken, heeft  gemeente Heumen daarom 
besloten de locatie van sv Juliana’31 en de 
locatie van de betonfabriek aan de Kanaal-
zone aan te wijzen als woningbouwlocatie. 
Dit betekent dat wij in overleg met 
sv Juliana‘31 op zoek zijn gegaan naar een 
nieuwe locatie.

Locatiekeuze 
Op 30 juni 2022 heeft  het college  van 
burgemeester en wethouders  zich uitge-
sproken over een nieuwe locatie voor de 
voetbalvelden. Hier is een uitvoerig locatie-
onderzoek aan vooraf gegaan en er zijn 
meerdere opties afgewogen. De locatie 
aan de Hatertseweg/4Daagsecamping is de 
meest geschikte optie gebleken en daarom 
is besloten om op deze locatie een Wet 
voorkeursrecht gemeenten (WvG) op te 
leggen. Dit betekent dat de eigenaar van de 
grond deze - bij verkoop - allereerst aan de 
gemeente moet aanbieden. 

De gemeente Heumen ondersteunt en 
waardeert haar mantelzorgers. Bent u in-
woner van gemeente Heumen en heeft  u 
een mantelzorger die u wil bedanken? 
Dan kunt u bij de gemeente Heumen een 
verzoek voor de mantelzorgwaardering in-
dienen. Dit verzoek moet vóór 1 oktober bij 
de gemeente binnen zijn. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in 
onze samenleving. Om dit te onderstrepen 
wil de gemeente Heumen in de maand 
november de vele mantelzorgers in het 
zonnetje zetten. 
Wilt u aan uw mantelzorger laten weten 
hoe belangrijk hij/zij voor u is? Dan kunt u 
een verzoek voor een mantelzorgwaarde-
ring indienen. U kunt dat doen voor maxi-
maal 2 mantelzorgers. 

U kunt een verzoek indienen tot 1 oktober 
2022. Het formulier voor het Verzoek 
Mantelzorgwaardering 2022 kunt u vinden 
op onze website:
www.heumen.nl/mantelzorgwaardering 
Deze waardering is bedoeld om uw mantel-
zorger in het zonnetje te zetten en wordt 
één keer per jaar uitgegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen
De gemeente Heumen werkt samen met 
Mantelzorg Heumen, gevestigd in Malder-
burch. Zij ondersteunen mantelzorgers in 
onze gemeente en kunnen u helpen met uw 
vragen en met het invullen van het ver-
zoekformulier. Mantelzorg Heumen is be-
reikbaar via telefoonnummer (024) 357 05 70 
of stuur een e-mail naar: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl 
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Aanvragen: mantelzorgwaardering 2022

Verplaatsing sv Juliana’31 brengt woningbouw in Kanaalzone 
stapje dichterbij

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Op 1 september 2022 zal het voorstel van 
het college voor de locatiekeuze, in de raad 
worden besproken. Waarna de raad op 
15 september 2022 een besluit zal nemen. 
Daarna moeten de plannen nog verder 
uitgewerkt worden. Zo zal er een steden-
bouwkundig ontwerp moeten worden 
gemaakt voor de inrichting van de locatie,
zullen benodigde onderzoeken uitgevoerd 
moeten worden en zal er een bestem-
mingsplan moeten worden opgesteld.

Woningbouw Kanaalzone
Met de verplaatsing van Juliana’31 komt 
woningbouw in de Kanaalzone weer een 
stap dichterbij. De gemeente is ook in 
gesprek met de betonfabriek om de ont-
wikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
De gesprekken hierover zijn complex en 
vergen zorgvuldigheid en dus tijd. 
Ondertussen gaat een extern bureau aan 
de slag met het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan voor de Kanaalzone en 
het uitvoeren van de onderzoeken die 

daarvoor nodig zijn. Na de zomervakantie 
volgt hierover meer informatie.

Meer informatie
Voor de direct omwonenden van de nieuwe 
locatie van sv Juliana’31, organiseren we 
op 14 juli een inloopbijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst lichten we toe hoe we zijn 

gekomen tot de keuze van deze locatie. 
Voor de omwonenden van de Kanaalzone is 
er in oktober een inwonersavond. De uit-
nodigingen hiervoor worden in september 
verstuurd.

Meer informatie vindt u ook op onze web-
site www.heumen.nl/kanaalzone



Burgemeester Minses feliciteert platina 
bruidspaar Hilgers-Dinnissen uit Malden

Burgemeester Minses bracht een felicitatiebezoek aan het echtpaar Hilgers-Dinnissen uit 
Malden om hen te feliciteren met hun platina huwelijksfeest. Het echtpaar was op 26 juni 
maar liefst 70 jaar voor de wet getrouwd. Een uitzonderlijk huwelijksjubileum, dat niet vaak 
wordt gevierd. 

Namens de gemeente bood hij hen een - speciaal voor de gelegenheid ontworpen - herin-
neringsbord van aardewerk aan. Ook waren er schriftelijke felicitaties en een mooi bloem-
stuk van de Koning en de Koningin. De heer Hilgers werd geboren in Heumen als zoon van 
het hoofd van de school. Mevrouw Hilgers-Dinnissen komt oorspronkelijk uit Nijmegen, 
waar haar ouders een brood- en banketbakkerij hadden. Ze wonen al vele jaren in Malden. 
Het echtpaar heeft 5 kinderen, 11 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. 

Een feestelijk moment in Malden: op don-
derdagmiddag 30 juni vierden de bewoners 
van 28 nieuwbouwwoningen aan de 
Veldsingel, Huikeling en Veldkamille in 
Malden samen de realisatie van de nieuwe 
koop- en huurwoningen van het project  
‘De Veldschuur’. 

Buren ontmoeten elkaar
De middag startte met toespraken van  
Stefan van Duijnhoven, directeur van  
KlokGroep Wonen BV, Kees van Kampen, 
directeur-bestuurder van Oosterpoort en 
wethouder Rob Engels. Daarna werd de 
brug over de wadi tussen de woningen 
feestelijk geopend. Dit was meteen het 

Gaat u op vakantie? Vraag dan uw ver-
trouwde buren uw woning een bewoonde 
indruk te geven. 

Zo lijkt het net alsof u thuis bent
Vraag uw buren het onderstaande voor u 
te doen. Zo lijkt het net alsof u thuis bent. 
Dat schrikt inbrekers af.
• Post uit het zicht opruimen
• Planten water te geven
• Gordijnen ’s avonds dicht te doen en  
 ’s ochtends te openen
• ’s Avonds een lampje aan te doen
• De afvalcontainer aan de straat te zetten
• Hun auto voor uw deur te zetten

Laat bij een verdachte situatie de politie 
bellen
Bent u weg? En zien uw buren iets ver-
dachts bij uw woning? Vraag uw buren de 
politie te bellen. Snel alarm slaan betekent 
een grotere pakkans van de inbrekers.

Sluit uw woning goed af
Zorg ervoor dat ramen dicht zijn en sluit 
deuren af. Goed hangwerk en sloten zijn 
belangrijk. Gebruik daarom, door het Poli-
tie Keurmerk Veilig Wonen, goedgekeurd 
hangwerk en sloten. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.politiekeurmerk.nl

Meer informatie
Kijk voor meer preventietips op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
of bij het onderwerp Woninginbraak op: 
www.politie.nl

Buren, wij gaan op vakantie!

Bewoners vieren oplevering 
De Veldschuur in Malden

startschot voor een lekker hapje en een 
drankje en een ontmoeting tussen de nieuwe 
buren. Het opleverfeest was gemoedelijk 
en veel bewoners waren aanwezig.

Duurzame woningen
Op de plek van het oude sportcentrum  
‘De Veldschuur’ zijn 12 koopwoningen en 16 
sociale huurwoningen gerealiseerd. 
Oosterpoort verhuurt de huurwoningen. 
Alle woningen zijn gasloos en duurzaam 
gebouwd. Met de woningen die zijn voor-
zien van een lucht-water-warmtepomp, 
balansventilatie met warmteterugwinning 
en zonnepanelen op het dak, zijn de nieuwe 
bewoners klaar voor de toekomst.

4daagse 2022: 
de belangrijkste mededelingen!
De Nijmeegse 4Daagse (19 t/m 22 juli) 
staat weer voor de deur! Wij vinden het 
fijn dat de wandelaars dit jaar ook weer 
door onze mooie gemeente gaan lopen. 
Als gemeente zijn we er klaar voor,  
genieten jullie ook met ons mee?  
Kom kijken en aanmoedigen langs de 
Rijksweg (maar denk aan de mooie nieuwe 
aanplant), hang de 4Daagse vlag uit of 
kom mee feesten op het Kerkplein! 

Lopersbijeenkomst
Loopt u de 4Daagse mee en woont u in 
onze gemeente? Op woensdagavond 13 
juli nodigen wij alle Vierdaagsewande-
laars 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

Verkeersmaatregelen
Bij zo’n groot evenement horen ook wat 
beperkingen. De wandelaars komen na-
melijk drie dagen door onze gemeente. 
Tijdens deze doorkomstdagen gelden in 

onze gemeente tijdelijke verkeersmaat- 
regelen. 
Bekijk deze op: www.heumen.nl/4Daagse

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

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 tussen 
09.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar 
via telefoonnummer 14 024.

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 ver-
schillende festiviteiten. Langs de wandel-
routes kunt u genieten van vele DJ’s, 
bands en orkesten. 
Kijk op: www.heumen.nl/4Daagse voor het 
volledige programma. 
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Steff en Elze van Sint Georgiusgilde 
nieuwe gemeentekoning

Tijdens het gemeente-koningschieten op zaterdag 2 juli werd Steff en Elze de nieuwe ge-
meentekoning van de gemeente Heumen. Steff en is gildebroeder van het Sint Georgius-
gilde uit Heumen. Het gemeente-koningschieten wordt sinds 1997 gehouden. De gildes uit 
Overasselt, Nederasselt  en Heumen en de schietvereniging Malden nemen hieraan deel. 

De organisatie was dit keer in handen van het Gilde Sint Salvator Mundi uit Nederasselt. 
Burgemeester Minses mocht de nieuwe gemeentekoning het koningszilver omhangen en 
de bijbehorende medaille opspelden. De burgemeester werd voorafgaand aan het konings-
schieten ook nog overvendeld. Door de coronabeperkingen kon dit tijdens zijn installatie 
namelijk niet plaatsvinden. Na de overvendeling vond er een rondgang plaats door 
Nederasselt.

Uit de gemeenteraad: 
donderdag 30 juni

Op donderdag 30 juni vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Bij deze vergadering 
waren vijf insprekers aanwezig. Drie van de insprekers spraken namens jonge agrariërs in 
over de agrarische sector en de zorgen die daarbij leven. Ook werd er ingesproken over het 
bestemmingsplan van het recreatiecentrum Heumens Bos en over het zonnepanelenpark 
Westerkanaaldijk. 

De gemeenteraad heeft  unaniem ingestemd met een motie over ondersteuning aan de 
boeren in de gemeente Heumen, waarin het college verzocht wordt één aanspreekpunt 
voor agrarische zaken aan te wijzen en de provincie te verzoeken in kaart te brengen wat 
de actuele stikstofproblematiek voor de agrarische bedrijven in de gemeente Heumen 
betekent. 

Enkele onderwerpen waren al zodanig besproken in de commissie dat er enkel nog het 
besluit over genomen hoefde te worden. Commissieleden zijn benoemd en de leden van de 
vertrouwenscommissie. De raad heeft  ook ingestemd met een voorstel over de Omge-
vingswet. Met dit besluit wordt voldaan aan de minimale eisen die de wetgever stelt voor 
een goede invoering van deze wet. Tot slot werd de Verordening nadeelcompensatie 
gemeente Heumen 2023 besproken: bij de invoering van de Omgevingswet wordt 
planschade vervangen door nadeelcompensatie.

Terugluisteren?  
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is? Dan kunt u de vergadering terugluisteren via de 
vergaderkalender: www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer in de kalender de datum 
van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de audio stream.

Collectes
Geen collectes deze week

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
• Heumen: Heumenhofseweg 5
• Malden: kadastraal perceel 
 HMN01-H-146 - nabij Wandmand 1
• Nederasselt: kadastraal perceel NDA00 
 - D - 403 - nabij Baron van Brakelstraat 5
 - T001
• Overasselt: Garstkampsestraat 10, Oude 
 Kleefsebaan 40

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Droogsestraat 7 A
• Overasselt: Rotsestraat 8a

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
• Overasselt: Korenbloemstraat 11

Ander besluit van algemene strekking
• Malden: Vestiging gemeentelijk 
 voorkeursrecht op percelen nabij de 
 Hatertseweg/Juff erstraat te Malden ivm 
 verplaatsing SV Juliana

GGD Gelderland-Zuid vaccineert op 
vrijdag 5 augustus in Malden
De GGD vaccineert op vrijdag 5 augustus van 16.00 - 20.00 uur in Multifunctioneel Centrum 
Maldensteijn in Malden. Er wordt geprikt zonder afspraak. Je kunt dus gewoon binnenlopen 
voor een coronavaccinatie. Neem wel een geldig identiteitsbewijs en je mondkapje mee. 
GGD medewerkers geven ter plaatse voorlichting over het vaccineren. Natuurlijk blijft  vac-
cineren jouw eigen keuze.

Wie kunnen er langskomen voor een coronavaccinatie?
Iedereen vanaf 12 jaar die nog geen 1e of 2e coronavaccinatie heeft  gehad kan langskomen. 
Kinderen van 12 t/m 16 jaar hebben toestemming nodig van de ouders om zich te laten 
vaccineren. Heb je corona gehad? Dan moet er minimaal 8 weken tussen zitten, voordat je 
je prik kunt halen. 

Ook alle 18+ ers zijn welkom voor een boosterprik. En 60+ ers voor de extra boosterprik. 
Voor de boosterprik is het belangrijk dat er minimaal 3 maanden zit tussen je laatste 
vaccinatie of coronabesmetting.

Wanneer komt de GGD naar Malden?
Vrijdag 5 augustus 2022 van 16.00 - 20.00 uur
Locatie: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden
Neem je identiteitsbewijs en een mondkapje mee!

Heb je vragen? 
Er staan medewerkers voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. 
Heb je prikangst? Dat komt vaker voor dan je denkt! Geef dit aan bij de GGD-medewerkers, 
zij helpen je graag hierbij!

Meer weten? 
Bekijk alle informatie op www.ggdgz.nl/regiotour



GEMEENTE HEUMEN
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen nabij de Hatertseweg/Jufferstraat te 
Malden ivm verplaatsing SV Juliana

Tekst publicatie in plaatselijk blad ex artikel 7 Wvg

Vestiging voorkeursrecht
Aanwijzing van perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken op grond van artikel 7, lid 1 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij op 30 juni 2022 hebben 
besloten om op grond van artikel 6 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en 
met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreffen de onderstaande percelen gelegen nabij Hatertseweg/Jufferstraat te Malden 

Plaatselijke aanduiding In aanwijzing opgenomen grootte: Kadastraal bekend:
  ha. a. ca. Gemeente Sectie Nummer

• Nabij Hatertseweg  00 61 83 Heumen A 1406
 te Malden 

• Nabij Hatertseweg 01 18 45 Heumen A 1355
  te Malden

• Nabij Hatertseweg  04 71 05 Heumen A 1422
 te Malden

• Nabij Hatertseweg 01 96 24 Heumen A 1334 
 te Malden

• Nabij Hatertseweg 01 14 41 Heumen A 1335
 te Malden

• Nabij Hatertseweg  00 79 20 Heumen A 1178
 te Malden

• Nabij Hatertseweg 01 02 93 Heumen A 1363
  te Malden

• Nabij Hatertseweg 00 14 54 Heumen A 1342 
 te Malden
 

De onderhavige percelen zullen worden bestemd voor: sport met bijbehorende 
voorzieningen, alle niet agrarisch en nader uit te werken. 

De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening d.d. 10 mei 
2022 en de daarbij behorende lijst van eigenaren, één en ander naar de stand van de 
openbare registers van het Kadaster 9 mei 2022.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder 
mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 4 juli 2022, voor eenieder 
kosteloos ter inzage op het gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6, 6581 AC Malden. 

De eigenaren met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een 
afzonderlijke kennisgeving.

Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt in Gemeenteblad van 
Heumen d.d. 1 juli 2022, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl. 

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten 
eigenaren van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun perceel wensen te 
vervreemden, deze eerst aan de gemeente Heumen te koop aanbieden.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van het perceel te bestendigen.
In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot 
aanwijzing het perceel, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, 
ingaande op 4 juli 2022, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel 
mondeling naar voren te brengen. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Heumen, 
Postbus 200, 6580 AZ Malden. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad 
mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken 
met Slavica Petrovic, onder telefoonnummer 14024.

Bezwaar
De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een 
besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemeld perceel tot gebied waarop de Wvg 
van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, 
ingaande op 4 juli 2022, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, sector 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening 
kan ook worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient wel 
over een elektronische handtekening (DigiD) beschikt te worden. Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Slavica Petrovic, onder 
telefoonnummer 14024.

Malden, 30 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Heumen

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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