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Kermis in Malden op Zuidplein

19 juli 2019

Van zaterdag 7 september tot en met 
dinsdag 10 september is er kermis in 
Malden. Dit jaar vindt de kermis weer 
plaats op het Zuidplein en niet op het 
Kerkplein. De afgelopen twee jaar vond 
de Maldense kermis plaats op het 
Kerkplein. Dit was een verzoek van de 
ondernemersvereniging met het idee 
het Kerkplein meer als evenementen-
terrein te gebruiken en parkeermoge-
lijkheden te benutten op het Zuidplein. 

De gemeente besteedt de organisatie van 
kermissen uit. Voor Malden hebben we voor 
5 jaar een overeenkomst afgesloten met 
kermiscoördinator Saedt uit Groesbeek. Het 
contract loopt nog tot en met dit jaar. In de 
overeenkomst is het Zuidplein aangemerkt als 
standplaats van de kermis. De exploitant heeft 
aangegeven, uit economische overwegingen, 
dit jaar weer terug te willen naar de vertrouw-
de plek op het Zuidplein. Omwonenden zijn 
hierover middels een brief geïnformeerd. 

Kerkplein open voor parkeren
Omdat de kermis extra parkeerdrukte met zich 

mee kan brengen, stellen we tijdens de kermis-
periode van donderdag 5 september tot en 
met woensdag 11 september het Kerkplein, dat 
autovrij is, open voor parkeren. De openstelling 
geldt beperkt op marktdagen (donderdagoch-
tend tot 14.00) en bij begrafenissen.

Volgend jaar kermis opnieuw uitbesteden
De gemeente wil voor de periode hierna de 
organisatie van de kermis in Malden opnieuw 
uitbesteden. We gaan samen met omwonen-
den, ondernemers, de kerk en de gemeente-
raad kijken wat hiervoor de beste locatie is.

De kermis is geopend van zaterdag 
tot en met dinsdag van 14.00 tot 
00.00 uur. 

In het kader van de herdenking van 
Market Garden in september is de 
gemeente op zoek naar 2 PSP-pla-
ten. Deze willen we gebruiken voor 
een informatiebord. Heeft u deze en 
wilt u deze beschikbaar stellen aan 
de gemeente? Heel graag! 

Neemt u contact op met René Joosten van 
de gemeente Heumen, contactpersoon 
Market Garden, via: rjoosten@heumen.nl. 

PSP-platen zijn geperste staalplaten; de 
Pierced Steel Plank ofwel PSP. Ze zijn 
destijds in 1944 zijn gebruikt voor de aanleg 
van Vliegveld B91, ook bekend als Airstrip 
Malden, dat lag tussen Malden en de Kluis.

OPROEP!

Vakantiesluiting 
informatiebalie 
Bouwen, Milieu en 
Leefomgeving
De informatiebalie van de afdeling 
Bouwen, Milieu en Leefomgeving is 
van 23 tot en met 27 juli gesloten. 
Alleen voor dringende zaken (die 
bijvoorbeeld betrekking hebben op 
veiligheid) is de informatiebalie 
bereikbaar. 

U kunt dan tijdens werkdagen contact op-
nemen via ons Klant Contact Centrum op 
telefoonnummer 14 024. 
Kijk voor onze openingstijden op: 
www.heumen.nl/openingstijden.



www.heumen.nl19 juli 2019

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).

Collectes

• Geen collectes

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben 

betrekking op onderstaande adressen. U vindt aan-

vullende informatie op www.heumen.nl > Bestuur > 

Regelgeving en openbare bekendmakingen > 

Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: sectie I nummer 586

• Malden: perceel 2892 sectie C (nabij Grote Loef 77)

• Overasselt: Vogelzang 2

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Frankenstraat 34, Jac Marisstraat 12 

 (kavel 44, project Heumen Noord)

• Malden: Kerkplein 2B, Promenade 2, sectie G   

 perceelnummer 3813 (thv De Wieken 64-66)

• Nederasselt: Coehoornhof 31 t/m 45

• Overasselt: Valkstraat 15

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Malden: Grote Loef, Vieracker 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Heumen: Jan J. Ludenlaan 2

Aanwijsbesluit 

• Deurwaarder en medewerkers Flanderijn

Ontwerp algemeen belangbesluit 
Sportcentrum Malden en De Veldschuur
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heumen maken op grond 
van artikel 25h, lid 6 van de Mede-
dingingswet en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat een ontwerp algemeen belang-
besluit Sportcentrum Malden en De 
Veldschuur ter inzage wordt gelegd. 
Met de vaststelling door de raad van 
het algemeen belangbesluit wordt ook 
formeel vastgelegd dat deze voorzie-
ningen vanuit het algemeen belang 
zijn gerealiseerd.

Procedure
Voor dit ontwerp algemeen belangbesluit 
wordt de Uniforme Openbare Voorbereidings-
procedure gevolgd. Dit houdt in dat voordat 
een besluit genomen wordt zienswijzen 
kunnen worden ingediend. Het tijdig indienen 
van een zienswijze is een voorwaarde om in 
een later stadium beroep in te kunnen stellen 

tegen de definitieve vaststelling van het alge-
meen belangbesluit.

Inzageperiode
Het ontwerp algemeen belangbesluit, alsmede 
de onderliggende Analyse marktpositie Sport-
centrum Malden, is vanaf maandag 22 juli tot 
en met maandag 2 september 2019 op de 
gemeentelijke website te raadplegen en ligt 
gedurende die periode tijdens de openings-
uren ter inzage bij de balie Bouwen, Milieu 
en Leefomgeving in het gemeentehuis aan 
het Kerkplein 6 te Malden.
 
Reactiemogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een ieder gedurende deze termijn ziens-
wijzen over het ontwerp algemeen belangbe-
sluit naar voren brengen. Deze zienswijzen 
moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Heumen, 
Postbus 200, 6580 AZ Malden. 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Dorpsverbinders Heumen: 
De ogen en oren van jouw dorp 
Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. Wij brengen mensen bij 
elkaar en signaleren vragen en problemen. Ook zorgen we ervoor dat 
inwoners de weg vinden naar activiteiten en voorzieningen. Spreek ons 
gerust aan!

Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl


