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Misschien hebt u ook weleens iets 
gekocht voor een prijs die eigenlijk te 
mooi is om waar te zijn? De aankoop 
van dit soort spullen lijkt onschuldig 
en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat 
echter een kans dat u een product 
koopt dat van diefstal a� omstig is. 
Het kopen en verkopen van goederen 
die gestolen zijn, noemen we heling. 
In dit bericht leest u wat u kunt doen 
om heling te voorkomen.

Dieven verdienen geld aan het verkopen van 
gestolen spullen. Het stelen van spullen is 
alleen aantrekkelijk als er ook mensen zijn 
die deze spullen willen kopen. 

Tips tegen heling 
• Registreer uw eigendommen via:
  www.stopheling.nl of de app ‘Stop Heling’. 
• Controleer tweedehands producten voor uw 
 aankoop via www.stopheling.nl of de app 
 ‘Stop Heling’.
• Maak uw mobiele telefoon ‘boefproof’. 
 Kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
 boefproof.
• Doe bij diefstal altijd aangi� e bij de politie.

Van gebruikt frituurvet en 
bakolie kan biobrandstof 
worden gemaakt. Doe uw 
gebruikte vet in een plastic 
fl es, sluit deze goed af en 
lever ‘m in. Zo draagt u bij 
aan een groene samenleving. 

Binnen onze gemeente kunt u 
uw (frituur)vet op de volgende 
plaatsen inleveren:
• AH Malden bij de fl essenautomaat, 
 winkelcentrum Malden
• Sv Heumen Sportpark 
 ‘De Toppenberg’, Maasstraat 9b   
 te Heumen
• SV Juliana’31, Broekkant Malden

Wilt u meer weten over het herge-
bruiken van frituurvet of olie? 
Ga dan naar:
www.frituurvetrecyclehet.nl.

Verplichtingen voor ondernemers
Wij stimuleren verkopers om eerlijke handel te 
drijven. Koopt, neemt of ruilt u als ondernemer 
tweedehands goederen in, dan bent u ver-
plicht:
• De gemeente hierover te informeren. 
 Dit moet o�  cieel door een e-mail of brief te 
 sturen aan de burgemeester: Postbus 200,   
 6580 AZ Malden of heumen@heumen.nl.
• Elke aankoop te registreren in een inkoopre-

gister. Dit kan eenvoudig via het gratis Digitaal 
Opkopers Register: https://opkopersregister.
stopheling.nl. Het DOR is een beveiligde 
website van de politie en het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Het DOR checkt automa-
tisch via een database van stopheling.nl of een 
ingevoerd serienummer als gestolen goed 
staat geregistreerd. U kunt een eigen DOR-
account aanvragen bij de gemeente of politie. 

Inleveren (frituur)vet



De week van 
de burgemeester 

Carnaval! Wat hebben de 
verenigingen weer hun best 
gedaan om er voor heel veel 
mensen een mooi feest van te 
maken. Prachtig versierde 
wagens, mooie loopgroepen, 
maar ook veel maatregelen om 
het goed te laten verlopen. 
Terecht wordt opgemerkt dat 

het voor veel verbinding in de dorpen zorgt, ook al 
gee�  niet iedereen om carnaval. Je hoe�  niet van 
carnaval te houden om toch veel bewondering te 
hebben voor de mensen die dit feest organiseren. 
Het is nogal een klus en het is andermaal heel goed 
gegaan. Bedankt allemaal.

In het overleg met de politie komen altijd veel 
cijfers aan de orde. Fijn om te horen was dat het 
met carnaval heel rustig is geweest in onze 
gemeente. Er was ook slecht nieuws: We hebben al 
negen inbraken gehad dit jaar, plus nog eens drie 
autodiefstallen. Daar word ik niet vrolijk van, zeker 
als je bedenkt wat dit betekent voor de mensen die 
het overkomt. Zo’n inbraak gaat je niet in de koude 
kleren zitten. Voorkomen lukt niet altijd, maar ik 
controleer toch weer extra alert alle sloten. 
Met elkaar een beetje opletten en de buurt 
WhatsApp gebruiken, kan natuurlijk nooit kwaad.

Niet alleen hebben we last van inbrekers, ook komt 
het vaak voor dat mensen worden opgelicht via 
Marktplaats of met kleine advertenties in de 
kranten. Het is lang niet altijd zeker dat het product 
waarvoor is betaald ook daadwerkelijk wordt 
geleverd. Niet elke internetaanbieder is te vertrou-
wen, en we zien steeds meer gevallen waarin 
mensen hun geld kwijtraken. Dan ben ik blij dat we 
ook nog gewone winkels hebben in onze gemeente.

In het gemeentehuis is het deze week een stille 
bedoening. Veel mensen gebruiken deze tijd voor 
een gezinsvakantie. Sommige staan op de ski’s, 
anderen zoeken warmere streken op, en we zijn dus 
maar met een handjevol mensen om het werk te 
doen. Er is dus ook veel minder overleg, waardoor 
veel mensen lekker kunnen doorwerken aan 
stukken waar ze anders niet aan toekomen. 
Dat brengt meteen veel rust op de afdelingen; 
net alsof de aanwezigen ook een beetje vakantie 
hebben.

De verkiezingen staan voor de deur, dus ik doe een 
beroep op u om te gaan stemmen. Juist omdat we 
in ons land ook de vrijheid hebben om dat te doen. 

Marriët Mittendor�    

Modder op de 
weg? Gas los!

Volg Heumen op Facebook en Twitter!

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: Molenstraat 17

• Malden: Broekkant 60, Dille 16, Tulpstraat 15

• Kadastraal Heumen: sectie A perceelnummer 1219 

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Jonckherenhof 31, Proefsteen 35

• Overasselt: Craeyenbergh 1 

• Kadastraal Heumen: sectie H nummer 1356

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 

• Heumen: Dorpstraat 39

Verlengingsbesluit omgevingsvergunningen

• Malden: Merellaan 3, Rijksweg 125,  

 Westerkanaaldijk nabij nr. 7

Besluit maatwerkvoorschri� en Laagfrequent geluid

• Malden: Kerkplein 2B

Verordeningen en reglementen

- Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio 

 Nijmegen - Gemeente Heumen 2019 

- Delegatiebesluit Bevoegdheden bij planologische 

 plannen van enige omvang

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, g�  en plastic) neemt u 

contact op met Dar op telefoonnummer: (024) 371 60 

00 (elke werkdag van 8.00 uur - 17.00 uur).

Collectes

17 t/m 23 maart: Reumafonds

Ploegen, bemesten, zaaien, 
maaien: landbouwers zijn 
deze weken druk aan het 
werk op het land. Hierdoor 
ligt in het buitengebied soms 
modder op de weg. Vooral in 
combinatie met een regenbui 
leidt dit tot een glad wegdek. 
Wat doet u als u als motorrij-
der of automobilist op een 
modderige weg belandt?

De veroorzakers van de modder zijn 
verplicht om de weg zo veilig 
mogelijk te houden. Ze plaatsen 
waarschuwingsborden als de kans 
op modder aanwezig is. Ook maken 
zij de weg zo snel mogelijk weer 
schoon. Toch kan het gebeuren dat 
er wat modder blij�  liggen. Ziet u 
een waarschuwingsbord in de 
berm? Matig dan uw snelheid, laat 
het gas los, blijf sturen in de richting 
waar u heen wilt en rem niet.

Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente 
Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder 
andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, 
informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. 
U kunt ook naar ons reageren. 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ‘like’ en volg ons. 
Onze facebook-pagina is te vinden via www.facebook.com/gemeenteheumen. 
Op Twitter vindt u ons via www.twitter.com/gemeente_heumen.
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Abonneer u op onze 
digitale nieuwsbrief

U krijgt alle gemeentelijke 
nieuwsberichten elke week in 

uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via:

www.heumen.nl/nieuwsbrief.


