Openingstijden gemeentehuis en balies:
kijk op www.heumen.nl of
bel 14 024 (keuzemenu: 1)
e-mail: heumen@heumen.nl
website: www.heumen.nl
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

20 maart 2020
Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

Beste inwoners van onze gemeente Heumen
We zijn met elkaar in een bijzondere
situatie beland: het Coronavirus grijpt
om zich heen en vraagt van ons allen
een andere levensstijl. De overheid
heeft daartoe al een paar keer vergaande maatregelen afgekondigd, die
noodzakelijk zijn om een grote gezondheidscrisis verder te voorkomen.
Als burgemeester besef ik net als u dat we op
een andere manier met elkaar moeten omgaan
om te voorkomen dat er een tekort aan zorg
voor zieke mensen ontstaat. We kunnen niet
meer onbekommerd bij mensen op bezoek
gaan of ergens een hapje gaan eten.
De kinderen kunnen niet gewoon naar school
of hun sportclub. Bijeenkomsten met meer dan
honderd mensen zijn niet toegestaan, ook als
het een bruiloft of afscheid betreft.
Veel meer dan ooit te voren in ons leven
moeten we nadenken hoe we met elkaar zo
gezond mogelijk blijven. Die verantwoordelijk-

heid ligt bij ons allen, voor onszelf, voor elkaar.
Het Coronavirus zal gevolgen hebben voor het
dagelijkse leven in onze dorpen Heumen,
Malden, Overasselt en Nederasselt.
We bedenken andere manieren om elkaar te
begroeten omdat handen schudden niet meer
past, we houden afstand van elkaar, en als we
een tikkeltje verkouden zijn blijven we thuis.
Dat alles om te voorkomen dat dit snelle virus
vat krijgt op ons, een maatregel die we serieus
moeten nemen. Want ook bij ons wonen
mensen waar het virus niet aan voorbij gaat,
die aan den lijve de ziekte ervaren en wellicht
angstig en verdrietig zijn. De sociale contacten
worden anders voor bijna iedereen.
Mooi vind ik te zien hoe mensen de balans
weten te vinden tussen nuchterheid en voorzichtig zijn, tussen regels volgen en eigen
initiatief. Ondernemers, voor wie dit een
moeilijke tijd is, verrassen soms met nieuwe

ideeën. Hopelijk kunnen we met elkaar moed
houden, want gezamenlijk kunnen we de nare
dingen van deze crisis beter opvangen.
Als gemeente proberen we er voor u te zijn,
ook al zijn er minder medewerkers om u te
helpen, want ook wij werken zoveel mogelijk
thuis. Verder houden we ons aan de richtlijnen
van het kabinet en de noodverordening die is
ingesteld. Ik hoop dat we ervaren dat we met
elkaar sterk zijn en nieuwe manieren vinden in
wat omzien naar elkaar betekent. En laat ik
niet afsluiten voordat ik hartelijk dank zeg aan
alle mensen die zo hard bezig zijn met zorgen
voor een ander.
Marriët Mittendorff
Burgemeester
van Heumen

Maatregelen tegen het Coronavirus
In de regio Gelderland-Zuid zijn meerdere mensen besmet met het coronavirus (COVID-19). Mensen die echt hulp
of zorg nodig hebben, moeten die hulp
of zorg snel kunnen krijgen. Daarom is
het belangrijk om zorgvuldig om te
gaan met de bereikbaarheid van
iedereen die zorg verleent. Denk aan
huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen en ook de GGD. Wij begrijpen
heel goed dat u vragen of zorgen heeft.

huisartsenpraktijk maar neem telefonisch
contact op met uw huisarts. Ook bij andere
klachten neemt u eerst telefonisch contact
op. Kom niet langs zónder afspraak!
De huisartsenpost CHN Nijmegen (Spoedplein
CWZ) ziet vanaf 16 maart, 24 uur per dag,
patiënten met ernstige luchtwegklachten.
Dit kan uitsluitend ná telefonische afspraak:
• Overdag via uw eigen huisarts
• Avond-, nacht-, weekendzorg via de
huisartsenpost tel. 0900 8880

Heeft u algemene vragen over het Coronavirus
of heeft u alleen verkoudheidsklachten?
Bel dan NIET uw huisarts, maar kijk op
www.thuisarts.nl of www.rivm.nl of
bel 0800 - 1351.

Een aantal consulten die geen spoed vereisen
zullen veranderd worden in telefonische
consulten of worden verzet. U mag daartoe
ook zelf initiatief nemen.

Heeft u verkoudheid, koorts of luchtwegklachten die ernstiger lijken dan een gewone
verkoudheid of griep, ga dan NIET naar de

Niet spoedeisend onderzoek, zoals bloedonderzoek, ook in het CWZ, graag uitstellen.
Overleg als u twijfelt met uw huisarts.

Met name als u ouder (70+) bent en/of slechte
weerstand, overgewicht of chronische ziekte
heeft, overleg dan telefonisch bij klachten die
meer lijken te zijn dan een gewone verkoudheid of griep.
Landelijke adviezen blijven:
• Blijf thuis bij verkoudheid, koorts of luchtwegklachten
• Beperk uw sociale contacten
• Hoest en nies in uw elleboog
• Was regelmatig uw handen
• Schud geen handen
Algemeen
Ook voor alle andere zorgverleners zoals de
apotheek, fysiotherapie etc. geldt:
Heeft u bovengenoemde klachten; blijf thuis
en overleg eerst telefonisch met uw zorgverlener.
Bedankt voor uw begrip!

Eerder op de hoogte?Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Wat betekent het coronavirus voor onze
gemeentelijke dienstverlening?
De dienstverlening van de gemeente Heumen
blijft, zij het in afgeslankte vorm, beschikbaar
voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we
vanwege het coronavirus aanpassingen
gedaan. Ook zijn er minder medewerkers
inzetbaar.

Afspraken maken
Afspraken voor belangrijke dienstverlening
zoals het regelen van rijbewijzen en het
aanvragen van paspoorten kunnen online
via onze website www.heumen.nl gemaakt
worden.

WAT VERANDERT ER?

Geen inloopspreekuren
Daarnaast vervallen onze inloopspreekuren.
Onze balie blijft in ieder geval tot en met
6 april gesloten. In geval van spoed kunt u
telefonisch een afspraak regelen.
Bestaande afspraken zijn inmiddels afgezegd
en vervangen door telefonische afspraken.

Bellen
Bellen is vanaf nu de belangrijkste en beste
manier om contact op te nemen met de
gemeente(lijke dienstverlening). De gemeente
is elke dag bereikbaar van 8.30 tot 15.00 uur
(op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur) op de
gebruikelijke telefoonnummers 14024 en (024)
358 83 00. De wachttijd aan de telefoon kan bij
het contact opnemen met uw gemeente langer
zijn dan u van ons gewend bent. Wij vragen
hiervoor uw begrip.

Post
Indien u gevraagd bent om formulieren of
papieren per post aan te leveren, neem dan
eerst telefonisch contact op met uw contactpersoon hoe u dat het beste kunt doen.
Dit om vertraging te voorkomen.

Aanvullende maatregelen onderwijs,
horeca, sport
Zondag 15 maart heeft het kabinet
aanvullende maatregelen genomen in
de aanpak van het coronavirus.
Scholen en kinderdagverblijven
sluiten tot en met maandag 6 april.
Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en
sport- en fitnessclubs. Alle bijeenkomsten met groepen van meer dan
100 personen dienen te worden
afgelast.

•

•

•
De maatregelen zijn:
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht
vanaf maandag 16 maart tot en met
maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen
in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en mbo.
• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de
zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel
opvang in de school en het kinderdagverblijf,
zodat hun ouders kunnen blijven werken.

•

•

•

Deze opvang is zonder extra kosten.
Kijk voor een lijst van cruciale beroepsgroepen op www.rijksoverheid.nl
Leerlingen waarvan één van de ouders in
een van de cruciale beroepen werkzaam is,
kunnen aanspraak blijven maken op leerlingvervoer.
Docenten gaan onderwijs op afstand
organiseren voor kinderen die thuis zitten,
met prioriteit voor eindexamenleerlingen in
het voortgezet onderwijs en het mbo.
Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht
vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met
maandag 6 april.
Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en
coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart
18.00 uur tot en met maandag 6 april.
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om
waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Alle eerder genomen maatregelen worden
verlengd tot en met maandag 6 april.

Coronahulp vraag
en aanbod:
Wehelpen.nl
Nu de maatregelen rond het coronavirus steeds ingrijpender worden
groeit de hulpvraag van mensen die
tegen problemen aanlopen. We zien
steeds meer vragen rond eenzaamheid, angst, geen kinderopvang, niet
durven om boodschappen te doen.
Gelukkig wordt er overal hulp aangeboden. Studenten willen oppassen,
buren doen graag boodschappen en
mensen bieden telefonisch een
luisterend oor aan.
Vraag & aanbod in de gemeente Heumen
vinden elkaar op wehelpen.nl
Wehelpen.nl is gespecialiseerd in het bij elkaar
brengen van hulp vraag en aanbod. Ze hebben
hier ruime ervaring mee en hebben een team
van vrijwilligers die alle aanbod en vraag
toetsen. Ook hebben ze adviezen over het
veilig gebruiken van hun dienst. Dit maakt
wehelpen.nl tot de plek om snel en veilig hulp
aan te bieden en hulp te vragen!
Voor wie?
Iedereen die anderen zonder vergoeding wil
helpen. En iedereen die ergens hulp bij nodig
heeft. Ook zorgorganisaties kunnen WeHelpen
gebruiken om hulpvragen voor hun cliënten te
plaatsen.

Vragen over ondernemen en coronavirus
Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
vindt u antwoorden op veel gestelde
vragen van ondernemers. Kijk ook op
de pagina’s over ondernemen en het
coronavirus op de websites van
• de Kamer van Koophandel of bel
0800 - 2117
• het MKB-Nederland
• werkgeversvereniging AWVN
• VNO-NCW.
Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.
REGELINGEN VOOR BEDRIJVEN
Deeltijd-WW, Werktijdverkorting
Ondernemers met personeel die zwaar zijn
getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden
een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar
als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een
deel) van uw personeel door omstandigheden
die buiten het normale ondernemersrisico
vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen
ontstaan, onder andere als gevolg van
teruglopende omzet of uitgestelde betalingen.
Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening
courant af te sluiten. De overheid heeft een
borgstellingsregeling die banken hiervoor
extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank
over een aanvraag voor de BMKB.
Financiële ondersteuning gemeente
Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is
om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een
Bbz-uitkering; Kijk op www.heumen.nl/
ondernemers > Financiële hulp
Uitstel betalen belasting
Brengt het coronavirus uw bedrijf in de
problemen? Dan kunt u de Belastingdienst
vragen om een bijzonder uitstel van betaling
van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en
loonbelasting.

Vergadering gemeenteraad:
donderdag 26 maart
Op donderdag 26 maart
vergadert de gemeenteraad om
20.00 uur in de Raadzaal van het
gemeentehuis in Malden. In verband
met het coronavirus is deze vergadering niet voor publiek toegankelijk. U kunt de vergadering live
beluisteren via internet.
Op de agenda staat onder meer het concept
Programma Vitaal Centrum Malden. In het
concept Programma Vitaal Centrum Malden
heeft het college een visie op het centrum
van Malden uitgewerkt. Hierin staan onder
meer plannen voor het ontwikkelen van
appartementen voor starters, jongeren en
ouderen, het groener maken van deze
omgeving, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het aantrekkelijker maken van
het winkelcentrum. Meer hierover leest u op
www.heumen.nl/centrummalden. Daarnaast
staan ook stukken over de meerjarenstrategie van de GGD op de agenda.
De agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.heumen.nl/vergaderkalender.

Uw mening 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
U kunt deze vergadering live meeluisteren
via www.heumen.nl/vergaderkalender.
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 webpagina. U kunt de vergadering hier ook later
terugluisteren.

Gemeentewerf wekt
zonne-energie op
voor ‘postcoderoosproject’
De gemeente Heumen wil zoveel
mogelijk duurzame energie opwekken.
Daarom liggen er al zonnepanelen op
het dak van het gemeentehuis. Binnenkort worden ook zonnepanelen op
de gemeentewerf geïnstalleerd. Het
dak van de werf is namelijk ter beschikking gesteld aan een energiecoöperatie. In het kader van een ‘postcoderoosproject’ gaat coöperatie
Energiek Heumen hier 150 zonnepanelen plaatsen. Op twee andere
panden in de gemeente komen ook
nog eens bijna 400 zonnepanelen.
Postcoderoosproject
De ‘Regeling Verlaagd Tarief’ wordt ook wel de
‘postcoderoos regeling’ genoemd. Deze fiscale
regeling geeft recht op een korting op de
energiebelasting, als samen wordt geïnvesteerd in duurzame energie in de buurt.
Bijvoorbeeld via zonnepanelen op een dak of
grond. Om mee te kunnen doen, moet het
pand liggen in het ‘postcoderoosgebied’. Dat
zijn de aangrenzende postcodes van de plek
waar de zonnepaneleninstallatie zich bevindt.
Deelnemers aan een ‘postcoderoosproject’
krijgen 15 jaar lang een korting op de energiebelasting voor de duurzaam opgewekte
stroom. Deze korting wordt - door de energieleverancier van deelnemers - verrekend op de
eigen stroomrekening. In 2020 is de energiebelasting € 0,1182 per kWh (incl. BTW).
Ook deelnemen?
Inwoners en ondernemers kunnen lid worden
van de energiecoöperatie en korting op hun
energiebelasting krijgen. Het pand moet een
elektriciteitsaansluiting voor ‘kleinverbruik’
hebben en in het postcoderoosgebied liggen.
En postcoderoosproject kan een interessant
alternatief zijn voor woningen of bedrijfspanden die niet geschikt blijken te zijn voor het
installeren van zonnepanelen.
Meer informatie is te vinden op
www.energiekheumen.nl of via:
info@energiekheumen.nl.
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Jaarverslag Burgeradviesraad

Onze gemeente kent een Burgeradviesraad (BAR). De BAR adviseert het
college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de
uitvoering van sociale wet- en regelgeving op het gebied van wonen,
werk, welzijn, zorg en inkomen.
De BAR bestaat uit een aantal gemotiveerde
en geïnteresseerde inwoners uit onze gemeente. Zij hebben een brede interesse, zijn
sociaal betrokken en hebben vaak specifieke
kennis op één of meer beleidsonderwerpen. De
leden oordelen en adviseren altijd vanuit het
perspectief van de inwoner.

Jaarverslag
Onlangs heeft de BAR het jaarverslag over
2019 uitgebracht, dat willen we graag onder
de aandacht brengen. Hierin staan onder
andere de adviezen die ze hebben gegeven
zoals de aanbesteding van huishoudelijke hulp,
de dienstverleningsovereenkomst van het
regionaal werkbedrijf en de herijking van de
regeling over de financiële tegemoetkoming.
Kijk voor het jaarverslag op:
www.heumen.nl/bar.
Neem gerust contact op met de
Burgeradviesraad
Wilt u iets onder de aandacht brengen van de
Burgeradviesraad of heeft u vragen? Benader
dan één van de leden rechtstreeks. U kunt ook
mailen naar bar@heumen.nl. De BAR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. U bent van
harte welkom om te komen luisteren.
U vindt een overzicht met alle vergaderdata
van 2020 op www.heumen.nl/BAR. Volg de
BAR ook op Facebook: @Burgeradviesraad.
Heumen of via Twitter: @BARHeumen.

Voldoet uw rolstoel
aan de nieuwe
regels?
Vanaf 1 juli 2020 wordt u door Avan (maar ook
door andere vervoerders) nog enkel vervoerd
met rolstoel indien uw rolstoel voldoet aan de
ISO-norm. Heeft uw rolstoel een ISO-sticker of
sticker met een haaksymbool? Dan voldoet uw
rolstoel aan de norm en hoeft u niets te doen.
Zit er geen sticker op uw rolstoel? Neem dan
contact op met uw gemeente of leverancier
van de rolstoel om te zorgen dat u voor 1 juli
2020 een rolstoel heeft die voldoet aan de
ISO-norm.

Meer samen bewegen is goed!
Bewegen en sporten is gezond. Maar
sámen bewegen is nog beter, vinden
beweegcoach Dorien Vrolijks en
buurtsportcoach Daan Smits. Dorien
en Daan zijn deze maand aan de slag
gegaan in onze gemeente onder de
naam ‘Heumen Beweegt’. Doel is om
zoveel mogelijk inwoners in beweging
te krijgen.

leuk vinden om te doen. Zo kreeg ik al de tip
om te starten met ‘Bewegen als Chinezen’,
een soort Tai Chi, evenwichtsgymnastiek in
de buitenlucht. Daar wil ik mee starten.
Behalve dat ouderen in beweging komen (heel
gezond!) is minstens zo belangrijk dat het ook
een mooie aanleiding is om weer nieuwe
mensen te ontmoeten. Daarmee pak je gelijk
ook veel eenzaamheid in deze groep aan.”

Als je op een zonnige zaterdag om je heen
kijkt, lijkt het wel alsof iedereen aan sport
doet. De voetbalvelden zijn overvol, in
Heumensoord wordt volop gewandeld, gefietst
en hardgelopen en dan hebben we het niet
eens over alle zaaltjes, zwembaden en
fitnessclubs die door veel van onze inwoners
worden bezocht. Maar iedereen? Dat is dus
niet zo. Met name veel ouderen en ook nog
veel kinderen bewegen echt nog te weinig.

Naast ouderen richt Dorien zich ook op andere
groepen voor wie bewegen of sporten niet
vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan
statushouders die veel van onze voorzieningen
niet eens kennen of aan cliënten van bijvoorbeeld RIBW en Pluryn.

Elkaar ontmoeten
“Doordat we steeds ouder worden, wordt het
steeds moeilijker om aansluiting te blijven
houden bij anderen,” vertelt Dorien.
“Het wordt wat moeilijker ergens te komen,
gymclubjes vallen uit elkaar, je blijft minder
goed op de hoogte over activiteiten. Het is
belangrijk om juist die groep ouderen toch te
bereiken en met elkaar te bespreken wat ze

Extra stimulans
“Je zou denken dat scholieren en jongeren
volop met sport en beweging bezig zijn. Dat
valt in de praktijk toch vaak tegen,” stelt Daan.
“Iedereen herkent wel het beeld van jongeren
die wel heel veel tijd op hun mobieltje zitten.
En ook de voetbal- of hockeyclub is niet meer
vanzelfsprekend. Zeker als dat toch al niet je
favoriete sport is. Daarom willen we bijvoorbeeld een programma organiseren waarmee
de jeugd met veel verschillende sport- en
bewegingsactiviteiten kennis kan maken. Het
mes snijdt hierbij aan twee kanten: enerzijds

zorgt zo’n programma voor beweging,
anderzijds voor mogelijk nieuwe aanwas van
jeugdleden bij verenigingen.”
Behalve bij school en verenigingen wil Daan
ook andere evenementen of activiteiten
organiseren. Bijvoorbeeld op het Multicourt of
in een van de sportzalen.

www.heumen.nl

20 maart 2020

‘Het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen’
Yusef vindt het heerlijk om op
zichzelf te wonen. “Maar het geld
dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen. Ik bestelde wel erg veel
op rekening. Mooie spullen, kleren
een dure telefoon… Ik heb onderschat wat het betekende om zelf
verantwoordelijk te zijn voor mijn
vaste lasten.”
Ondertussen stapelen de schulden van Yusef
zich op en lukt het hem ook niet meer om
zijn energierekening en zorgpremie te betalen. “Voor de buitenwereld speelde ik mooi
weer, maar ondertussen had ik veel stress. Ik

met regelingen waar ik recht op heb, maar
waarvan ik niet wist dat ze bestonden, zoals
bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Het is zo
fijn dat ik er niet meer alleen voor sta. Mijn
belangrijkste les? Niet meer lenen! Op is op.”

gooide enveloppen ongeopend in een la.
Met een schuldhulpverlener van de gemeente
kreeg ik weer overzicht over mijn financiën.
Samen hebben we een plan gemaakt hoe ik
mijn schulden kan aflossen. En zij helpt me ook

Aanleg circulair fietspad
Hessenbergseweg
De gemeente Heumen is gestart met de voorbereidingen om een vrij
liggend fietspad langs de Hessenbergseweg in Overasselt aan te leggen.
Bij de aanleg wordt op een circulaire manier gewerkt, dat wil zeggen dat
herbruikbare materialen gebruikt worden.
“Door de realisatie van het fietspad wordt de fietsinfrastructuur versterkt,” vertelt Peter
Rutten, projectleider van de gemeente. “Hierdoor wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Het fietspad ligt aan de zuidwestzijde van het vennengebied en maakt dit gebied
nog aantrekkelijker als recreatiegebied. Door het fietspad op een duurzame manier te
realiseren draagt het bij aan onze landelijke doelstellingen om circulair te werken.”
Na de zomer van 2020 zal gestart worden met de aanleg van het fietspad.
Samen in bouwteam
NTP, de aannemer die samen met gemeente
Heumen het werk gaat maken, is enthousiast
over de samenwerking. NTP is een regionale
aannemer die actief is op het gebied van
wegen, bodem, water, energie en advies.
Bij NTP staat samenwerken en duurzaamheid
hoog in het vaandel. “We kijken er naar uit om
dit werk samen in bouwteam uit te voeren,”
aldus Bart Loose, directeur NTP. “Onze ervaring
is dat samenwerken in bouwteam leidt tot de
beste keuzes en de meest duurzame en
circulaire oplossingen. Bij de gemeente
Heumen zit veel kennis en ervaring en het is
mooi om dat aan die van ons te kunnen
koppelen. Zo kunnen we samen toewerken
naar het beste resultaat.”
Wethouder René Waas en NTP-directeur
Bart Loose ondertekenen het contract.

De naam en de foto van Yusef zijn niet echt.
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van
Yusef 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

www.achterdevoordeur.net
Collectes
• 22 t/m 28 maart: ZOA

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 omgevingsvergunning
• Heumen: Frankenstraat 30
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 30B
• Malden: Groesbeekseweg 50
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Heumen: sectie C nummer 2897 (nabij Rijksweg 235)
Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig
• Nederasselt: sectie D peceelnummer 418 (nabij Broekstraat 37A)
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Malden: Groesbeekseweg 55A

