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In contact met u via een digitaal platform

21 juni 2019

In het najaar starten wij met een zo-
genaamd ‘digitaal platform’ om nog 
beter en meer met u te communiceren. 
Natuurlijk blijven de bijeenkomsten 
waar we u graag ‘live’ ontmoeten ook 
bestaan maar we zien dit platform als 
een extra middel om u te bereiken. 

Via het digitale platform kunt u reageren op 
onderwerpen die dicht bij u als inwoner staan 
door bijvoorbeeld een stem uit te brengen op 
een onderwerp, een enquête in te vullen over 
een bepaald project of uw mening te geven. 
In de toekomst is het platform waarschijnlijk 
ook geschikt om als inwoner zelf een voorstel 
te doen. 

Het platform bereikt u straks via een website 
waar u kunt inloggen. Hou de informatie op 
deze pagina en ons Facebook en Twitter- 
account goed in de gaten.. Dit kanaal is voor 
ons als gemeente een proef, wij bekijken na 
een jaar of het vruchten afwerpt en bepalen 
dan of we er mee doorgaan of niet.

Oproep
Om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk 
onderwerpen kiezen die dicht bij u staan 
vragen wij inwoners om mee te denken hier-
over. Wij horen graag wat er leeft bij u en wat 
u graag terugziet op dit platform. We zoeken in 
totaal 7 inwoners die met ons mee willen praten. 

Stichting Taxus Taxi haalt 
taxussnoeisel gratis op

Oud ijzerinzameling 
door SV Juliana ‘31

Uw tuin snoeien én een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen kanker? 
Dat kan! Sinds deze maand haalt 
Taxus Taxi taxussnoeisel gratis op 
aan huis. De gemeente en Dar 
ondersteunen Stichting Taxus Taxi. 

De stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel 
in voor de productie van medicatie tegen 
kanker. Voor het beste resultaat is het 
belangrijk om broei te voorkomen. Dit kan 
door in het midden van het snoeisel een kuil 
te maken ter grote van een voetbal. Zorg 
daarnaast dat u minimaal een volle kruiwa-
gen met taxussnoeisel heeft, als u gebruik 
maakt van de ophaalservice van Taxus Taxi. 

Hoe op laten halen?
Wilt u uw taxussnoeisel gratis op laten 
halen? Kijk dan op www.taxustaxi.nl of bel 
naar: 085 - 489 63 50. Laat uw snoeiafval zo 
snel mogelijk ophalen, liefst binnen 24 uur. 

Op basis van de aanmeldingen maken we een 
selectie om een groep te vormen met een 
diverse samenstelling in bijvoorbeeld leeftijd. 
Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te 
denken, stuur dan een e-mail naar Femke 
Rutten via: communicatie@heumen.nl

De gemeente Heumen heeft toe-
stemming gegeven aan SV Juliana 
’31 (gelegen aan de Broekkant 39 in 
Malden) om op zaterdag 22 juni oud 
ijzer in te zamelen. 

U kunt van 09.00 tot 15.00 uur uw oud ijzer 
wegbrengen naar de voetbalclub. Ook kunt u 
op afspraak het oud ijzer op deze dag bij u 
thuis laten ophalen. Hiervoor maakt u een 
afspraak met Paul Reintjes op telefoonnum-
mer: 06 - 26 72 91 42 of met Lianne Muller 
op telefoonnummer: 06 - 22 01 36 93.
Mailen kan ook: oudijzerjuliana@gmail.com. 



Gft-afval 
in de zomer
Door de hitte van de zomer kan over-
last en stank ontstaan bij gft-afval. 
In dit artikel geeft Dar u tips om dit te 
voorkomen. 

• Leg een krant of lege eierdoos op de bodem,  
 zo voorkomt u dat het gft-afval aan de  
 bodem van de gft-container plakt;
• Laat keukenafval zoveel mogelijk uitlekken  
 voordat u het in de gft-container gooit;
• Verpak etensresten zoals vlees of vis in een  
 krant;
• Zet de container in de schaduw en leg wat  
 onder het deksel zodat deze altijd een beetje  
 open staat;
• Gaat u op vakantie? Laat de container dan  
 leeg achter.

Om te bepalen wat er in de container mag, kijk 
op: www.dar.nl 

Win mooie prijzen met uw foto 
voor de gemeentegids!

Voor de nieuwe gemeentegids die in 
het najaar verschijnt organiseert de 
gemeente Heumen samen met uitge-
ver Akse Media een fotowedstrijd. 
De beste foto wordt geplaatst op de 
voorkant van de gemeentegids en er 
zijn mooie prijzen te winnen!

Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd? Stuur 
dan uw foto of foto’s vóór 15 juli naar commu-
nicatie@heumen.nl onder vermelding van uw 
naam en telefoonnummer.

Prijzen
De drie winnende foto’s belonen we met een 
plaats in de gemeentegids en een waardebon 
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede 
plaats) en € 25,- (derde plaats). Dit prijzengeld 
is beschikbaar gesteld door Akse Media. 
Ook de beste overige inzendingen krijgen een 
plekje in de gemeentegids.

Spelregels
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd? 
Houd dan rekening met deze spelregels:
• U kunt alleen deelnemen als u inwoner bent  

 van de gemeente Heumen (medewerkers 
 van de gemeente Heumen zijn uitgesloten 
 van deelname).
• U mag maximaal twee foto’s insturen.
• Uw foto moet genomen zijn in de gemeente  
 Heumen en is herkenbaar voor de gemeente  
 en/of de Heumense samenleving.
• Lever uw foto digitaal aan, in JPEG/JPG  
 formaat met een minimale grootte van 2 MB. 
• Bij deelname aan de wedstrijd geeft u de  
 gemeente Heumen toestemming voor het  
 gebruik van uw foto voor bijvoorbeeld de  
 gemeentelijke website, folders, nieuws-
 brieven, etc.
• Als u personen fotografeert, vraag dan  
 vooraf toestemming voor publicatie van 
 de foto.

Meer informatie
De winnende foto’s maken wij in september 
bekend. De winnaars krijgen hiervan schrifte-
lijk bericht. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
de afdeling Communicatie via telefoonnummer 
14 024 of communicatie@heumen.nl.

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
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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

16 t/m 22 juni: Rode Kruis

23 t/m 29 juni: Natuurmonumenten

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

• Malden: Mezenlaan 8

• Overasselt: Schatkuilsestraat 10, Vogelzang 3

Verlengingsbesluit omgevingsvergunningen

• Heumen: Frankenstraat 34

• Malden: nabij Rijksweg 5, De Hoge Brug 6

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Eerder op de hoogte? 
Volg ons op

De week van 
de burgemeester

De stukjes tekst die ik 
wekelijks schrijf, gaan 
over mijn bestaan als 
burgemeester en heel 
soms zit er een klein 
stukje privé bij. 
Maar deze keer moet 
dat anders. Deze keer 
zitten mijn gedachten 

nog zo vol van het overlijden van mijn vader 
dat ik daarover wel iets moet vertellen. Want 
ik weet wel dat hij al bijna 96 jaar was, en 
dat is een mooie leeft ijd, maar het was wel 
mijn vader die er nu niet meer is. Ik ben dus 
verdrietig, dat ik hem moet missen. Daarom 
vertel ik over hem.

Mijn vader was echt een leuke man. Hij had 
twinkelende, ondeugende blauwe ogen, kon 
prachtig vertellen en hield van grapjes. Hij 
was ook verstandig en slim, een doorzetter 
en heel duidelijk in wat hij zei en wat hij 
wilde. Samen met mijn moeder vormde hij 
een plezierig en hardwerkend duo dat veel 
heeft  bereikt en heel gastvrij en toegankelijk 
was. Ze waren zo blij met alles; vooral met 
de kleinkinderen en met mij. En nu zijn ze er 
allebei niet meer.

Zittend naast het sterfb ed van mijn vader 
was ik alleen maar zijn dochter en niets 
anders. Tijdens de doorwaakte nachten en 
stille dagen dacht ik niet aan werk of aan 
praktische zaken. Mijn collega’s in de ge-
meente hebben mij geen vragen gesteld, 
maar simpelweg mijn taken overgenomen. 
En ondertussen was er een raadsvergadering 
en divers overleg en ook dat ging allemaal 
door. Wat fi jn om te kunnen rekenen op zo-
veel goede mensen die er zo maar voor je zijn.

Nu ben ik aan het wennen aan een gewoon 
nacht-dagritme, aan de zon en de regen, 
aan de alledaagse dingen van het bestaan. 
En af en toe, door een opmerking, een geur 
of de fl ard van een lied, ben ik weer even de 
dochter die haar vader mist. 
De wereld draait door. Morgen ben ik weer 
gewoon aan het werk en ga ik in mijn stukjes 
weer vertellen over de dingen die ik weke-
lijks doe.

Marriët Mittendor�    

Komt u ook naar de 
landschapsconferentie?

Op dinsdagavond 25 juni vindt de 
jaarlijkse landschapsconferentie 
plaats. U bent daarbij van harte 
welkom. We zijn te gast op boeren-
camping ‘de Eikelaar’ in Overasselt. 
Deze wordt gerund door Alwin en 
Bernadette van Raaij, gastheer van 
het landschap. 

De familie van Raaij laat zien hoe zij om-
gaan met landschapswaarden in hun 
omgeving. We maken ook kennis met het 
project ‘Kievitshofdam’ dat door het 
Erfgoedplatform is ingericht en wordt 
beheerd. Tevens bespreken we de uitvoe-
ring van projecten uit het landschapsont-
wikkelingpslan 2019-2022. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
• 18.00 uur: Ontvangst en inloop met soep
 en broodjes
• 18.30 uur: Wandeling over de boeren-
 camping en Kievitshofdam
• 19.15 uur: Koffi  e en thee 
• 19.30 uur: Uitvoeringsprogramma  
 Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
• 21.30 uur: Afronding 

Aanmelden en locatie
U kunt zich aanmelden bij Marieke Bos via 
e-mail: mbos@heumen.nl of bellen naar: 
14 024.

De landschapsconferentie vindt plaats bij 
Boerencamping ‘De Eikelaar’ aan de IJke-
laarstraat 6 in Overasselt.


