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Carnaval: feest voor inbrekers

22 februari 2019

Nog even en dan barst het carnavals-
feest weer los. Gaat u gezellig carna-
val vieren of op vakantie? Zorg dan 
dat u uw woning goed achterlaat. 
Als veel mensen van huis zijn, slaan 
inbrekers immers hun slag. Het is 
bekend dat juist in deze periode het 
aantal woninginbraken stijgt. Hou aan 
carnaval geen kater over en neem 
preventiemaatregelen.

Nep de echte boeven met onderstaande 
maatregelen:
• Sluit alle deuren en ramen als u weg gaat.  
 Sluit ook uw schuurtje of garage goed af.  
 Hierin staan vaak spullen waarmee inbrekers  
 makkelijker uw woning binnen kunnen  
 komen. 
• Geef uw woning een bewoonde indruk. Laat  
 een paar bekers en borden op het aanrecht  
 en de eettafel staan. Zorg dat iemand uw  
 post opruimt en gebruik verlichting en  
 tijdschakelaars. 
• Vertel uw buren dat u niet thuis bent en  
 vraag of ze een oogje in het zeil houden. 

Verdachte situatie? Bel 112!
Blijft u thuis? Wees dan ook alert. Ziet of hoort 
u iets vreemds? Zoals een onbekende auto? 
Of een persoon op de uitkijk? Aarzel dan niet 
en bel direct de politie via 112. Let goed op 
details zoals kenteken, merk en kleur van de 
auto, uiterlijke kenmerken en kleding van 

personen. Als u direct belt is de kans groter dat 
de politie een verdachte kan aanhouden. 
Is het niet acuut, maar wilt u toch melding of 
aangifte doen, dan belt u met 0900-8844.

Fotocredit: Politie

Meer tips vindt u op de website van de politie:
www.politie.nl/themas/woninginbraak.html.  

Op donderdag 28 februari 
vergadert de gemeente-

raad om 20.00 uur in de Raadzaal 
van het gemeentehuis in Malden. 
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda staat 
het ambitiedocument Omgevings-
wet. 

De Omgevingswet treedt in januari 2021 in 
werking. Er zijn talloze wetten en regels over 
ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Het 
doel van de Omgevingswet is om deze 

wetten en regels op het gebied van bouwen, 
milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
monumentenzorg en natuur te versimpelen en 
samen te voegen tot één wet. Dat brengt grote 
veranderingen met zich mee voor gemeenten, 
inwoners en organisaties. Het Ambitiedocu-
ment dat op de agenda van de gemeenteraad 
staat geeft aan hoe de gemeente Heumen zich 
wil voorbereiden op het werken met de nieuwe 
wet. 

De agenda en de vergaderstukken kunt u 
vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender.

U kunt uw menig 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
Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalen-
der. 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.

Vergadering gemeenteraad: donderdag 28 februari



Woensdag 20 maart: 
verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 
Op woensdag 20 maart 2019 zijn er 
twee verkiezingen. U kunt dan 
kiezen wie in de Provinciale Staten 
komt. En u kunt kiezen wie in het 
bestuur van uw waterschap komt. 
Uw stem telt! Aankomende week 
ontvangt u twee stempassen in uw 
brievenbus. Meer over de twee 
verkiezingen leest u in dit bericht. 

Wat doet de provincie?
De Provinciale Staten regelen veel in de 
provincie. Bijvoorbeeld:
• Provinciale wegen: de provincie zorgt voor 
 N-wegen.
• Ruimte: de provincie beslist onder andere
  waar woningen, wegen en natuurgebieden  
 komen.
• Natuur en water: de provincie maakt,  
 samen met waterschappen, dijken hoger  
 om overstromingen te voorkomen. 
 Ze zorgen ook voor gezond zwemwater in  
 meren en plassen.
• Streekbussen: de provincie regelt dat er 
 bussen rijden tussen gemeenten.
• Regionale omroep: elke provincie heeft  
 een eigen omroep. De provincie werkt hier  
 aan mee. 

Wat doet het waterschap?
Er zijn 21 waterschappen in Nederland. 
Zij zorgen voor schoon en genoeg water en 
dat Nederland niet overstroomt. Gemeente 
Heumen valt onder Waterschap Rivieren-
land. 

Wilt u meer weten over wat de provincie 
en het waterschap doen? Deze verkie-
zingskrant van ProDemos legt in gewone 
taal uit waar de verkiezingen over gaan. 
U kunt de krant downloaden via 
www.heumen.nl/verkiezingen.  

Op wie ga ik stemmen?
Kies de partij die het beste bij uw ideeën past. 
Een paar tips: 
• Zoek informatie over de politieke partijen.
• Praat met andere mensen: uw familie, 
 vrienden of buren.
• Gebruik een stemhulp. Provincie Gelderland 
 heeft  een stemwijzer. Deze is beschikbaar op 
 www.stemwijzer.nl. 
 De stemwijzer van Waterschap Rivierenland  
 vindt u op www.mijnstem.nl.

Op donderdag 7 maart ontvangt u de kandida-
tenlijsten. U kunt dan kiezen op welke persoon 
u stemt. 

Ik kan niet zelf stemmen, wat nu?
U mag iemand anders vragen voor u te 
stemmen. Dat heet machtigen. Doe dan het 
volgende: vul de achterkant van uw stempas 
in, onderteken deze en geef uw stempas én 
een kopie van uw legitimatiebewijs aan de 
persoon die voor u gaat stemmen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?
Dat kan als u een kiezerspas aanvraagt. 
Dit kunt u op de volgende manieren doen: 
• Kom langs bij de balie Burgerzaken. Maak   
 een afspraak via www.heumen.nl/afspraak
 maken 
• Download het formulier op www.heumen.nl/ 
 verkiezingen en lever deze uiterlijk op 
 15 maart 2019 om 17.00 uur bij ons in.  

Het Gemeente Nieuws niet ontvangen?
Sinds dit jaar staat onze gemeente-
pagina in Hét Gemeente Nieuws. 
Hét Gemeente Nieuws verschijnt 
ieder weekend in uw brievenbus. 
De krant wordt bezorgd bij alle huis-
houdens in de gemeente Heumen 
zonder nee/nee sticker. Hierbij kan 
altijd iets fout gaan. Heeft  u Hét 
Gemeente Nieuws niet ontvangen? 
Neem dan contact op met de ver-
spreider. Alleen dan kan uw bezorg-
klacht opgelost worden. 

Hoe kan ik een bezorgklacht doorgeven?
Dit kan telefonisch bij Axender via telefoon-
nummer (0485) 31 90 50 of Hét Gemeente 
Nieuws via telefoonnummer: (0481) 46 47 70. 
U kunt uw klacht ook online melden op 

www.gemeentenieuwsonline.nl. Klik op het 
tabblad ‘Berg en Dal/Heumen/Mook’. U kunt 
bovenin uw klacht melden. 

Ik heb een nee/nee sticker, hoe kan ik Hét 
Gemeente Nieuws toch lezen?
U kunt vier dingen doen: 
• Lees de volledige krant online via 
 www.gemeentenieuwsonline.nl 
• Haal een exemplaar op bij één van de 
 afh aalpunten. 
• Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief. 
 U krijgt dan alle gemeentelijke nieuwsbe-  
 richten elke week in uw mailbox. Aanmelden 
 gaat eenvoudig via www.heumen.nl/
 nieuwsbrief.
• Lees de gemeentepagina online via 
 www.heumen.nl/gemeentepagina.

Waar kan ik Hét Gemeente Nieuws afh alen?
Dit kan op onderstaande afh aalpunten:
Heumen
• Verenigingsgebouw Terp (Dorpstraat 21)
• Café Kanaalzicht (Dorpstraat 5)
Malden
• Gemeentehuis (Kerkplein 6)
• Malderburch (Broekkant 16)
• The Read Shop (winkelcentrum)
• Albert Heijn (winkelcentrum)
• Plus (winkelcentrum)
• Sportcentrum De Veldschuur (Veldsingel 29)
Nederasselt
• Dorpshuis Ons Huis (Kerklaantje 17)
Overasselt
• Verenigingsgebouw Overasselt (Willem   
 Alexanderstraat 1)
• Tankstation Derks (Hoogstraat 4)

Meer informatie
Kijk voor alle praktische informatie over het 
stemmen op www.heumen.nl/verkiezingen.
Kijk voor meer informatie over de twee 
verkiezingen op www.kiesraad.nl. 
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Steek uw handen uit de mouwen tijdens NLdoet!

Rijksweg N844 Luchtkwaliteit, 
geluid en groot onderhoud

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 
16 maart, samen met duizenden 
organisaties in het land, weer NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligers-
werk in de spotlights en nodigt ieder-
een uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. Ook 7 organisaties 
in onze gemeente doen mee. Helpt u 
mee hun klus te klaren?

Afgelopen jaar waren er al ruim 350.000 
Nederlanders actief tijdens NLdoet! Dit jaar 
hoopt het Oranje Fonds nog meer mensen op 
de been te brengen. Meedoen is simpel: zoek 
op www.NLdoet.nl een leuke klus en meld u 
aan. Alleen of samen met vrienden, teamgeno-
ten, collega’s of familie. Voor kinderen en 
jongeren is het namelijk ook een leuke manier 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad 
aan het college gevraagd de juridi-
sche mogelijkheden te onderzoeken 
waarmee we de provincie Gelder-
land kunnen vragen wat te doen aan 
de verkeerssituatie op de Rijksweg 
door Malden. De raad is van mening 
dat het verkeer met de uitstoot van 
vervuilende stoffen in de lucht en 
de geluidbelasting de acceptabele 
grenzen overschrijdt.

De huidige situatie voor luchtkwaliteit en 
geluid is onderzocht door een extern bureau. 
Uit de resultaten blijkt dat er géén wettelijke 
normen worden overschreden op een aantal 
uitzonderingen na. Uit de berekeningen 
blijkt namelijk dat in Malden 85 gevoelige 
gebouwen zijn met een geluidbelasting. 
Het college gaat in overleg met de provincie 
om op een versnelde aanpak (isolatie) van 
deze woningen in te zetten.

• Scouting Malden (9.30 uur – 17.00 uur) 
 Blokhut energiezuinig maken met LED,   
 blokhutluiken lakken en de nieuwe kamp-  
 vuurkuil aankleden.

om kennis te maken met vrijwilligerswerk. 
De organisaties zorgen voor een warm welkom 
en een gezellige sfeer.

Klussen in de gemeente Heumen
Onderstaande organisaties kunnen uw hulp op 
vrijdag of zaterdag heel goed gebruiken:

Vrijdag 15 maart
• Malderburch (11.00 uur - 16.00 uur) 
 De terrastuin opnieuw beplanten, samen   
 met cliënten.
• Stichting Het Tweede Huis 
 (9.30 uur – 16.00 uur) 
 Lakken van het fraaie tuinhuis en bijna   
 monumentale TBC-huisje.

Zaterdag 16 maart
• Heemtuin (9.00 uur – 15.00 uur)
 Vier behuizingen maken voor marters,   
 bunzingen en/of fretten.
• Natuur Stichting Kadans 
 (9.00 uur – 15.00 uur)
 Natuurgebied vlak bij de molen onder 
 handen nemen, waaronder verwijderen van            
 wilgenopschot, knotten van wilgen, over-
 tollig riet verwijderen.
• Samen Doen Lierdal Malden-Zuid 
 (9.30 uur – 15.00 uur) 
 Aanleggen van een bloemenweide, dode   
 heggenplantjes vervangen en houtsnippers   
 opbrengen op de paden.

Groot onderhoud van de Rijksweg na de 
zomer
Na de zomer van 2019 voert de Provincie 
Gelderland groot onderhoud uit aan de 
Rijksweg van Malden naar Nijmegen. Gelijk 
met dit onderhoud wordt een aantal 
maatregelen getroffen die de verkeersveilig-
heid verbeteren. De werkzaamheden 
bestaan voornamelijk uit het vervangen van 
het asfalt. Het huidige geluidsreducerende 
asfalt is versleten. Dit wordt vervangen door 
nieuw geluidsreducerend asfalt. Ook wordt 
het asfalt op het fietspad tussen de rotonde 
Droogsestraat en de verkeerslichten bij de 
Union sportvelden (zijde Intratuin) vervan-
gen. Ook wordt de ontsluiting van de 
McDonald’s veiliger gemaakt voor fietsers 
en auto’s. Zodra er meer bekend is over de 
planning en de omleidingsroutes  informeren 
wij u daar natuurlijk over.
 
 

Voor meer informatie over de 
klussen kunt u terecht op de 
website www.NLdoet.nl 
U kunt zich daar ook direct aanmelden 
voor één van bovenstaande klussen.

Nieuwe Sport-
centrum Malden

Dit najaar opent het nieuwe Sport-
centrum haar deuren. Op dit moment 
wordt zowel aan de buitenzijde van 
het pand als aan de binnenzijde veel 
werk verricht. In onderstaand bericht 
geven wij u een aantal van deze 
werkzaamheden weer zodat u een 
indruk krijgt.

Aan de binnenzijde wordt in het zwembad het 
dak afgewerkt, de muren betegeld en de ver-
lichting geïnstalleerd. Verder worden de 
binnenwanden op de verdiepingen geplaatst 
waardoor de ruimtes voor de fitness, fysio 
etc worden gecreëerd. Ook zijn op diverse 
plaatsen installateurs bezig met elektra, 
luchtbehandeling en de waterzuiveringsin-
stallatie. Aan de buitenzijde wordt de gevel 
afgewerkt en de beglazing verder gemon-
teerd zoals u kunt zien als u er wellicht langs-
komt. 

Voorbereidingen inrichten buitenruimte
Achter de schermen is tevens gestart met de 
voorbereidingen voor het inrichten van de 
buitenruimte en het in gebruik nemen van 
het sportcentrum. Op het moment dat alle 
gevels dicht zijn en de installaties functione-
ren wordt hierover meer bekendgemaakt. 

Meer informatie
U vindt meer informatie over het Sportcen-
trum en de woningbouw op: 
www.sportcentummalden.nl



Topic in uw brievenbus

Prijs voor bloemrijke hoogstamboomgaard 

van basisschool de Vuurvogel gebouwd. Samen 
met inwoners denken we na over het ontwerp 
van deze school, de inrichting van het Kroon-
wijkpark en de infrastructuur rondom de 
nieuwe school. Bewoners Ann Overtoom en 
Jeffrey Geelen reageerden positief op de 
uitnodiging van de gemeente om mee te doen 
met de meedenkgroep en vertellen in de Topic 
over hun ervaringen.

Nee/nee sticker
U ontvangt de Topic niet als u een nee/nee 
sticker op uw brievenbus heeft. U kunt de Topic 
onder andere afhalen bij de balie in het 
gemeentehuis. U kunt het katern vanaf 1 maart 
ook digitaal bekijken via www.heumen.nl/
nieuws. 

Volgend weekend valt het regiomaga-
zine Topic in uw brievenbus. In het 
gemeentelijk katern met als titel 
‘Samen actief in Heumen’ leest u over 
inwonerparticipatie. Met inwonerpar-
ticipatie bedoelen we dat we graag 
willen dat inwoners meedenken, 
meepraten én meedoen. U weet 
namelijk het beste wat er nodig is in 
uw wijk of buurt. Met een aantal 
voorbeelden laten we zien dat inwo-
nerparticipatie niet altijd groot of 
moeilijk hoeft te zijn. Het gaat erom 
dat we samen meer voor elkaar 
krijgen. 

Eén van de voorbeelden is de Kroonwijk in 
Malden. Hier wordt het nieuwe schoolgebouw 

Bij de entree van Molenhoek via het 
snelfietspad vanuit het noorden aan 
de Bosweg/Kuilseweg zijn buurtbe-
woners aan de slag gegaan met het 
realiseren van een bloemrijke hoog-
stam fruitboomgaard. Dit jaar al 
vormde die een kleurige ‘poort naar 
Limburg’. Het initiatief werd afgelo-
pen december beloond met een prijs 
van MPA (Molenhoek pakt aan) 6.

MPA 6 van de Dorpsraad is een mooi visite-
kaartje voor Molenhoek. Voor de zesde keer 
hebben eind vorig jaar dorpsgenoten op 
creatieve wijze invulling gegeven aan het 
vergroten van de leefbaarheid. Samen met de 

vijf voorafgaande afleveringen heeft dat al 
meer dan 50 projecten opgeleverd. Zij hebben 
bijna allemaal onuitwisbare voetsporen in 
Molenhoek achtergelaten. Zoals de bijenho-
tels, het LOP, de schooltuin, de gerestaureerde 
begraafplaats, het Energiecafé, de Dorpsquiz, 
enzovoort. In 2018 zijn weer 12 projecten 
ingediend. Op 14 december is een aantal met 
een prijs beloond in een speciale Dorpscafé-
bijeenkomst.

Doe mee!
Marian Bax, haar buren en andere betrokkenen 
hebben veel tijd gestoken in het tot stand 
brengen van een mooie en natuurlijke entree 
van Molenhoek met het onderhouden van 

oude fruitrassen in een bloemrijk grasland. 
Doel is om deze boomgaard toegankelijk te 
houden voor wandelaars, die zo van dichtbij 
kunnen genieten van de groei en bloei. 
Daarmee wordt bovendien een bijdrage 
geleverd aan de instandhouding van de 
insectenpopulatie. De groep zoekt nog mensen 
die samen met hen de komende jaren deze 
boomgaard willen onderhouden. Dat betekent 
af en toe maaien, hooien, snoeien van bomen 
en heggen en in de nabije toekomst organise-
ren van fruitplukdagen en/of een oogstfeest. 
Heb je interesse om mee aan te pakken in een 
prettige sfeer? Neem dat contact op met 
Marian Bax (interakt@planet.nl).

In september is het 75 jaar geleden 
dat zuidelijk Nederland werd be-
vrijd, een feit dat ook in onze 
gemeente op grote schaal wordt 
gevierd. Bij de gemeente zijn al 
zo’n 15 initiatieven bekend maar 
misschien zijn er nog meer? 
Dat horen wij graag!

Wij zijn ontzettend blij dat er al zoveel 
mensen bezig zijn met de organisatie van 
allerlei evenementen. We krijgen uit alle 
dorpen reacties. Degenen die hun activitei-
ten al hebben aangemeld hoeven dat niet 
opnieuw te doen. Wel zijn wij geïnteres-
seerd in nieuwe initiatieven en vragen we 
initiatiefnemers melding te maken van hun 
plannen. Deze worden afgestemd op andere 
activiteiten en worden meegenomen in de 
folder die de gemeente in de lente/vroege 
zomer van dit jaar gaat verspreiden. Verder 
wordt vanuit de gemeente zelf gewerkt aan 
een avond over het thema ‘van bevrijding 
toen naar vrijheid nu’. 

75 jaar bevrijding: 
meld uw evenement 
aan!

Uw evenement aanmelden?
U kunt over uw plannen contact 
opnemen met Willem van Genugten 
(externe coördinator van alle 
activiteiten) via e-mail: 
communicatie@heumen.nl.l.



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

• Malden: De Enk 54

Verleende omgevingsvergunningen 

• Heumen: Oosterkanaaldijk 5

• Overasselt: De Laan 18-18A-18B-18C-18D-20-20A

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 54 (elke werkdag van 8-17u).

Agenda

VERGADERING BURGERADVIESRAAD 

Dinsdag 26 februari, 19.15 uur, gemeentehuis

Kijk voor de agenda op www.heumen.nl/BAR.

Collectes

24 februari t/m 2 maart: 

Jantje Beton

De week van 
de burgemeester 

En dan is de woonkamer opeens vol 
met prinsen met hun gevolg. De 
doorluchtige prinsen Robbert en 
Siem, pages en hofdames, president 
en adjudant en begeleiders komen 
het nieuwe carnavalsboek van de 
Dwarsliggers aanbieden. In het mooi 
vormgegeven boek vol met foto’s is 
te zien hoeveel sponsoren er zijn om 

van carnaval weer een mooi feest te maken. En ook 
hoeveel mensen er druk bezig zijn om dat voor elkaar te 
krijgen. Zeker als je bedenkt dat in alle vier dorpen met 
dezelfde energie en betrokkenheid aan dit volksfeest 
wordt gewerkt. Als nu ook nog het weer een beetje 
meezit dan worden het een paar mooie dagen.

Terwijl bij ons straks de carnavalsoptochten door de 
straten trekken, zijn er elders optochten van mensen die 
fl ink uiting geven aan wensen of protest. Zolang het bij 
hard roepen, zingen en spandoeken blijft , heeft  het iets 
vredelievends, maar het maakt me ook wel eens bang. Er 
lijkt soms maar weinig voor nodig om het kantelpunt naar 
irritatie te bereiken. Als mensen elkaar niet meer 
begrijpen, is geweld geen oplossing. Toch lijkt het wel 
alsof sommige mensen daarop uit zijn. Onze hulpverle-
ners zijn geschoold om mensen te beschermen en te 
helpen, maar ook hen wordt het werken wel eens 
onmogelijk gemaakt. Geen fi jne ontwikkeling.

Gelukkig kunnen we constateren dat de medewerkers van 
onze gemeente tot nu toe niet veel te maken hebben 
gehad met dreiging en geweld. Af en toe wordt er 
intimiderend opgetreden, maar dat blijft  over het 
algemeen bij woorden. Opmerkelijk is dat het dan meestal 
hoogopgeleiden zijn die niet kunnen accepteren dat iets 
niet kan en menen met goede connecties het wel voor 
elkaar te krijgen. Als onze mensen zo uit de hoogte 
behandeld worden, geven we aan dat zo’n gesprek beter 
beëindigd kan worden.

Gelukkig zijn er ook voldoende leuke dingen. Zo hoorden 
we deze week dat we als gemeente weer het allerbeste 
waren in het land als het gaat om ‘Verbeter de buurt’. 
Dat is de app die wordt gebruikt als er iets in de gemeen-
te stuk of vies is. Onze medewerkers zijn er snel bij en 
repareren meteen of ruimen viezigheid gauw op. Dat kan 
alleen maar met enthousiaste mensen die zich enorm 
dienstbaar opstellen. Een compliment aan hen. Ik ben erg 
dankbaar dat ze bij ons en voor ons werken.

En dan is er ook goed nieuws voor de brandweer. Eerder 
lieten wij u weten dat brandweerpost Malden te weinig 
vrijwilligers heeft . Ondertussen hebben ruim 10 mensen 
zich gemeld en gaan 2 mensen beginnen met de oplei-
ding. Ik ben ontzettend blij dat de post binnenkort weer 
op sterkte is met mensen die zich inzetten voor de 
veiligheid in gemeente Heumen.

Marriët Mittendor�    

Ophalen 
oud papier 
in 2019
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In 2019 haalt Dar uw oud papier 
op veel plaatsen op een ander 
moment op. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat het oud papier vorig jaar 
overdag opgehaald werd en dat 
het nu in de avond is. Legen zij 
uw papiercontainer ’s avonds? 
Zet uw container dan om 17.00 
uur aan de straat.

Kijk voor uw ophaaldagen of meer 
informatie over oud papier op 
www.dar.nl/afvalwijzer of 
download de Dar app. 
Op de afvalwijzer en app kunt u 
zien op welke dag Dar uw papier 
ophaalt en of zij dit overdag of in 
de avond doen. 

Abonneer u op onze 
digitale nieuwsbrief

U krijgt alle gemeentelijke nieuws-
berichten elke week in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via:
www.heumen.nl/gemeentenieuws.

Volg Heumen op 

Social Media

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen


