
Winterwerkzaamheden in het groen

Herhaald bericht
8 januari: kerstboom inleveren

In de winterperiode is het een 
geschikt moment om bomen en 
struiken te planten, te kappen of te 
snoeien. Afgelopen maand hee�  
onze buitendienst circa 50 bomen 
geplant op diverse plaatsen in onze 
openbare ruimte. 

Bijvoorbeeld ten zuiden van de wijk 
Hoogenhof zijn diverse soorten geplant 
(zie foto). In alle kernen hebben we ver-
schillende soorten bomen geplant, die 
bijdragen aan de biodiversiteit. 
Ook hee�  het een gunstig e� ect op de 
opname van regenwater of het verminde-
ren van de hitte. 

Bomen kappen
Soms hebben grote bomen te weinig groei-
ruimte en drukken de tegels in voetpaden 
omhoog. Als dat niet meer te verhelpen is, 

moeten we helaas de bomen kappen en 
planten we op een ruimere plek nieuwe. 
Ook kappen we bomen die ziek zijn, of in 
slechte conditie. Afgelopen week zijn er 
circa tien bomen gekapt.  

Nieuwe aanplant 
De bezuinigingen van afgelopen jaren 
hee�  geleid tot achterstallig snoeiwerk en 
aanplant van plantsoenen. Gelukkig is er 
de komende jaren weer extra budget om 
dit aan te pakken. Binnenkort gaat onze 
buitendienst in de kernen op kale plekken 
in het plantsoen nieuwe struiken aanplan-
ten. In de plantsoenen in de kernen gaat 
onze aannemer Dar groen de struiken 
snoeien, met name waar de takken over de 
doorgaande fi ets- of wandelpaden hangen. 
De snippers die vrijkomen verwerken we 
bijvoorbeeld in de wandelpaden, zoals in 
het Lierdal. 
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Vergaderingen gemeenteraad: 
woensdag 12 en 
donderdag 13 januari 

Op woensdag 12 en donderdag 13 
januari vergadert de gemeenteraad 
om 20.00 uur in het gemeentehuis 
in Malden. Vanwege de maatrege-
len als gevolg van het coronavirus 
is de publieke tribune gesloten. 

Op woensdag 12 januari wordt afscheid 
genomen van de huidige burgemeester, 
mevrouw Mittendor� . Op donderdag 13 
januari wordt de nieuwe burgemeester, 
de heer Minses geïnstalleerd. 
De eerst volgende vergadering waar in-
houdelijke stukken worden behandeld is 
op 3 februari 2022.

Agenda en stukken 
De agenda en vergaderstukken kunt u 
vinden in de vergaderkalender. 
Deze is te vinden op:
www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatrege-
len omtrent het coronavirus is de publieke 
tribune gesloten deze avond. U kunt de 

vergadering volgen via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van 
de raadsvergadering en klik vervolgens 
op de link naar de audio stream. 
Deze verschijnt kort voor de vergadering 
bovenin de webpagina. U kunt de ver-
gadering hier later ook terugluisteren.

U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken op de vergadering 
3 februari, kunt u zich aanmelden bij de 
raadsgri�  e via e-mail:
gri�  e@heumen.nl of telefonisch op:
(024) 358 84 67.
Aanmelden kan tot op de dag van de
vergadering tot 16.00 uur. Inspreken bij 
de vergaderingen van 12 en 13 januari is 
niet mogelijk.

Het gemeentebestuur en 
de medewerkers van de 

gemeente Heumen wensen u een heel 
goed, gezond en gelukkig 2022!

Op zaterdag 8 januari 2022 kunt 
u uw kerstboom inleveren op 
verschillende locaties in onze 
gemeente. Medewerkers van de 
gemeentewerf doen een aantal 
standplaatsen in onze gemeente 
aan, waar kerstbomen aangeboden 
kunnen worden. De bomen worden 
direct afgevoerd naar een groen-
verwerker. 

De locaties zijn:
Malden: 
• Hoogenhof (grasveld Grote Loef)
 tussen 10.00 en 12.00 uur
• Raadhuisstraat (parkeerterrein 
 tegenover restaurant Oliva) 
 tussen 10.00 en 12.00 uur 
• De Horst (parkeerterrein 
 tussen nr. 16 en 28)
 tussen 10.00 en 12.00 uur

Nederasselt
• Gildeplein 
 tussen 10.00 en 11.30 uur 

Overasselt
• Grasveldje Beatrixstraat 
 (kermisterrein naast marktplein) 
 tussen 12.00 en 14.00 uur

Heumen
• Parkeerterrein 
 Verenigingsgebouw ‘Terp’ 
 tussen 10.00 en 11.30 uur 

Corona maatregelen
Wij vragen u om alléén te komen, om 1,5 
meter afstand van elkaar te houden en thuis 
te blijven bij gezondheidsklachten gerela-
teerd aan corona of indien positief getest. 
Mocht het kabinet besluiten om tegen die 
tijd strengere maatregelen in te voeren, dan 
kan het zijn dat de inzameling niet doorgaat.

Milieustraten
Ook kunt u uw kerstboom inleveren op de 
milieustraat of klein knippen en in uw g�  
container doen. Kerstbomen die worden 
aangeboden op de inzamelingsdag voor 
het g� , worden niet meegenomen.

Collectes

Er zijn deze week geen collectes.

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: Kadastraalperceelnr 1061 sectie I - 

 Nabij Westerkanaaldijk 11

• Malden: Berkenlaan 57, Schoof 62, Kerkweg 6, 

 De Enk 22 e.a.

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Hofstraat 2, Tulpstraat 1

• Overasselt: Zilverbergweg 28, Kasteelsestraat 9

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Bongerd 53

Geweigerde omgevingsvergunning

• Malden: Hofstraat 2

Activiteitenbesluit milieubeheer

• Overasselt: De Laan 23

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).


