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Maatregelen wijkonderhoud Dar door coronavirus
Door het coronavirus zijn wij samen
met Dar genoodzaakt om maatregelen voor wijkonderhoud te nemen.
Dit betekent dat Dar niet al het werk
in het groen en grijs kan doen.
Denk bij groen aan groenonderhoud in
parken en bij grijs aan onkruidbestrijding op de stoep. Door het coronavirus
en de RIVM-richtlijnen zijn er minder
mensen beschikbaar om het werk te
doen. Samen met Dar doen wij ons
best om met de mensen en middelen
die we hebben, uw leefomgeving
netjes te houden. Ondanks alle inspanningen lukt dit waarschijnlijk de
komende tijd helaas niet overal.
Een aantal medewerkers, die werken bij Dar
of via WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN),
moeten vanwege de richtlijnen preventief
thuisblijven. Het kan dus zijn dat uw leefomgeving er minder mooi uitziet dan u van ons
gewend bent. Bijvoorbeeld door meer onkruid
in parken. We weten op dit moment niet
wanneer alle maatregelen voorbij zijn en de
ploegen weer op volle sterkte zijn.
Stand van zaken werkzaamheden
• Dar is dit seizoen al begonnen met het weghalen van onkruid in de plantvakken. Door
het vroege voorjaar, het ontbreken van een
echte winter en minder mensen, kan Dar op
dit moment niet alle plantvakken goed bijhouden. Dar geeft voorrang aan plantvakken
bij bijvoorbeeld doorgaande wegen en

centra. Dar houdt hierbij ook rekening met
de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door het
snoeien van overhangend groen;
• Met de voorjaarssnoei van heestervakken
loopt Dar op schema. De verwachting is dat
ze dit binnenkort afrondt;
• Ook het weghalen van onkruid op bijvoorbeeld de stoep en wegranden gaat door.
Er wordt geborsteld, gebrand en geveegd
voor eind mei. Eind augustus is er ook een
ronde gepland.
Zelf de handen uit de mouwen steken?
Wilt u zelf of met andere inwoners de handen
uit de mouwen steken om onze omgeving
netjes te houden? Dat wordt zeer gewaardeerd. U kunt bijvoorbeeld zwerfafval opruimen als Wijkheld.

U krijgt dan knijpers en zakken van Dar.
Aanmelden kan via www.wijk-helden.nl.
Houd u hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.
Wilt u zelf een groenvak onderhouden?
Dat kan, maar ook dit gaat in overleg met Dar.
Hierbij gelden ook de maatregelen van
het RIVM. Werk zoveel mogelijk alleen of met
uw gezin. Doen toch anderen mee? Houd dan
altijd 1,5 meter afstand.
Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op maandag tot
en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via info@
dar.nl of (024) 371 60 00. Meer informatie over
maatregelen door het coronavirus voor afval
en wijkonderhoud vindt u op www.dar.nl/
coronavirus.

Vergaderingen gemeenteraad live te volgen via internet
Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus vergadert
de gemeenteraad digitaal. Dit is mogelijk omdat vanaf vorige week
een wet van kracht is die besluitvorming in een digitale vergadering mogelijk
maakt.
Deze wet vereist dat digitale vergaderingen in beeld en geluid live worden uitgezonden.
De oordeelsvormende vergadering van donderdag 16 april en de raadsvergadering van
dinsdag 21 april zijn daarom live te volgen via www.heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de
kalender op datum van de vergadering, kort voor de vergadering wordt de livestream gestart.

Gemeente start met bestrijding eikenprocessierups
plekken in de buurt van eiken, zoals in de omgeving van de Karn, aan de Kapitein Postmalaan in Heumen en in Overasselt. Er zijn ook op
veel plekken bloembollen aangeplant en er zijn
bloemenmengsels ingezaaid. Dat trekt vogels
en insecten aan, die de eikenprocessierupsen
eten. U kunt dit ook in uw tuin toepassen en op
deze manier ook bijdragen aan meer biodiversiteit in uw tuin.
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De overlast door de eikenprocessierups is vorig jaar aanzienlijk geweest.
We proberen deze overlast voor dit
jaar zoveel mogelijk te beperken.
Helemaal weghalen kunnen we het
helaas niet. We starten op 20 april
met een eerste ronde preventieve
bespuiting.
Het middel voor de bespuiting is biologisch en
wordt herhaald na een aantal weken om de
eerder gelegde eitjes die dan uitgekomen zijn
ook te bestrijden. Het middel is onschadelijk
voor de vogels welke de rupsen eten, want het
gebruikte middel is nadrukkelijk geen vergif.
De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per
dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige
geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter
van korte duur en wij vragen hiervoor uw
begrip.
Beheerplan voor de bestrijding
Er is, samen met een gespecialiseerd bedrijf,
een beheerplan voor de bestrijding opgesteld,

op basis van ervaringen van de afgelopen
jaren. Er zijn keuzes gemaakt welke locaties
als eerste behandeld worden, op basis van de
overlast die dit kan veroorzaken voor de inwoners. Scholen, recreatieve ﬁets- en voetpaden en de vierdaagseroute hebben prioriteit.
Ook helpen we sportverenigingen bij de
bestrijding. We proberen met zo min mogelijk
bestrijdingsmiddelen de overlast van de
eikenprocessierups jaarlijks te minimaliseren,
waardoor er minder risico’s ontstaan voor de
volksgezondheid. Op die locaties waar niet
gespoten wordt en later toch overlast ontstaat,
wordt overgegaan naar bestrijding middels
zuigen of plukken.
Biodiversiteit
Een toename van de biodiversiteit is gunstig
voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
Dat betekent dat de aanleg van bloemrijke
bermen, akkerranden en het ophangen van
vogelhuisjes kunnen helpen. Wij hebben dit in
de afgelopen periode samen met inwoners
uitgevoerd. Er hangen vogelhuisjes op diverse

Eikenprocessierups rondom huis
Voor informatie en vragen over de uitvoering
van de werkzaamheden neemt u contact
op met de Nationale Bomenbank ZuidoostNederland bv via telefoonnummer: (0485) 455
557. Ook als u eikenprocessierupsen in uw tuin
ontdekt kunt u bellen met dit nummer of
mailen naar:
eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl
Voor vragen over de eﬀecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u contact
opnemen met bureau Gezondheid Milieu en
Veiligheid van de GGD, Gelderland–Zuid via
telefoonnummer (088) 144 7144.

Vogelhuisje geplaatst in Heumen aan
de Boomgaard

Helaas geen Koningsdagfeesten dit jaar
Koningsdag 2020 gaat niet door.
De maatregel om alle feestelijkheden
op 27 april af te zeggen is al eerder
genomen. Die beslissing valt onder de
maatregelen die door onze regering
zijn genomen om verdere verspreiding
van het coronavirus te voorkomen.
Wat veel mensen zich echter niet
realiseren is dat ook eigen buurt-,
straat- of tuinfeesten, barbecues,
braderieën of andere bijeenkomsten
helaas niet mogen plaatsvinden.

Alle organisatoren die op Koningsdag een
evenement in onze gemeente hadden willen
houden, hebben inmiddels te horen gekregen
dat dit niet meer kan en dat vergunningen zijn
ingetrokken. Die beslissing sluit direct aan bij
het landelijke verbod op evenementen waar
veel mensen te verwachten zijn. Maar ook de
eigen, particuliere, kleinere initiatieven, zoals
een straatfeest of een buurtbarbecue, mogen
niet plaatsvinden. Ook hier is sprake van een
grote samenkomst van mensen waarbij de
vereiste afstand tot elkaar niet goed te

organiseren valt. Hoe jammer ook, vragen we
iedereen die een dergelijk plan heeft, om hier
van af te zien. En bedenk: uitstel is geen afstel.
Wat we nu moeten missen, halen we later weer in!
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‘Met hulp kun je er weer uitkomen. Kijk maar naar ons!’
Monteur Michael raakt door omstandigheden werkloos. “Het duurt
even voor je WW krijgt, terwijl de
rekeningen gewoon doorlopen.
Voordat je het weet, zit je met
schulden. Om te kunnen eten hebben we wel eens geld uit de spaarpot van mijn zoon gepakt. Ik zat in
die tijd helemaal niet lekker in mijn
vel, maakte veel ruzie thuis, dronk
te veel bier en kwam pas ‘s middags
mijn bed uit.”
Uiteindelijk trekt zijn vrouw aan de bel bij
Humanitas. “We hebben vervolgens samen
alle papieren uitgezocht. Als er nu post

nu gelukkig weer een stuk beter. Ik wil graag
tegen mensen met geldzorgen zeggen: Om
hulp vragen is niks om je voor te schamen!
Zo kun je er ook weer uit komen. Kijk maar
naar ons!”
De naam en de foto van Michael zijn niet
echt. Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van
Michael of heb je andere geldzorgen?
Er is hulp. Bel of whatsapp met gemeente
Heumen (06) 50 44 23 27 of mail naar
schuldhulpverlening@heumen.nl
binnenkomt van een schuldeiser, openen we
die samen met onze hulpverlener. We leren
hoe we schulden kunnen voorkomen. Het gaat
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De week van
de burgemeester
Het is zo prettig om even op kantoor rond te
lopen, een praatje te maken, te horen hoe iets
gaat, ergens een zetje te geven zodat het loopt,
van dat soort dingen. In plaats daarvan kijk ik in
mijn werkkamer thuis naar kleine en wat grotere
beeldschermen. Soms gaan mijn ogen scheel
kijken als ik lang vergader op mijn mobieltje en
probeer al die gezichten van mensen goed te
onderscheiden en te horen wie wat zegt. Ik mis de
mensen in mijn vorige leven, van vóór Corona,
maar er zijn ook voordelen. Tussendoor kan ik even naar de tuin lopen
met een kopje koﬃe in de hand om te zien hoe de natuur zijn best
doet; de blaadjes en bloemen springen uit schijnbaar dode takken.
Dan denk ik, zal onze maatschappij zich ook zo snel herstellen als het
monster Corona enigszins getemd is. Of blijven we nog jarenlang met
de littekens van leegtes die zijn ontstaan, afscheid dat niet mogelijk
was, zaken die verloren gingen en feesten die niet gevierd mochten
worden. Een ding is zeker, we zullen hard moeten werken om een
nieuwe wereld te scheppen, met andere gedragspatronen en werkwijzen, andere gewoontes, wellicht andere normen en waarden.
Ik mis ook de mensen, u als inwoner die ik tegenkwam op straat, of bij
wie ik op bezoek ging. Dat gebeurt nu niet meer. Mijn agenda vertoont
grote gaten van al die geschrapte afspraken. Ik mis de inspiratie die u
mij gaf, ook voor mijn wekelijkse stukje. Want als je overal komt dan
zie en hoor je veel waarvan je denkt, daar moet ik iets aan of mee
doen. Vanmiddag was ik op het gemeentehuis om handtekeningen te
zetten, en ik ben expres even de straat overgestoken om door het
winkelcentrum in Malden te wandelen. Al een maand was ik uit de
buurt van winkels gebleven, maar ik wilde nu zien hoe het gaat met
die strenge regels. Nou, complimenten. Iedereen bleef keurig op
afstand. Echt beleefd. Maar op die manier is er toch veel minder
contact. Ik vraag mij af hoe u dat beleeft, en of u het ook mist?
Er zijn nog wel eens vragen bij het advies: blijf thuis. Het advies is er
niet voor niets, want we willen voorkomen dat we het virus overbrengen. Daardoor voorkomen we dat nog veel meer mensen sterven.
Mensen die een tuin hebben, die kunnen dichtbij zelfs van het
heerlijke weer genieten. Niet iedereen heeft die mogelijkheid, en
natuurlijk is het heerlijk om naar buiten te gaan en te kunnen bewegen. Het kan ook opluchten om als gezin even niet bij elkaar opgehokt
te zitten. Films kijken en puzzelen kan leuk zijn, maar alsmaar stil
zitten is niet gezond. Juist in een tijd waarin we sterk moeten zijn is
een goede conditie van belang. Maar als u een ommetje maakt, doe
dat dan op rustige plekken en houd afstand. Kinderen kunnen buiten
spelen, en mensen die zonder bij iemand in de buurt te komen kunnen
ﬁetsen, wandelen, hardlopen, daar kan ik niet tegen zijn. Ik zou
zeggen, hou afstand maar zorg als het kan dat geest en lichaam
gezond blijven.
Nog even, hebt u dat ook, bewondering voor al die leuke ideeën van
mensen om iets voor anderen te doen, om de mogelijkheden die er
wel zijn te benutten, om grappig te zijn en anderen te laten lachen
waar het kan. Enorm ﬁjn hoe mensen de moed erin houden. Ik hoop
dat u dat ook lukt.
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Collectes
• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen
die tot eind april zouden collecteren hun collectes opgeschort.
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).
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: sectie H perceelnummer 459
• Malden: Vogelenzang 3, Zwenkgras 28
• Overasselt: Leegraaf 13, Tempelstraat 11
kadastrale gegevens OVA00 887 G Kasteelsestraat naast nummer 9 te
Overasselt
Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Hoogstraat 56, Molenkuil 9
Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning
• Heumen: Dorpstraat 38
• Malden: Hatertseweg 2, Kerkplein 4
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Heumen: Rijksweg 206
Verkeersbesluit instellen gewichtsbeperking
• Malden: Schoolstraat (tussen aansluitingen met Chrysantstraat en
Kroonsingel)
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, N324
Provincie Gelderland is bezig met de reconstructie van de N324 tussen de
Drutenseweg en de Graafsebrug bij Nederasselt. Rond de verkeerslichten bij
het kruispunt van de N324 met de Broekstraat en Eindsestraat worden enkele
aanpassingen gedaan voor de oprijstroken en de ﬁetspaden. Ook wordt
vanaf de verkeerslichten tot aan de brug het ﬁetspad licht gewijzigd.
De aanpassingen vallen voor een beperkt deel buiten de bestaande verkeersbestemmingen. Het bestemmingsplan maakt de reconstructie van de N324
planologisch mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan, met de onderliggende onderzoeken ligt vanaf
maandag 20 april tot maandag 1 juni 2020 ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis. Wilt u de analoge stukken inzien, maak dan een afspraak bij
het KCC (tel. 14024). Tevens is het plan digitaal beschikbaar en raadpleegbaar
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eerder op de hoogte? Volg ons op
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
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