
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

23 juli 2021

Heumen in Top-10 Beste gemeenten van Nederland
Ook dit jaar vergeleken Elsevier 
Weekblad en Bureau Louter de 
woonaantrekkelijkheid van alle 352 
gemeenten en ruim 4.000 postcode-
gebieden in Nederland. Het Gelderse 
Rozendaal is de beste gemeente, 
gevolgd door Heemstede en 
Bloemendaal in Noord-Holland. 
Nieuwkomers in de Top-10 zijn 
Ameland en Heumen.

Omdat stedelingen andere eisen stellen aan 
hun woonomgeving dan plattelanders, is voor 
beide groepen nagegaan in hoeverre alle 4.066 
postcodegebieden aansluiten bij hun specifieke 
wensen. Oostkapelle in Veere blijkt de meest 
geschikte plek voor plattelanders. En Groningen 
is de beste plek voor stedelingen.

Speuren naar mogelijke woonplekken
De resultaten van Beste gemeenten 2021 
bieden huizenzoekers houvast bij het speuren 

naar mogelijke woonplekken. De informatie is 
bovendien interessant voor iedereen die wil 
weten hoe zijn of haar omgeving ervoor staat 
ten opzichte van de rest. Daarvoor zijn alle 
352 gemeenten vergeleken op bijna honderd 
punten. De scores zijn verdeeld over 11 
onderdelen: onderwijs en kinderopvang, 

winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouw-
de omgeving, natuurlijke omgeving, weinig 
overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, 
rust en ruimte en bereikbaarheid. 
Op www.ewmagazine.nl/bestegemeenten kan 
voor elke gemeente de positie op de ranglijst 
worden opgezocht, plus de scores per onderdeel.

Herhaald bericht
Geen (spoed)aanvragen voor paspoort en 
identiteitskaart in laatste weekend juli

Herhaald bericht
Vakantie voor balie Bouwen, Milieu en 
Leefomgeving (BML)

Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntrodu-
ceerd. Hierdoor kunt u vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag 1 augustus 2021 geen 
aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart doen. 
Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum. Reisdocumenten 
afhalen kan wel en alle andere dienstverlening gaat gewoon door.

De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) is in de zomervakantie twee weken gesloten. 
Van maandag 19 juli tot en met vrijdag 30 juli (week 29 en 30). Voor heel dringende zaken, kunt u 
bellen met ons Klantcontactcentrum via 14024.

Fysiek weer open
De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis gaat vanaf half augustus weer 
open. Hierbij zijn gewijzigde openingstijden en bezoek is alleen op afspraak mogelijk. U kunt een 
afspraak maken voor de donderdag- of vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00uur via ons Klant-
contactcentrum, bereikbaar via 14024 of door te mailen naar: bml@heumen.nl

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen
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Kroonwijkpark wordt steeds groener

Nationale Sportweek 18 t/m 26 september 2021

Sinds de aanleg van het nieuwe park 
en de opening van de school zijn de 
weergoden ons gunstig gezind. 
De nieuwe planten en het gras ver-
welkomen de regen en de zonne-
schijn, en ze gedijen er goed bij. 
Toen het in juni enkele weken droog 
weer was, heeft  onze buitendienst de 
bomen en planten extra water gege-
ven. Enkele bomen en planten lieten 
hun blaadjes al hangen, maar daar is 
nu niets meer van te zien. Het Kroon-
wijkpark wordt steeds groener!

Bescherming plantvakken
De palen met rode draad ertussen, die de 
plantvakken beschermen, laten we nog staan. 
Het lopen door de plantvakken is niet goed voor 
de planten, want die kunnen dan beschadigen. 
We hopen dat iedereen de palen laat staan en 
om de plantvakken heen zal lopen, zodat de 
planten groter en groener kunnen worden.  

Nieuwe verkeersborden geplaatst
Er zijn nieuwe verkeersborden geplaatst bij de 
Kiss&Ride-zone en bij de paden. Voor gebrui-
kers van de Kiss&Ride zone moet nu duidelijk 
zijn dat je alleen op het terrein je auto mag 
parkeren in de aangegeven bloktijden. 
Medewerkers van de school mogen met een 
speciale ontheffi  ng langer op het terrein 
parkeren. Voor brommer- en scooterrijders zijn 
borden geplaatst, zodat zij zien dat er NIET met 
brommers en scooters door het park gereden 
mag worden.

Vele sportactiviteiten met onder andere: 
• ‘Walk of fame’ (18 september)
• Familie 6-kamp Malden (18 september)
• Beweegfestival Malden, Overasselt en Nederasselt (26 september) 
• Familie 6-kamp Overasselt (26 september)

Doe mee!
Ga voor meer informatie naar: www.heumenbeweegt.nl

Zitmuren en afvalbakken
De zitmuren van tegels in de speelkuil zijn nu 
voorzien van houten zittingen. Om te voor-
komen dat er tegels loskomen. Ook hebben 
we een extra afvalbak in het park geplaatst. 
Inwoners die meldingen hebben gedaan ter 
verbetering van het park willen we hierbij 
bedanken. 
We hopen dat iedereen met plezier gebruik 
kan maken van het park.

Op donderdag 8 juli heeft  onze Raad 
besloten om af te zien van verdere 
doorgang van het digitale platform 
‘Heumenpraatmee’.

Onze Raad heeft  besloten om per 1 januari 2022 
te stoppen met het digitale platform ‘Heumen-
praatmee’. Onze gemeente moet een aantal 
bezuinigingen doorvoeren. Dit heeft  onder 
andere te maken met het te lage budget dat wij 
- en ook vele andere gemeenten - ontvangen 
van het rijk, voor onze taken op het gebied van 
jeugdzorg. We moeten daarom bezuinigen op 
andere zaken, waaronder het digitale platform.

Periode tot eind 2021
Tot eind december 2021 blijft  het platform 
online. Dat wil zeggen dat we geen nieuwe 
projecten erop plaatsen maar u kunt wel de 
projecten bekijken waar op gereageerd is. 
Bovendien blijven de projecten die nog 
doorlopen online en plaatsen we nieuwe 
updates daarover. Vanaf eind december 
worden de gegevens geanonimiseerd en kunt 
u alleen nog de website bekijken maar worden 
er geen updates meer geplaatst.

Wij bedanken u voor het 
vertrouwen in het platform 
en uw deelname!

Digitaal platform 
‘Heumenpraatmee’ 
stopt
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Collectes

Deze week is er geen collecte.

In Europa is zorg over 
de grote waterover-
last. Beelden van 
drijvende huizen, 
mensen en dieren te 
water en modder-
stromen, zijn niet goed 
voor onze gemoeds-
rust. In andere landen 
zijn doden te betreu-

ren; mensen die door het water zijn verrast 
en omgekomen. In ons land heeft  onze 
buurprovincie Limburg veel overlast door 
het wassende water. Maar dat water komt 
ook naar hier. 

Een tikkeltje weemoedig fi ets ik over de 
dijk en zie voedzaam gras, mais en mooi 
bloeiende aardappelen en groenten. Zonde 
dat het straks verrot en bedekt wordt met 
wie-weet-wat tevoorschijn komt. Een jager 
deelt zijn zorg, over de hazen die nu nog 
weg kunnen komen maar straks niet meer, 
en over de ganzen die op de verkeerde plek 
zitten. Ze proberen ze de weg te wijzen.

Als u dit leest is het water ons al weer 
gepasseerd, neem ik aan. U heeft  vast foto’s 
gezien van mooie vergezichten, bomen tot 
aan het blad in het water en palen met 
alleen het puntje er bovenuit. Ondertussen 
zijn tal van mensen bezig geweest om te 
controleren of we veilig zijn en om te 
zorgen dat we geen natte voeten krijgen. 
Ik ben heel blij dat deze mensen dag en 
nacht over onze veiligheid hebben gewaakt. 
Dat geeft  een gerust gevoel. Hartelijk dank, 
beste mensen.

Ook in de gemeente zijn we nu aan vakantie 
toe. Het was tot nu een bijzonder jaar, met 
veel zieken, veel regels, veel zorg. Het was 
voor heel veel mensen wennen aan iedere 
keer weer een andere situatie. Ook in onze 
gemeente zijn er mensen die veel hebben 
verloren. We kunnen alleen maar hopen op 
een goede zomer en gezonde maanden 
daarna. Een zomer om te herstellen en 
hoop te putten, om vrij te voelen, om zin 
te krijgen in wat komt. 
Dat wens ik u toe.

Marriët Mittendorff  

De week van 
de burgemeester

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: Dorpstraat 32

• Malden: Bongerd 1 tm 15 en de Enk 2 tm 16, 

 Kiezel 15

• Overasselt: Hofsteeg 1

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Rijksweg 206 A

• Malden: Vieracker 39

• Nederasselt: Broekstraat 2A

Vaststelling bestemmingsplan

• Heumen: Maasstraat 10

• Overasselt: Schoonenburgseweg 3 - 

 Kruisbergsestraat

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).


