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Dorpsverbinders Catelijne en Zaphira staan voor u klaar!

12 april 2019

vereniging. Op deze manier willen we het leven 
en wonen in Heumen prettiger maken. 

Spreek ze aan in uw wijk of maak een afspraak 
Catelijne en Zaphira zijn regelmatig te vinden 
in de wijk. U herkent ze aan de opvallend gele 
kleding. Spreek ze gerust aan. U kunt ook een 
afspraak maken via dorpsverbinders@heumen.nl.  

De dorpsverbinder kan dan eventueel bij u 
thuis komen. U kunt ook afspreken op het 
gemeentehuis of op een andere locatie. 

Volg de dorpsverbinders ook op Facebook: 
@Dorpsverbinders Heumen. 
Kijk voor meer informatie op www.heumen.nl/
dorpsverbinders. 

Op donderdag 18 april 
vergadert de gemeente-
raad om 20.00 uur in de 

Raadzaal van het gemeentehuis in 
Malden. U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. Op de 
agenda staat onder andere het 
bestemmingsplan Worsumseweg 
16 in Overasselt. 

Dit plan maakt de omschakeling van bedrijf 
naar wonen mogelijk op deze locatie. Naast 
dit bestemmingsplan spreekt de gemeente-
raad over aanpassingen in de welstandsnota 

en over het verzoek van het college om geld 
beschikbaar te stellen om duurzaamheids-
maatregelen te stimuleren. 

De volledige agenda en de vergaderstukken 
kunt u vinden op www.heumen.nl/vergaderka-
lender.

U kunt uw menig geven over onderwerpen op 
de agenda
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij 
de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl 
of telefonisch: (024) 358 84 67.

Luister de raadsvergadering live mee
Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalen-
der. 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 web-
pagina. U kunt de vergadering hier ook later 
terugluisteren.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 18 april

Misschien heeft u ze al gezien in uw 
wijk: onze dorpsverbinders met hun 
opvallend gele kleding. Ze brengen 
Heumenaren bij elkaar. U weet het 
beste wat er leeft of juist nog niet 
leeft in uw wijk of buurt. Heeft u een 
goed idee en weet u niet zeker of 
het de moeite waard is, weet u niet 
precies hoe u met uw initiatief aan 
de slag moet of wilt u weten welke 
initiatieven er al zijn en hoe u 
daarbij kunt aansluiten? Roep dan 
de hulp in van Zaphira of Catelijne!

In Heumen vinden we het belangrijk dat 
iedereen meedoet. Er zijn veel inwoners  die 
zich inzetten voor hun buurt of voor elkaar. 
Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat 
er behoefte is aan meer verbinding. 
De dorpsverbinders stimuleren en ondersteu-
nen goede ideeën en initiatieven. Ze brengen 
inwoners bij elkaar en signaleren vragen en 
problemen. Catelijne en Zaphira zorgen er ook 
voor dat inwoners de weg vinden naar 
activiteiten en voorzieningen. 

Onze dorpsverbinders 
Dit zijn onze dorpsverbinders. Catelijne 
(rechts) is aanspreekpunt in Malden. Zaphira is 
actief in Heumen, Nederasselt en Overasselt. 
Heeft u een vraag? Stel ze aan de dorpsver-
binders! Ze kijken dan samen met u hoe zij u 
kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld door u in 
contact te brengen met een vrijwilliger of een 



Ondersteuning voor inwoners met een inkomen 
tot 130% van het minimum
Heeft  u een laag inkomen? Dan zijn 
er verschillende fi nanciële regelin-
gen voor u. Dit noemen we partici-
patievoorzieningen. Hieronder 
leggen we ze kort uit. De regelingen 
zijn er niet alleen voor mensen met 
een uitkering, maar ook voor wer-

kende mensen die een laag inkomen 
hebben. Wilt u meer informatie over 
een regeling? Ga dan naar onze 
website: www.heumen.nl/aanvulling. 

Vragen over inkomensondersteuning, budget-
advies of hulp bij betalingsachterstanden?

Loop gerust binnen tijdens het inloop-
spreekuur in het gemeentehuis: iedere 
maandag en donderdag van 8.30 tot 12.00 
uur. Een afspraak maken kan ook. 
Ga hiervoor naar:
www.heumen.nl/afspraakmaken of bel naar 
14 024.
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De week van 
de burgemeester

Leuk, om op maandagochtend om 
acht uur meteen een complimentje te 
krijgen over de gemeente. Mijn 
bezoeker komt binnen en zegt: “Ik zie 
dat jullie de allerbeste gemeente zijn. 
Wat leuk zo’n titel.” Ja, dat kan ik alleen 
maar volmondig beamen en ik leg uit 
dat het komt door medewerkers die 
razendsnel reageren op meldingen over 

viezigheid en dingen die stuk zijn. Ik zeg erbij: “Misschien 
vinden we die razendsnelle reactie wel te vanzelfsprekend 
en moeten we het verbeteren van de buurt echt veel meer 
waarderen.”

Soms heb ik binnenpretjes als ik zie hoe mannen (tja) hun 
auto vlak bij de deur van het sportcentrum parkeren omdat 
pas dertig meter verderop een lege parkeerplaats is. Nog 
liever de auto op de rijweg parkeren dan zomaar dat hele 
eind lopen. Het doet me denken aan een fi lmpje uit Amerika 
waarin redelijk gezette mensen in een fi le voor de roltrap 
staan terwijl er aan weerszijden lege trappen beschikbaar 
zijn. Boven hun hoofden de tekst: Sportschool. Grappig toch?

Als college hebben we vrijwel wekelijks gesprekken met 
journalisten van GL8, De Gelderlander, Omroep Gelderland 
en RN7. Zij komen dan naar ons toe. We vinden het belangrijk 
om ook omgekeerd eens bij hen op bezoek te gaan en dat 
plannen we in op onze collegedag, dus op dinsdagen. Ons 
eerste bezoek is bij RN7. We zien de opnamestudio’s van 
radio en tv in werking, praten met bestuur, directie en 
eindredactie en zijn zeker ook onder de indruk van de vele 
vrijwilligers die er voor zorgen dat alle nieuws tijdig en goed 
gedocumenteerd wordt aangeleverd. Een heel bedrijf dat 
met weinig geld en heel veel energie de actuele zaken uit 
onze regio bij ons brengt.

Tijdens de raadsvergadering maakt het college een nieuwe 
ervaring mee. Er ligt een voorstel en de raad is er niet 
tevreden over. Dat hadden we deze periode nog niet 
meegemaakt. Het betekent dat we weer opnieuw aan het 
werk moeten om te zorgen dat de raad het wel goed vindt. 
Vaak wordt gedacht dat het college of zelfs de burgemeester 
het voor het zeggen heeft , maar dat is natuurlijk niet zo. 
De leden van de raad zijn met elkaar het hoogste bestuurs-
orgaan in de gemeente.

Binnenkort is het weer Koningsdag en dan vindt vanouds 
een bijeenkomst plaats met de mensen die in het verleden 
een lintje hebben gekregen. We vieren het dit jaar in Ons 
Huis in Nederasselt. Sommige gedecoreerden zijn al op 
leeft ijd, en rijden zelf geen auto meer. Ik zoek nog vrijwilli-
gers die hen vanuit Malden kunnen meenemen naar de 
bijeenkomst op 27 april, want mijn auto is te klein om het 
helemaal zelf te regelen. Ik kijk uit naar de bijeenkomst, 
want de verhalen die we van deze mensen horen zijn altijd 
de moeite waard.

Marriët Mittendor�    

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 

U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl > Bestuur > Regelgeving en openbare 

bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: De Laan 7, 17, 19 en 21

• Overasselt: Sectie C perceel 2187 nabij Zilverbergweg 28 en Prinses Irenestraat 64

Verleende omgevingsvergunningen 

• Malden: Broeksingel 70, 72, 74, 78, 80 en 82, Hatertseweg 7A, Rijksweg 5

Verleende omgevingsvergunning fase 1 (ontwerpbesluit) 

• Malden: Promenade 2-14

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Hatertseweg 7A

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).

Collectes

7 t/m 13 april: Hartstichting 

14 t/m 20 april: Nationaal Fonds Kinderhulp

Andere ophaaldagen afval en oud 
papier door Pasen en Koningsdag
Op Tweede Paasdag (maandag 
22 april) en Koningsdag 
(zaterdag 27 april) haalt Dar 
geen afval op. Op deze feest-
dagen zijn ook de milieustra-
ten gesloten. Door Koningsdag 
27 april kan uw ophaaldag 
voor oud papier deze maand 
ook anders zijn dan u gewend 
bent. 

Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer 
wanneer Dar uw afval en oud papier 
ophaalt. U kunt ook de Dar app 
downloaden. Met de app heeft  u uw 
persoonlijke afvalwijzer altijd bij de 
hand. U kunt in de app een melding 
instellen. Zo weet u altijd wanneer 
welk afval aan de straat kan.

Normale openingstijden 
milieustraten 
Tijdens feestdagen zijn de milieu-
straten gesloten maar op de andere 
dagen zijn ze gewoon open. 
Hiernaast vindt u de normale 
openingstijden van de milieustraten

Milieustraat Kanaalstraat  
Kanaalstraat 401 Nijmegen  
Maandag t/m zaterdag: 9.00 - 17.00 uur 

Milieustraat Bijsterhuizen
Bijsterhuizen 24-06 Wijchen
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag: 9.00 - 17.00 uur                                                                    
Dinsdag en donderdag: gesloten

Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren)
Ambachtsweg 16, Groesbeek 
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  9.00 - 16.30 uur 

Milieustraat Millingen aan de Rijn 
(Rowill)
Molenveld 22, Millingen aan de Rijn 
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  9.00 - 16.30 uur

Milieustraat Malden 
Ambachtsweg 10, Malden 
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur

Heeft  u vragen voor of over Dar, bel 
of mail dan naar: 024 - 371 60 00 of 
info@dar.nl


