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Leve(n) lang bewegen tijdens Nationale Sportweek! 

‘Walk of Fame’
Zoveel mogelijk inwoners laten ge-
nieten van sporten en bewegen: dat 
is waar de NOC*NSF Nationale Sport-
week van 18 tot en met 26 september 
2021 om draait. Wij grijpen deze 
sportweek daarom aan om het nieuwe 
sportseizoen te openen. Dit doen we 
met diverse sportieve activiteiten en 
samen met de lokale sportaanbieders. 

U kunt tijdens deze sportweek kennismaken 
met onze sportaanbieders en hun activiteiten. 
Daarover informeren wij u de komende weken. 
We beginnen de Nationale Sportweek met een 
zogenaamde ‘Walk of fame’ op zaterdag 18 
september om 13.30 uur. Op het Kerkplein in 
Malden leggen wij een rode loper uit. 
De sportaanbieders uit onze gemeente die zich 
hebben opgegeven presenteren zichzelf in 
1 minuut op deze rode loper! Natuurlijk laten 
ze u graag zien wat ze te bieden hebben; een 
dans demo, turnoefeningen, basketbal trucjes 
etc. Leuk om te zien wat onze gemeente te 
bieden heeft , dus kom kijken! Mocht u als 
vereniging dit lezen en nog mee willen doen, 

dat kan! Stuur een mailtje naar: 
dvrolijks@heumen.nl 

Doe mee!
Maar... u hoeft  niet alleen kijken, u kunt ook 
meedoen! Om 13.30 uur beginnen we namelijk 
met een warming-up door Sportpiazza met 
aansluitend een demo training XCO (rug-, 
buik- en heupspier-oefeningen met behulp 
van een gevulde rode buis) door Anytime. 
Tussendoor kunnen de kinderen geschminkt 
worden en is er een springkussen waarop ze 
zich kunnen vermaken. Bovendien zijn er ook 
nog dansdemonstraties. Kom dus kijken en doe 
mee! We sluiten de middag af om 15.00 uur.

Meer informatie 
Kijk op: www.heumenbeweegt.nl/nationale-
sportweek. Algemene informatie over de 
NOC*NSF Nationale Sportweek, kijk dan op: 
www.nocnsf.nl/nationale-sportweek

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. 

U ontvangt onze nieuwsbrief iedere
 woensdag in uw mailbox. 

Deze e-mailservice is gratis. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Loket Duurzaam 
Wonen weer open 
vanaf 19 augustus

Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving 
weer open voor bezoek

Vanaf donderdag 19 augustus is het 
Loket Duurzaam Wonen Plus weer 
open in het gemeentehuis in Malden. 
Op donderdagochtend vanaf 9.00 tot 
12.30 uur bent u (op afspraak) welkom 
voor informatie en advies bij het 
verduurzamen van uw woning.

In verband met de coronaregels hebben we 
gekozen om het loket alleen op afspraak open 
te stellen. U bent dan van harte welkom en 
kunt een afspraak maken via: 
www.heumen.nl/afspraakmaken U kunt ook 
bellen met het loket via 14 024 of een e-mail 
sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl 
Op de website www.duurzaamwonenplus.nl/
heumen vindt u algemene informatie.

De balie Bouwen, Milieu en Leef-
omgeving (BML) is vanaf donderdag 
19 augustus weer open voor bezoek. 
Dit kan alleen op afspraak. Ook de 
openings- en telefonisch spreekuur-
tijden zijn veranderd.

Afspraak balie BML (gemeentehuis, 
1e verdieping)
U kunt een afspraak maken voor een bezoek 
op donderdag- of vrijdagochtend tussen 
9.00 en 12.00 uur via onze website: 
www.heumen.nl/afspraakmaken. 

Telefonisch spreekuur
U kunt ons bellen via de receptie op 14 024 

of (024) 358 83 00 tijdens het telefonisch 
spreekuur op maandag tussen 15.00 - 17.00 
uur. Dit spreekuur is bedoeld voor korte/ 
eenvoudige vragen.

Als u buiten het spreekuur belt, wordt er 
een terugbelnotitie gemaakt. We bellen u 
dan binnen enkele dagen terug. 

Vragen per e-mail sturen 
U kunt uw vragen ook e-mailen naar: 
bml@heumen.nl. Hierbij wel graag het adres 
vermelden waar uw vraag over gaat, wat uw 
vraag is (met eventueel een toelichting) en 
een telefoonnummer waarop we u terug 
kunnen bellen.

Collectes

Deze week is er geen collecte.

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: Jac. Marisstraat 6 (kavel 47 - project  

 Heumen Noord)

• Malden: Bongerd 28, Grote Loef 71

• Overasselt: De Laan 8, Hoogstraat 52A,  

 Schatkuilsestraat 3B
 

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Jac. Marisstraat 4 (kavel 48 - project  

 Heumen Noord), Oosterkanaaldijk 3

• Malden: Dahliastraat 32, Kiezel 15, Sectie G perceel  

 5726 (nabij Winkelcentrum 28 P1)

• Overasselt: Sectie A perceelnummer 1053

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Broeksingel 17
 

Melding activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Promenade 2

• Overasselt: Donderbergweg 12, Schatkuilsestraat 3B

 

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, gft en plastic) neemt 

u contact op met Dar op telefoonnummer: 

(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Mijn vakantie is ten 
einde, en ik heb goed 
kunnen ontspannen. 
Ik hoop dat dit voor u 
ook geldt, want veel 
mensen waren toe aan 
het verzetten van de 
zinnen. Bij mij begon 
het gevoel van vrijheid 
al met de opening van 

de zomerexpositie in de Veldschuur aan de 
Maas. Out of the blue into the green toonde 
internationale kunst en met een heerlijk 
zonnetje en bij de klanken van de enthousi-
aste bandleden van de The PEBB voelde ik 
me echt op vakantie. Een mooi begin voor 
meer fijne ervaringen ergens in ons land, 
en vooral thuis.

Voor sommige mensen was het nog wel 
spannend of de geplande vakantie of het 
leuke evenement door kon gaan. Sneu als 
het op het laatst niet kon. Sommige 
organisatoren hebben het echt zwaar gehad 
in deze tijd en iets leuks op het laatst 
moeten afzeggen is voor niemand leuk. 
We zullen de verhalen horen als collega’s 
elkaar weer zien.

Sport bracht deze zomer nog meer dan 
anders een welkome afleiding. Niet alleen 
het gebruikelijke zomersportseizoen met 
wielrennen en tennis, maar ook al de 
sporten van de Olympische spelen. 
Het is mooi, zoals in Wijchen, dat een atlete 
een voorbeeld kan zijn voor veel kinderen. 
Een bronzen plak op DE spelen, dat is nog 
eens wat.

Tot het moment dat ik dit schrijf is het 
meestal rustig geweest in onze gemeente. 
Als ik dan zie wat er elders in de wereld 
gebeurt, voel ik me bevoordeeld en 
dankbaar. Natuurlijk, ook in onze gemeente 
zitten mensen soms elkaar in de haren en 
is er wel eens handgemeen, en door het 
binnen zitten met Corona is er meer 
explosiviteit, dat merken we wel. 
Maar in feite zouden we ons meer zorgen 
moeten maken over mensen die stilletjes 
lijden, niemand zien en niet tot last willen 
zijn. Hopelijk hebben we oog voor elkaar en 
gebeurt het ons niet dat we ons achteraf 
schuldig gaan voelen.

Wie nog vakantie heeft, geniet er van!
Ik ga nog even de mensen die werken 
gezelschap houden.

Marriët Mittendorff 

De week van 
de burgemeester
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