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Stempas Tweede Kamerverkiezing in uw brievenbus
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u 
uw stem uitbrengen voor de verkie-
zing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Om te 
kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 
3 maart een stempas van de gemeen-
te Heumen in uw brievenbus. Zonder 
de stempas kunt u uw stem niet 
uitbrengen. Neem naast uw stempas 
ook een identiteitsbewijs mee. Stem-
men kunt u in één van de stemlokalen 
in de gemeente Heumen.
 
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat 
iedereen veilig kan stemmen. Want elke stem 
telt. Zo nemen wij extra maatregelen in de 
stemlokalen om het stemmen zo goed en veilig 
mogelijk te laten verlopen. Ook zijn er dit jaar 
extra mogelijkheden om uw stem uit te 
brengen. Vooral voor risicogroepen gaat een 
aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. 
Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stem-
men. En heeft u coronaklachten? Dan kunt u 
iemand machtigen om voor u te stemmen.
Meer weten? Ga naar www.elkestemtelt.nl

Stemlocaties
In de gemeente Heumen zijn 8 stemlocaties. 
U kunt zelf kiezen in welke locatie u gaat 
stemmen. Alle stemlocaties zijn toegankelijk 
voor mindervaliden. U vindt de stemlokalen op: 
www.heumen.nl/stemlocaties Er zijn twee 
locaties gewijzigd. In plaats van Woonvorm de 
Lage Horst richten we dit keer bij Sportcen-
trum Malden een stemlokaal in. En in plaats 
van basisschool de Tovercirkel kunt u terecht 
bij het Multifunctioneel centrum Maldensteijn.

Eerder stemmen
Voor een veilig verloop van de Tweede Kamer-
verkiezing kunt u eerder stemmen dan 17 
maart 2021. Heeft u een kwetsbare gezond-
heid of valt u in een risicogroep? Maak dan 
gebruik van vervroegd stemmen op maandag 
15 en dinsdag 16 maart. Op deze dagen zijn er 
2 stembureaus geopend van 07:30 tot 21:00 
uur: Multifunctioneel centrum Maldensteijn en 
het Verenigingsgebouw in Overasselt. Op deze 
manier kunt u de drukte vermijden op de 
stembureaus die op 17 maart geopend zijn.

Stemmen per brief voor inwoners van 70 jaar 
en ouder
Iedereen moet veilig kunnen stemmen. 
Juist nu er problemen zijn met het corona-
virus. Daarom mag iedere inwoner van de 
gemeente Heumen van 70 jaar of ouder per 
brief stemmen. We noemen dit een briefstem. 
U hoeft zelf niets aan te vragen. Bent u 70 jaar 
of ouder op 17 maart 2021? Dan sturen wij u 
automatisch per post alles wat u nodig heeft 
voor stemmen per brief. U hoeft niet per brief 
te stemmen, het mag. U mag met uw stempas 
ook zelf gaan stemmen in het stemlokaal.

Stemmen door een ander
Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan 
stemmen, kunt u iemand anders machtigen dit 
voor u te doen. Deze persoon kan namens u 
stemmen op het moment dat hij of zij zelf een 
stem uitbrengt. U kunt iemand machtigen door 
de gegevens op de achterkant van uw stempas 
in te vullen. De gemachtigde moet uw stem-
pas, samen met een kopie van uw identiteits-
bewijs, meenemen naar het stembureau.

Stempas kwijt
Ontvangt u geen stempas of bent u uw stem-
pas kwijt, dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 
maart 17.00 uur een vervangende stempas 
aanvragen. Dit kan online of bij de balie van de 
afdeling Publiekszaken. U maakt hiervoor eerst 
een afspraak en neemt uw legitimatiebewijs 
mee.

Meer informatie
Op www.heumen.nl/verkiezingen vindt u alle 
informatie over veilig stemmen in gemeente 
Heumen of als u wilt stemmen in een andere 
gemeente. 



De Kracht van Lokaal
Kopen, recreëren en verbinden in de 
eigen omgeving: dat is de Kracht van 
Lokaal! Op initiatief van de Onderne-
mersvereniging Gemeente Heumen 
(OGH), het Winkelcentrum in Malden 
en in samenwerking met de gemeente 
Heumen is deze campagne gestart. 
Het is gericht op de consument en alle 
ondernemers binnen onze gemeente. 
Samen staan we sterk, juist in deze 
coronatijden. Zo zorgen we er ook 
samen voor dat alle faciliteiten, 
boodschappen en diensten binnen 
handbereik blijven binnen onze 
gemeente voor alle inwoners.  

Ook ondernemer Jacques Klaassen van 
Autobedrijf Theo Klaassen uit Malden sloot 
zich aan bij de Kracht van Lokaal. Dit familie-
bedrijf heeft  een showroom langs de Rijksweg 
in Malden. Al jaren verkopen zij jonge gebruikte 
auto’s aan inwoners uit de regio en de rest van 
Nederland en verzorgen zij het onderhoud of 

reparaties. De showroom is nu helaas dicht 
vanwege corona. Om toch een andere auto 
te kunnen uitzoeken is het mogelijk om een 
proefrit aan huis of op locatie maken. Via de 
website (www.theoklaassen.nl) en telefonisch 
kunt u contact opnemen over de modellen die 

op voorraad zijn. De werkplaats is voor 
onderhoud, reparaties en APK-keuringen 
gewoon open. Zorg dat uw auto goed onder-
houden wordt en verleng op tijd de APK! 
Juist nu als de auto langer stil staat omdat we 
meer thuis zijn vanwege corona.

Webinar Zonnepanelenproject

Dé manier om tegelijkertijd te besparen op uw energierekening én te kiezen 
voor duurzame energie is door zonnepanelen op uw eigen dak te laten plaatsen. 
De gemeente biedt ondersteuning. Wilt u weten hoe dat werkt? Doe dan mee 
aan ons webinar over het zonnepanelenproject op dinsdag 23 maart.

U kunt uw zonnepanelen via de gemeente 
Heumen aanschaff en. Ook nu wordt er gewoon 
geïnstalleerd, met extra veiligheidsvoorschrif-
ten in verband met het coronavirus. 
U bent verzekerd van een goede zonnepane-
leninstallatie. Géén zorgen voor een periode 
van 15 jaar, omdat de gemeente Heumen 

garant staat voor alle afspraken! U wordt zo 
veel mogelijk ontzorgd. 

Géén uitzoekwerk, de installatie wordt heel 
eenvoudig gefi nancierd door een aantrekkelijke 
gemeentelijke lening van 15 jaar. In een keer 
betalen of extra afl ossen kan en ook de BTW 

teruggave wordt voor u geregeld. Tot slot: u 
bespaart ook nog eens geld. Want het investeren 
in zonnepanelen blijft  fi nancieel aantrekkelijk.

U bent van harte uitgenodigd voor ons webinar
Om u meer informatie te kunnen geven over 
ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta Solar 
samen met de gemeente Heumen regelmatig 
bijeenkomsten. Gezien de maatregelen in 
verband met het Coronavirus vindt de bijeen-
komst plaats in de vorm van een webinar. 
Dit webinar kunt u op dinsdagavond 23 maart 
2021 bijwonen.

Het online programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Opening
19.40 uur: Presentatie Zonnepanelenproject 
20.15 uur: Vragen en antwoorden 
20.30 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar?
Meld u online aan op:
www.voltalimburg.nl/project-heumen/ 

Kijk voor meer informatie over het 
zonnepanelenproject op onze website: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject of 
stuur een mail naar duurzaam@heumen.nl 
(onder vermelding van: webinar 23 maart).
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Een vaccinatielocatie 
in Malden, met dat 
bericht werden we 
door de GGD verrast. 
Dan begint een heel 
traject, over de juiste 
plek, verkeersveilig-
heid, de mogelijkheid 
van openbaar vervoer 
en mogelijke overlast. 

Maar natuurlijk ook over de voordelen, 
zoals de nabijheid voor veel mensen in onze 
gemeente. Met name ouderen hebben nu 
last van de grote afstand naar de locaties en 
de lange wachttijden. Met alle mensen van 
de gemeente die er nu mee bezig zijn, 
wordt er hard gewerkt om alles in orde te 
maken, zodat zo snel mogelijk heel veel 
mensen baat hebben bij de vaccinatie.

Wellicht legt het voorkomen van Corona 
minder druk op al die mensen in zieken-
huizen, de huisartsen, de verzorgenden, de 
mantelzorgers en al die anderen die bezig 
zijn met zorg voor anderen. Hopelijk komt 
daar dan ook enige ontspanning in het 
werk. Als de volgende virusgolf dan nog een 
beetje meevalt kan er op meer plekken eens 
goed adem worden gehaald. Na zoveel 
spannende tijden is dat wel nodig.

Carnaval is stilletjes aan ons voorbij gegaan 
en een aantal mensen is met vasten be-
gonnen. Het schijnt heel gezond te zijn om 
een periode van het jaar, nadat het winter-
vet is ontstaan, een tijd heel sober te leven. 
We hebben al de alcoholvrije maand gehad 
in januari, nu nog veertig dagen vasten er 
achteraan om actief en vrolijk de zomer 
tegemoet te gaan. Al is het met de diverse 
kookprogramma’s weer minder gemakkelijk 
om al dat lekkers aan je voorbij te laten 
gaan. Net als vasten ook iets van deze tijd. 
Immers, wie keek er tien of vijf jaar geleden 
naar een kookprogramma? 

Al met al, hoe u het ook doet, ik hoop dat u 
er gezond bij blijft. En leuke dingen vindt 
om te gaan doen.

Marriët Mittendorff 

De week van de 
burgemeester

Collectes

Deze week is er geen collecte.

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op uw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal raad-

plegen 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).

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg 5, Rijksweg 198, Tulpstraat 7

• Overasselt: Kasteelsestraat 5

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Hatertseweg 27C (nabij Sint Jacobsweg 13 A)

• Nederasselt: Sectie D Perceel 207 en sectie B  

 Perceel 1258 (nabij Sluisweg 2)

• Overasselt: Hessenbergseweg 5 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Heumen: Jac Marisstraat 10 

• Malden: Rijksweg nabij 150, Veldweg 1a

• Nederasselt: Sectie D Perceel 207 en sectie B  

 Perceel 1258 (nabij Veerstraat en Sluisweg)

• Overasselt: De Laan 16

Geweigerde omgevingsvergunning

• Malden: Het Halster 56

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben 

betrekking op onderstaande adressen. U vindt 

aanvullende informatie op: www.heumen.nl/

bekendmakingen.


