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Werklandschap Overasselt
Het Werklandschap in Overasselt
wordt een mooi gebied dat ruimte
biedt aan bedrijvigheid én aan wonen
en groen. Het Werklandschap is het
gebied aan de westkant van Overasselt tussen de Schoonenburgseweg en
Kasteelsestraat. De 1e fase - het
noordelijk deel dat bedoeld is voor
bedrijvigheid - is volop in ontwikkeling. De meeste kavels zijn uitgegeven
en er wordt al gebouwd.
Het terrein bestaat uit drie deelgebieden:
1. Aan de noordzijde is een bedrijventerrein in
ontwikkeling. Aan de rand van het bedrijventerrein liggen de kavels waar ook een bedrijfswoning mag worden gebouwd.
De binnenzijde van het bedrijventerrein is
bestemd voor bedrijven zonder woning.
Er zijn nog enkele kavels beschikbaar (zie
informatie in dit bericht onder kopje
‘inschrijving kavels’)
2. Het middengedeelte wordt ingevuld met
woningbouw en groen. Het woningbouwplan
bestaat uit 12 voor ouderen geschikte woningen, waarvan 4 sociale huur, 4 middenhuur en 4 goedkope koop.
3. In het zuidelijke deelgebied, aan de
Schoonenburgseweg, is een groter kavel
gereserveerd voor de verplaatsing van de
supermarkt annex bakkerij en slagerij die
momenteel aan de Hoogstraat gevestigd is.
Zij kampen al langer met ruimtegebrek en
nu is er de kans om op een goede locatie in
het dorp nieuw te bouwen. Zo kunnen deze
belangrijke voorzieningen voor Overasselt
behouden blijven én groeien.

Kwaliteit en duurzaamheid voorop
Omdat er behalve gewerkt ook gewoond gaat
worden, wordt het terrein groen ingericht.
Ook duurzaamheid is een belangrijk speerpunt.
Zo wordt gebruikgemaakt van milieuvriendelijke materialen en wordt het hemelwater
afgekoppeld van het riool.
Bestemmingsplanprocedure voor gewijzigde
invulling 2e fase Werklandschap
Al in 2009 is er een bestemmingsplan vastgesteld voor het gehele Werklandschap.
Op 1 mei is voor de ontwikkeling van de 2e fase
van het Werklandschap een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Deze wijziging
is noodzakelijk, omdat de verkavelings- en
ontsluitingsstructuur zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke planopzet en in
verband met de toevoeging van de woningen.
Planning
Er is op dit moment nog maar een zeer globale
planning. In deze planning gaan we ervan uit
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in

september van dit jaar vaststelt. Daarna moet
de grond bouwrijp worden gemaakt, waarna
de noodzakelijke grondverkopen en overdrachten kunnen plaatsvinden. Op dit moment
is daar nog geen planning voor, maar naar
verwachting kan dit in het najaar plaatsvinden
en zouden bouw van supermarkt en woningen
begin 2021 kunnen starten.
Inschrijving kavels bedrijventerrein
Op het bedrijventerrein zijn nog 2 kavels beschikbaar. Het betreft de percelen kadastraal
bekend gemeente Overasselt sectie F nummer
793 ter grootte van 600 m2 (kavel 2) en Overasselt sectie F nummer 802 ter grootte van
1000 m2 (kavel 11). Meer informatie vindt u op
onze website: www.heumen.nl/bedrijven/
bedrijfskavels_43064/
Meer informatie
Een verdieping op bovenstaande, inclusief
impressies, vindt u op de projectpagina op
onze website:
www.heumen.nl/werklandschapoverasselt.

Facebookgroep met aanbod van lokale ondernemers
Lokale ondernemers zetten allerlei
initiatieven op om in contact te blijven
met de consument. De facebookgroep
HaalTinhuis is een nieuw initiatief dat
consumenten en lokale ondernemers
met elkaar in contact brengt. Ondernemers bieden aan, inwoners nemen af.
Verspreid op sociale media zie je allerlei berichten van lokale ondernemers over bezorgmaaltijden en afhaaldiensten. Dit betekent dat
je als consument verschillende bedrijven moet

volgen om te weten waar je producten kunt
afhalen of laten bezorgen. HaalTinhuis brengt
vraag en aanbod onder één dak.
De Facebookgroep is één pagina waarop je
direct het aanbod en de berichten van lokale
ondernemers kunt zien. Denk aan bezorg- of
afhaalmaaltijden, je favoriete brood van de
bakker om de hoek of de krat met boodschappen die bij je lokale supermarkt klaarstaat. Via Facebook word je doorgestuurd
naar de (web)pagina van de ondernemer,

zodat je daar je bestelling kunt plaatsen en het
lokale contact kunt onderhouden.

Lintjesregen 2020 gemeente Heumen
Op 24 april 2020 heeft burgemeester Mittendorﬀ tijdens de Lintjesregen vier
inwoners van de Gemeente Heumen namens de Koning benoemd tot ‘Lid in de
Orde van Oranje Nassau’. Dat gebeurde dit jaar in tegenstelling tot vorige jaren
niet bij de gedecoreerden thuis maar telefonisch. Dit in verband met de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn getroﬀen. Onze inwoner Ans van
Kemenade is door de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, namens de
Koning benoemd tot ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’. Ook deze
Koninklijke Onderscheiding vond telefonisch plaats, net als de felicitaties door
burgemeester Mittendorf.
katholieke kerk H. Antonius Abt van Overasselt is Dora van Kaauwen sinds 1992 vrijwilliger voor het Rode Kruis. Als er iets moet
gebeuren, dan kan men een beroep op haar
doen. Zij doet het ‘gewoon’. Kenmerkend is
de lange adem van haar vrijwilligerstaken.
Zo heeft zij al jaren dezelfde mensen onder
haar hoede. Zij wandelt wekelijks met hen en
bezoekt hen als zij bedlegerig zijn. Bovendien
verzorgt zij de jaarlijkse vakantieweek voor
gehandicapte ouderen.

Mevrouw T.E.J. (Dora) van Kaauwen-Van der
Burgt (70) uit Overasselt
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Na het overlijden van haar man is Dora Van
Kaauwen zich gaan inzetten voor de gemeenschap. Naast haar inzet voor de rooms-

Daarnaast vindt zij altijd tijd voor het verrichten van talloze klussen en hand-enspandiensten voor vele andere organisaties,
zoals de plaatselijke voetbalvereniging, de
Vereniging van Overasseltse Vrouwen en
sinds 2015 het Agrarische Museum. Verder
zet Dora van Kaauwen zich vanaf 1990 in
voor carnavalsvereniging de Strandjutters
en collecteert zij sinds 1990 jaarlijks voor
het Reuma Fonds.

1978 braakliggend terrein is in de loop der
jaren door de toewijding van Jo Brink een
pareltje van de gemeente Heumen geworden.
Daarnaast is Jo Brink al 23 jaar vrijwilliger bij
Centrum Welzijn, Wonen en Zorg Malderburch.
Elke week (!) maakt hij een wandeling met
cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Dit vergt veel geduld en empathie. Hij
kan dat als geen ander. Buiten het wandelen
om is Jo Brink ook vele jaren actief als
vrijwilliger bij de Jeugdvierdaagse Malden.

De heer J.P. (Jo) Brink (85) uit Malden
(Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Sinds 1979 zet Jo Brink zich op vrijwillige basis
in voor de Vereniging Vrienden van de
Heemtuin Malden. Jo Brink is vanaf de
oprichting van de Heemtuin als agrariër
betrokken geweest bij het opzetten en
verzorgen van de akkers en de tuin. Het in

Daarnaast is hij gaan werken op een school
met Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen.
Jo Brink had de bijzondere gave om lastige
leerlingen of leerlingen in een crisissituatie te
kalmeren. Naast het zware werk in zijn jongere
jaren en zijn inzet voor het vrijwilligerswerk,
heeft Jo Brink vanaf 2016 zijn zieke vrouw
2 jaar lang verzorgd zodat zij niet naar een
hospice hoefde. Jo Brink is tot de dag van
vandaag actief als vrijwilliger bij verschillende
organisaties in de gemeente Heumen.

Mevrouw H.A.M.G. (Rieky) Duighuisen-Vink
(63) uit Overasselt (Lid in De Orde van
Oranje Nassau)
Rieky Vink is sinds 1972 werkzaam bij
Pluryn. En nog steeds ligt, na 45 jaar
dienstverband haar hart bij haar cliënten
van ‘De Winckelsteegh’. De afgelopen 36
jaar is Rieky Vink actief in het Sint Nicolaas
comité in Overasselt. Haar voornaamste
taak binnen het comité is het verzorgen van
een geslaagde intocht voor Sint Nicolaas.
Naast bovenstaande activiteiten is zij sinds
1999 de mantelzorger voor twee tantes en
één oom. Rieky Vink is bij uitstek een mooi
voorbeeld van participatie in onze maatschappij. Naast het zingen bij Zangkoor
Splendid is Rieky Vink actief lid van de
interne commissie. Deze besteedt aandacht
aan het lief en leed binnen het koor.
Daarnaast is Rieky Vink organisator van de
halfjaarlijkse zwerfvuilactie. Ook binnen
deze vereniging wordt zij gezien als iemand
die haar verantwoordelijkheden serieus
neemt en die van aanpakken weet.
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De heer H.J.C.M. (Hennie) van Lin (63) uit
Overasselt (Lid in De Orde van Oranje
Nassau)
Hennie van Lin is bekend in de hele gemeente, en in zijn eigen dorp Overasselt is er
waarschijnlijk niemand die hem niet kent.
Hennie van Lin wordt gezien als een echte
verbinder en een buitengewoon sociaal en
ondernemend persoon. Hij kent iedereen
en weet de juiste mensen en organisaties
bij elkaar te brengen waardoor er mooie
activiteiten ontstaan die de samenhang van

Mevrouw Prof. Dr. A.M.C. (Ans) van Kemenade
(65) uit Malden
(Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw)
Vanaf 1999 is Ans van Kemenade hoogleraar
Engelse Taalkunde aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren. Haar wetenschappelijke werk is al vele jaren van uitzonderlijk
groot belang voor het geesteswetenschappelijke onderwijs en onderzoek in Nederland.
Haar proefschrift ‘Syntactic Case and Morphological Case in the History of English’ (1987) is
een klassieker en luidde het begin in van een
nieuw onderzoeksveld. Haar proefschrift werd
gevolgd door een indrukwekkende collectie
artikelen en bundels, waaronder het stan-

de gemeenschap vergroten. Vanaf 1994 is
Hennie van Lin actief als vrijwilliger bij
Stichting Overasselt Promotions. Hij is bedenker en initiator van vele activiteiten in en
om het dorp, bijvoorbeeld van de organisatie
van de jaarlijkse doortocht van de 4Daagse.
Maar ook als organisator van de jaarlijkse
dodenherdenking. Als opvolger van zijn vader
zorgt Hennie van Lin dat de dodenherdenking op 4 mei bij het monument tot in de
puntjes is verzorgd. Sinds 2004 zet Hennie
van Lin zich in als manager-beheerder voor
het Verenigingsgebouw Overasselt. Zo zorgt
hij dat het Verenigingsgebouw goed wordt
onderhouden, dat de activiteiten van de
verenigingen in het Verenigingsgebouw goed
gefaciliteerd worden en stuurt hij de andere
vrijwilligers aan. In 2016 heeft Hennie van Lin
het initiatief genomen voor het realiseren
van een ontmoetingskeuken in het Verenigingsgebouw. Door zijn inzet bestaat er nu
een groep ‘Senioren koken samen’.
Daarnaast is hij vanaf 2004 actief als penningmeester bij het Dorpsplatform Overasselt. Als
één van de initiatiefnemers en oprichter van
het Dorpsplatform zet hij zich in voor de
leefbaarheid van het dorp Overasselt.

daardwerk ‘Handbook of the History of English’
(2006). Dit leidde onder andere in 2019 tot haar
toetreding tot de prestigieuze internationale
Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de
mondiale top. Naast haar wetenschappelijke
onderzoek heeft Ans van Kemenade gedurende haar loopbaan een reeks van belangrijke
bestuurlijke taken vervuld.
Zo was zij van 2002 tot 2011 voorzitter van het
bestuur van het Universitair Talencentrum
Nijmegen. Ans van Kemenade legde hier het
fundament voor en bouwde het huidige
Radboud in’to Languages op, waar inmiddels
meer dan 19 verschillende talen onderwezen
worden. Van 2005 tot 2012 was Ans van
Kemenade lid van het bestuur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).
Daarnaast was zij van 2008 tot 2014 lid van
het bestuur van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
gebied Geesteswetenschappen. Dankzij het
wetenschappelijke gezag en de sterke
bestuurlijke verantwoordelijkheid van Ans van
Kemenade speelt Nederland op dit moment
een leidende rol in de digitale omwenteling in
de geesteswetenschappen in Europa. Ans van
Kemenade stond tenslotte mede aan de wieg
van Nederlab, een grote digitale infrastructuur
die is gesubsidieerd door NWOgroot.

Zonnepanelen
aanschaffen via de
gemeente Heumen?
Vooral nu!
Het coronavirus houdt ons allen in de
greep. Er wordt keihard gewerkt om
dit een halt toe te roepen. Diverse
sectoren zien nu hun omzet drastisch
terugvallen en ook de bouw- en
installatiesector kampt met de negatieve gevolgen. Het is daarom vooral
nu een goed moment om na te denken
over de aanschaf van zonnepanelen
en zo te zorgen dat bouw- en installatiebedrijven in onze gemeente de
komende moeilijke periode verzekerd
zijn van opdrachten.
U kunt zonnepanelen via de gemeente
Heumen aanschaffen. Er wordt nog steeds
geïnstalleerd, weliswaar tegen extra veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus. U bent verzekerd van een goede zonnepaneleninstallatie. Geen zorgen voor een
periode van 15 jaar omdat de gemeente
Heumen garant staat voor alle afspraken!
U wordt zo veel mogelijk ontzorgd.
Geen uitzoekwerk, de installatie wordt heel
eenvoudig gefinancierd door een aantrekkelijke gemeentelijke lening van 15 jaar. In 1 keer
betalen of extra aflossen kan ook en de BTW
teruggave wordt ook voor u geregeld.
Veel makkelijker kan het niet worden.
Tot slot: u bespaart ook nog eens geld. Want
ook al wordt de salderingsregeling vanaf 2023,
in 10 jaar tijd, stapsgewijs afgebouwd, het
investeren in zonnepanelen blijft financieel
aantrekkelijk.
Informatie en aanmelden
Aanmelden voor een vrijblijvende offerte is
eenvoudig. Ga hiervoor naar de website
heumen.nl/inwoners/zonnepanelenproject_
45272. Op deze website kunt u ook de voorwaarden en uitgebreide informatie vinden.
Informatie over de salderinsgregeling kunt u
vinden via www.milieucentraal.nl/energiebesparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/
salderingsregeling-voor-zonnepanelen/
Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met
een smalle beurs), maar ook bedrijven en
(sport) verenigingen met een eigen pand en
een kleinverbruikersaansluiting van maximaal
3×80 ampère.

Uit de gemeenteraad: 21 april
Op dinsdag 21 april vergaderde de gemeenteraad
van Heumen. Voor het eerst in zijn
geschiedenis deed hij dat digitaal.
In verband met de maatregelen als
gevolg van het coronavirus is er
een tijdelijke wet aangenomen die
besluitvorming in een digitale
vergadering mogelijk maakt. Nadat
de voorzitter gecontroleerd had of
alle raadsleden goed in beeld waren
heeft de gemeenteraad gesproken
over de volgende onderwerpen.
Omgevingsvisie
Als onderdeel van de Omgevingswet die
ingevoerd gaat worden, gaat het college aan
de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft op 21

april een voorstel behandeld over het proces
om te komen tot deze Omgevingsvisie. Als de
Omgevingsvisie klaar is, stelt de gemeenteraad de visie vast. Een aantal partijen vroeg
in het debat aandacht voor de participatie
van inwoners en andere betrokkenen. De
wethouder zegde toe hier volop aandacht
aan te besteden.
Motie over steun aan hulpbehoevende
inwoners in deze tijd
Aan het eind van de vergadering werd een
zogenaamde motie ‘vreemd aan de orde van
dag’ ingediend. Door middel van deze motie
werd steun betuigd aan alle inwoners die in
moeilijkheden zijn gekomen als gevolg van
het coronavirus en zijn complimenten
uitgedeeld omdat inwoners zich goed houden
aan ‘social distancing’. Naast complimenten

en steunbetuigingen heeft de gemeenteraad
het college gevraagd om 3000 euro beschikbaar te stellen aan de Voedselbank zodat
inwoners in moeilijkheden door de Voedselbank geholpen kunnen worden.
Terugluisteren en kijken
Wilt u weten wat er gezegd is over de
Omgevingsvisie? Dat kan via ww.heumen.nl/
vergaderkalender, klik in de kalender op 21
april.
Volgende raadsvergadering
De eerstvolgende raadsvergadering vindt
plaats op donderdag 4 juni.
De agenda en vergaderstukken kunt u vinden
in de vergaderkalender. Deze is te vinden op
www.heumen.nl/vergaderkalender.

Herdenken en vieren: een programma in aangepaste vorm
documentaire, die op 5 mei wordt uitgezonden
op de lokale tv en verspreid via de website van
de gemeente: www.heumen.nl/
75jaarvrijheid. Nadere informatie volgt.
Op de website staat nu al een filmpje over de
bevrijdingsactiviteiten van afgelopen najaar.

Het is bijna zover: 4 en 5 mei. Dit jaar
maken we deze dagen thuis mee. We
staan zowel alleen als samen stil bij
beide dagen. En iedereen kan van huis
uit meedoen; hang de vlag uit, neem
stilte in acht, kijk tv en spreek over
vrijheid. Vanuit huis kunt u op 4
mei kijken naar een ﬁlmpje met een
aangepaste herdenkingsceremonie en
op 5 mei naar een documentaire over
‘Heumen 1940-1950’. Lees onderstaand bericht voor meer details.
Maandag 4 mei
Burgemeester Marriët Mittendorff legt
bloemen bij het monument in Overasselt waar

jaarlijks een 4 mei herdenking plaatsvindt.
Tevens houdt ze een toespraak. Er worden
opnames gemaakt die vanaf 19.00 uur via
onze website en onze social media-kanalen
te zien zijn.
Dinsdag 5 mei
Aanvankelijk was het plan om in Maldensteijn
een middag te organiseren met onder meer
beelden van Heumen in de jaren 1940-1950
en een escape room, maar dit kan niet
doorgaan. U kunt nog wel gratis online
meedoen met een escape room met als
thema ’75 jaar vrijheid’. Kijk op: https://
deverlorenherinnering.nl. Verder worden de
beschikbare beelden nu gemonteerd in een

Doet u ook mee?
We houden ons aan de richtlijnen van het
RIVM. We vragen u nadrukkelijk om thuis te
blijven en op 4 mei de vlag de hele dag
halfstok te hangen (dit mag dit jaar de hele
dag, normaal is het vanaf 18.00 uur) ter
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.
Verder zijn er nog 2 initiatieven gestart:
- 19.58 uur: speel de taptoe mee! U vindt
meer informatie op: https://bit.ly/34LfbEk
- Na de 2 minuten stilte het eerste couplet
van het Wilhelmus te zingen. U vindt meer
informatie op: https://bit.ly/2VkrnZt
Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te steken om
de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan
hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Hulp of ondersteuning nodig?
Kijk op onze corona telefoonlijst!
We hebben een telefoonlijst opgesteld met alle belangrijke telefoonnummers, mocht u (in
Heumen) hulp nodig hebben die te maken heeft met corona. U vindt hier de nummers van
o.a. huisartsen, telefonische hulpdiensten en gemeentelijke loketten. Kijk op onze website
onder de corona-banner!
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De week van
de burgemeester
Als u dit leest dan hebben we in
onze gemeente een aantal mensen
dat op koningsdag gehoord heeft
dat ze koninklijk zijn onderscheiden. Prachtig is dat. De meesten
voelen zich op zo’n moment een
tikkeltje overvallen, maar achteraf
vaak toch heel gelukkig dat hen dit
ten deel viel. Gebruikelijk is dat de
uitreiking feestelijk is. De burgemeester komt in een nette jurk of in een net pak met
de ambtsketen om. Als de onderscheiding wordt opgespeld zijn er mensen bij die allemaal blij zijn.
Vaak is er taart, of bloemen, en soms mensen die
klappen en foto’s maken.
Maar u snapt het al: dit jaar ging het niet zo. Dit jaar
kregen de gedecoreerden een telefoontje. We hebben
geprobeerd er iets van te maken met een mooie kaart
en bloemen. Hét moment van opspelden ergens later
dit jaar wordt vast ook wel leuk. Maar toch, de verrassing is er dan af. De aanvragers van ‘het lintje’ hebben
zo hun best gedaan met het invullen van alle papieren
in de verwachting een onvergetelijke dag te organiseren voor de gelukkige. Ik ben altijd blij dat mensen die
moeite nemen, want anders kunnen we mensen die het
zo zeer verdienen dat lintje niet geven. In ieder geval,
mijn hartelijke felicitatie voor de nieuw gedecoreerden.
Koningsdag hebben we heel sober gevierd. Maar ik zag
wel veel vlaggen. En eenzelfde soberheid is er rond de
4 en 5 mei viering. Geen 4 mei viering bij het monument,
geen tocht er naar toe met het gilde voorop, geen kerkdienst vooraf en ook het napraten slaan we dit jaar
over. En ook bijna alle festiviteiten rond 5 mei slaan we
over. Wat dat betreft is het fijn dat we in september al
veel aandacht hebben besteed aan 75 jaar bevrijding.
Toen was de wereld zich nog niet bewust van de
situatie waarin we nu verkeren en konden we onze
activiteiten onbekommerd uitvoeren. Ook nu kunt u de
bevrijding weliswaar vieren, maar het meeste gebeurt
via internet.

Bewaar textiel nog even thuis

Textielmarkt ligt voor groot deel stil door coronavirus
Kledingkast ook opgeruimd? Dat merkt Dar goed. Veel textielcontainers zitten vol en verwerkers kunnen de grote bergen textiel
helaas niet aan. Door het coronavirus ligt de textielmarkt voor een
groot deel stil. Bewaar textiel nog even thuis en voorkom dat het
verbrand wordt als restafval. Bewaar textiel in een dichte zak en op
een droge plek. Zo kan het later weer gebruikt worden als grondstof
voor nieuw textiel. Bedankt voor ieders hulp.
Tassen vol oude kleding uit kledingkast?
Liever geen oude kleding thuis bewaren? Milieu Centraal geeft de volgende tips.
• Organiseer een online ruilfeest met vrienden.
• Repareer of upcycle oude kleding. Met creativiteit van een oud item iets nieuws maken.
• Verkoop kleding online, bijvoorbeeld via Marktplaats of Vinted.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.dar.nl/textiel en www.dar.nl/coronavirus. Voor vragen kunt u contact opnemen 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.

Collectes
• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen die tot eind mei
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: Vosseneindseweg 17
• Nederasselt: Broekstraat 3, Oude Rijksweg 1, Sluisweg 1
• Overasselt: De Hage 51, Kasteelsestraat 12 A, Klaproosstraat 2, Oude Kleefsebaan 74,
Schappeveld 7

In onze gemeente zijn, als ik dit stukje schrijf, vijf
mensen overleden waarvan zeker is dat dit het gevolg
is van besmetting met het virus. En er zijn meerdere bij
wie de verschijnselen aanwezig zijn. Mensen willen over
het algemeen voorkomen dat ze besmet raken en gaan
daar heel verschillend mee om. De een komt de deur
niet uit, de ander is wat luchthartiger, maar in het
algemeen zie ik mensen er heel goed mee omgaan.
Ik ben blij dat mensen zo goed rekening houden met
elkaar. Dat voorkomt onzekerheid bij mensen die
kwetsbaar zijn. Ik hoop dat we bij verruiming van regels
dit kunnen vasthouden en ik dank u van harte dat u
zo respectvol naar elkaar bent.

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Kopacker 2, Promenade 2 – 14

Marriët Mittendorff

Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
• Malden: Pitrus

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning
• Malden: Groesbeekseweg 15, Kopacker 2
Ontwerpbestemmingsplan “Overasselt, Werklandschap 2e fase”
Dit plan ligt vanaf woensdag 6 mei t/m dinsdag 16 juni ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de
inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het College van b&w, Postbus 200, 6580 AZ
Malden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer A. Kneppers, te bereiken op telefoonnummer 14024 of (024) 358 83 00.

