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Caravan, camper of vouwwagen voor de deur: mag dat?

28 mei en 6 juni: raadscommissies 
en gemeenteraad vergaderen over 
regionale samenwerking

24 mei 2019

Voor parkeren op eigen terrein gelden 
andere regels
U mag uw kampeermiddel hier zo lang neer 
zetten als u zelf wilt. 

Twijfels? Neem gerust contact op!
Dit kan via telefoonnummer 14 024. Dit kan 
ook als u merkt dat buurtbewoners een 
aanhanger of caravan langer dan drie dagen 
op dezelfde plek parkeren. 

De gemeente Heumen werkt veel 
samen met andere organisaties. 
Een aantal van die samenwerkingen 
is gebaseerd op de Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen (WGR). 
In deze tijd van het jaar bieden de 
gemeenschappelijke regelingen hun 
jaarrekening over het afgelopen jaar 
en de begroting voor het komende 
jaar aan de gemeenteraad aan. 
Volgens de wet moet de gemeente-
raad een reactie geven op deze 
plannen. 

De vakantieperiode komt er aan. Vlak 
voordat u op vakantie gaat, wilt u uw 
caravan, camper of vouwwagen graag 
helemaal op orde hebben. U haalt uw 
kampeermiddel uit de winterstalling 
en zet hem neer voor de deur of op de 
oprit. Het is goed om te weten welke 
regels er gelden voor het stallen van 
uw recreatievoertuig. Zorg er ook 
voor dat u veilig op weg gaat. In dit 
bericht geven wij u tips. 

Een aanhanger, caravan of camper mag u in 
principe niet langer dan drie achtereenvolgen-
de dagen parkeren op de openbare weg. 
Hiermee bedoelen we niet alleen de rijweg, 
maar ook pleinen, stoepen, plantsoenen en 
parkeerplaatsen. Als u uw recreatievoer-
tuig verplaatst naar een plek iets verderop, 
valt dit nog binnen dezelfde periode van drie 
dagen. Hiermee willen we voorkomen dat het 
uitzicht op de openbare weg wordt beperkt 
en de parkeerdruk in de straat niet langdurig 
verhoogd wordt. Parkeert u uw camper, cara-
van of aanhanger langer? Dan riskeert u een 
boete. 

Let ook op de verkeersveiligheid 
Houd rekening met spelende kinderen in de 
woonwijken en met motoren en fietsers op de 
weg. Zorg ervoor dat uw voertuig ook goedge-
keurd is om op de openbare weg te mogen 
rijden. Gaat u een lange reis maken, laat uw 
voertuig dan voor de reis nog even nakijken. 
Meer informatie en tips over verkeersveilig-
heid vindt u op www.vvn.nl 

Op deze manier krijgt de gemeenteraad 
inzicht in het (financiële) resultaat van de 
samenwerking in 2018 en de plannen van 
het samenwerkingsverband voor 2020. 

U bent van harte welkom om te komen 
luisteren!
Op 28 mei om 20.00 uur vindt in de Raads-
zaal de voorbespreking van de stukken van 
de gemeenschappelijke regelingen plaats. 
Op 6 juni om 20.00 uur beslist de gemeente-
raad over de reactie die ze geven aan de 
samenwerkingsverbanden. 

Andere ophaaldag 
afval door 
Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei (Hemelvaarts-
dag) haalt Dar geen afval op. Op deze 
feestdag zijn de milieustraten gesloten.

Wij halen uw afval op een andere dag op dan 
u gewend bent. Voor meer informatie kijk op 
www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de Dar app 
downloaden. Met de app heeft u uw persoon-
lijke afvalwijzer altijd bij de hand. Zo weet u 
wanneer welk afval aan de straat kan.

Heeft u vragen?
Neem contact op met Dar: (024) 371 60 00 of 
stuur een e-mail naar: info@dar.nl. Dar is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.00 uur.



Verharden fietspad 
Oosterkanaaldijk Malden
De Oosterkanaaldijk is vanuit het 
zuiden goed te fietsen tot aan het 
Stenen Hoofd. Vanaf daar is de Oos-
terkanaaldijk onverhard. Voor een 
goede fietsverbinding naar Nijmegen 
verharden we dit 300 meter lange 
wandelpad. Ook worden lantaarnpalen 
geplaatst naast het fietspad.

Voor het asfalteren brengt aannemer Van 
Gelder eerst een laag van 8 cm met de Aqua-
Multi Airbox aan. De luchtlaag die ontstaat 
voorziet de wortels van de eiken naast het 
pad van voldoende zuurstof na het verharden. 
Daarnaast vormt de laag een natuurlijke 
barrière die schade aan het asfalt door wortel-
opdruk voorkomt. Het weekend van 25 mei 
zijn de werkzaamheden afgerond en kan het 
fietspad in gebruik worden genomen. 

Wethouder René Waas: “Wij willen het fiets-
verkeer maximaal stimuleren en de bereik-
baarheid en veiligheid voor het langzame 
verkeer voorop stellen. Het aanpassen van 
de Oosterkanaaldijk is een onderdeel van het 
Fietsplan Malden.”

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of 
over het Fietsplan Heumen?
Ga dan naar onze website. Voor informatie 
over de werkzaamheden: www.heumen.nl/
wegwerkzaamheden. Voor informatie over het 
Fietsplan Heumen: www.heumen.nl/fietsen.  

Oud papier en karton met gemak 
in de papierbak!
Het scheiden van papier wordt in 
onze gemeente al goed gedaan 
maar het kan altijd beter vandaar 
dit bericht om u nog extra te wijzen 
op de voordelen van het scheiden 
van papier. Wist u dat bijna al het 
papier en karton in Nederland 
bestaat uit 75 tot 100% oud papier 
en karton? Papier kan 7x herge-
bruikt worden! Oud papier wordt zo 
nieuw papier. Op de meeste plekken 
halen we oud papier en karton aan 
huis op.

Het meeste papier mag in de papiercontai-
ner, zoals cadeaupapier, eierdozen, karton-
nen en papieren verpakkingen, kranten, 
reclamedrukwerk (zonder plastic folie) en 
boeken.

Geen papiercontainer?
Woont u in een woning zonder tuin? Dan kunt 
uw oud papier goed gebundeld in papieren 
zakken of in kartonnen dozen aan de straat 
zetten. Samen met uw buren een papiercon-
tainer aanvragen? Dat kan. Meer informatie 
vindt u op: www.dar.nl. 

Wanneer halen wij uw oud papier op?
Kijk op uw digitale afvalwijzer: www.dar.nl/
afvalwijzer of download de Dar app. U kunt 
instellen dat u een seintje krijgt, wanneer 
wij uw oud papier ophalen.

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kijkt u op uw digitale 
afvalwijzer, de Dar app of www.dar.nl. 
Voor vragen neemt u contact op 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. 

Topic in uw 
brievenbus

Volgend weekend valt het regiomaga-
zine Topic in uw brievenbus. In het 
gemeentelijk katern met als titel 
‘Samen doen in Heumen’ leest u over 
inwonerparticipatie en initiatieven. 

Met inwonerparticipatie bedoelen we dat we 
graag willen dat inwoners meedenken, mee-
praten én meedoen. U weet namelijk het beste 
wat er nodig is in uw wijk of buurt. Met een aan- 
tal voorbeelden laten we zien dat inwonerpar-
ticipatie niet altijd groot of moeilijk hoeft te zijn. 
Het gaat erom dat we samen meer voor elkaar 
krijgen. Wij hopen u met deze editie te inspi-
reren en stimuleren om ook een bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid in uw wijk of buurt. 

Nee/nee sticker
U ontvangt de Topic niet als u een nee/nee 
sticker op uw brievenbus heeft. U kunt de Topic 
onder andere na 4 juni afhalen bij de balie in 
het gemeentehuis. U kunt het katern vanaf 3 
juni ook digitaal bekijken via www.heumen.nl/
nieuws. 

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Overasselt op zoek naar beheerders 
voor buurtwhatsapp-groepen
In onze gemeente zijn veel Buurtpre-
ventieWhatsApp-groepen actief. Het 
starten van een buurtwhatsapp-groep 
is een initiatief van buurt- of wijkbe-
woners zelf die samen met hun buren 
alert zijn op verdachte situaties. 
Voor deze whatsapp-groepen is de 
beheerder uit Overasselt op zoek naar 
ondersteuning. Wilt u helpen?

In Overasselt zijn 8 whatsapp-groepen actief 
en deze worden nu beheerd door slechts één 
persoon. Hiervoor zoeken we hulp! 
Als beheerder beheert u de nieuwe aanmel-
dingen in uw eigen wijk of zorgt u voor ver-
wijdering van de afmeldingen. Tevens zet u 
eventueel berichten door vanuit de andere 
wijken of vanuit de wijkagent. Ook houdt u 
controle op de berichtgeving in de groep, u 
voorkomt hiermee misbruik van de app-groep. 
Het streven is dat in elke wijk één of meerdere 
beheerders actief zijn dus we kunnen er nog 
wel een aantal gebruiken.

Is dit iets voor u? 
Laat dit dan weten aan Janneke Arts via: 
buurtpreventieoverasselt@gmail.com. 
Janneke is de coördinator van de Buurt-
whatsapp in Overasselt. Natuurlijk kan zij ook 
nog vragen beantwoorden.
Meer informatie vindt u ook nog op de 
Facebookpagina: @buurtpreventieoverasselt.

Kinderen DenkTank vragen aandacht 
voor de bijen!

Burgemeester Marriët Mittendorff 
werd op donderdag 16 mei verrast 
door kinderen van de KinderDenkTank. 
Jack en Finn boden haar een zakje 
met gratis bloemzaden aan om uit te 
zaaien. Deze wilde bloemen zijn nodig 
om bijen en andere insecten die het 
moeilijk hebben te ondersteunen.

Het gaat namelijk niet goed met de bijen en 
daar willen de kinderen van de DenkTank 
aandacht voor vragen. Bijen en vlinders 
hebben wilde bloemen nodig voor nectar en 
stuifmeel. Om ze te helpen, delen de kinderen 
op school en op andere plaatsen zakjes met 
wilde, inheemse plantenzaden uit zoals 
korenbloem, kamille en klaproos. Deze kunnen 
dan in eigen tuin of op een ander plekje 
worden uitgezaaid. Bijen zijn belangrijk voor 
de bestuiving van ons voedsel. Zonder bijen 
geen appels, peren, aardbeien of ander fruit! 
Bij het overhandigen van de bloemzaden 
vroegen Jack en Finn aan de burgemeester 
of het mogelijk was of de gemeente mee kon 
helpen om ook zogenoemde bijenhotels te 
plaatsen. De burgemeester vond dit een uit-
stekend idee en gaf aan dat ze de activiteiten 
van de DenkTank niet alleen blijft volgen, maar 
waar mogelijk zeker zal ondersteunen.

De KinderDenkTank Heumen is een groep 
kinderen van alle Heumense scholen en zet 
zich in voor een groene, duurzame toekomst.

Hoe is het met uw 
Energielabel?
De lente begint, tijd om alles open te 
zetten en de warmte binnen te laten. 
We krijgen er energie van. Het afgelo-
pen koude seizoen is bij uitstek de 
periode waarin we de zwakke plekken 
in onze woningen merken: optrekken-
de kou en tocht maken het comfort 
minder.

Maatregelen zonder spijt
Een goed voornemen is om, vóór de volgende 
winter, maatregelen te nemen waar je geen 
spijt van krijgt. Veel van die maatregelen horen 
bij onderhoud, zoals het dichten van kieren en 
naden, onderhoud aan deuren, ramen en 
kozijnen, ventilatieroosters e.d. Een paar extra 
isolatiemaatregelen (vloer, dak en gevel) 
zorgen voor een hoger energielabel. Kortom: u 
kunt heel wat energie besparen én meteen het 
comfort in uw huis verbeteren. 
Ook zonnepanelen zorgen voor een hoger 
energielabel. Een prima ontwikkeling, omdat 
de salderingsregeling is verlengd tot 2023 en u 
21% btw op de factuur terugkrijgt. Ook heeft 
Munitax aangegeven dat zonnepanelen de 
WOZ-waarde van de woning niet beïnvloeden!

Duurzame lening
Voor veel energiebesparende maatregelen, 
ook voor zonnepanelen, kunt u een Duurzaam-
heidslening krijgen: dit is een financiering door 
uw gemeente tegen een lage rente (1.6%).

Vragen 
Heeft u vragen, neem dan contact op met 
Loket Duurzaam Wonen Plus. 
Via www.duurzaamwonenplus.nl vindt u de 
openingstijden en locaties. U kunt ook in een 
andere gemeente terecht, als de openingstijd 
u daar beter uitkomt. Een e-mail sturen met 
uw vraag naar info@duurzaamwonenplus.nl 
kan natuurlijk ook.



www.heumen.nl24 mei 2019

De week van 
de burgemeester

Het is, na alle festiviteiten en een tamelijk 
leeg gemeentehuis vanwege vakanties, 
weer even wennen aan de dagelijkse 
routine. We zijn bezig met de kadernota 
waarin we de verwachtingen en plannen 
voor 2020 schrijven. We hopen dan van 
‘het Rijk’ vergoeding te krijgen voor de 
kosten die we moeten maken voor allerlei 
extra regelingen. Maar het ziet er naar uit 

dat van die kant niet veel heil te verwachten is. Dat baart 
zorgen en betekent dat we moeten gaan bezuinigen. Alle 
wethouders, en ik natuurlijk ook, moeten gaan nadenken welke 
mooie dingen niet meer kunnen of wat iets goedkoper moet. 
Dat zijn altijd pijnlijke operaties. Uiteindelijk beslissen de 
raadsleden erover, maar de voorstellen moeten van het college 
komen. Daar werken we aan.

Ik vergelijk die bezuinigingen wel eens met een speech, 
waarvan je vooraf denkt dat je 15 minuten mag vertellen. Dan 
loopt het allemaal een beetje uit en krijg je het dringende 
verzoek het niet langer dan 10 minuten te laten duren. Wat ik 
bijna standaard zie gebeuren, is dat alle anekdotes en voor-
beelden worden geschrapt. Resultaat: geen leuke speech. 
Ferme keuzes maken is een kunst, op meerdere gebieden.

In Venlo woon ik een conferentie bij van Euregio Neder-
land-Nordrhein-Westfalen. Bijzonder om te zien hoe van 
Nederlandse zijde verschillende bestuurders van Overijssel tot 
Limburg aanwezig zijn. De Duitse delegatie is ook groot. Zelf zit 
ik tussen een Duitse vakbondsbestuurder en mensen van een 
Hochschule uit Kleef. Ik denk dat we ons nog maar eens moeten 
verdiepen in de subsidiemogelijkheden die dit regioverband ons 
biedt. Ook goed voor scholen en ondernemers. Bijzonder vind ik 
dat alle Duitsers die ik spreek Nederlands tegen mij praten. 
Met een leuk accent, dat wel. Fijn, maar ik word er ook een 
beetje lui van. Want dan is er zo’n moment om mijn Duits te 
oefenen en dan hoeft  het niet.

Bijzonder blijft  het verwerven van het Nederlanderschap door 
mensen die hier niet geboren zijn, ook als ze al 35 jaar of meer 
in Nederland wonen. Want altijd is het een keuze, door de één 
wat eenvoudiger te maken dan door een ander. Deze keer zijn 
er zelfs mensen uit Amerika overgekomen om een naturalisatie 
mee te maken. Ze vinden het prachtig. Daar gebeurt het via een 
rechter. Hier is het wat persoonlijker.

De brexit is soms een reden voor mensen om Nederlander te 
willen worden. Dat brengt me dan meteen bij de verkiezingen 
die binnenkort weer gehouden worden. Verkiezingen voor 
Europa deze keer. Al kan die keuze ook een keuze tégen Europa 
zijn. Niet iedere Europese partij is immers voor Europa; zo zien 
we bij een Britse lijsttrekker. Wat u ook vindt, ik hoop dat u ook 
deze verkiezingen niet aan u voorbij laat gaan. Immers, stem-
men is een recht, verworven doordat mensen zich daar met 
hart en ziel en op dood of leven voor hebben ingezet.

Marriët Mittendor�    

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: Kerkplein 2B

• Overasselt: Sectie F perceel 783 (nabij Teunisbloemstraat 16), Tempelstraat 11 

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 (rest-

afval, gft  en plastic) neemt u contact op met Dar op telefoonnummer: (024) 371 60 00 

(elke werkdag van 8-17u).

Collectes

• 19 t/m 25 mei: Prins Bernhard Cultuurfonds

Herhaald bericht
Belangrijk bericht voor reizigers 
met een rolstoel  
Zit u in een rolstoel en reist u met een vervoerder, zoals 
bijvoorbeeld Avan? Dan is deze informatie belangrijk voor 
u als u zittend in uw rolstoel wordt vervoerd.

Vanaf 1 juli 2019 veranderen de regels rond het vervoer van passagiers in 
een rolstoel. Vervoerders, waaronder de vervoerders van AVAN, mogen u 
vanaf 1 juli volgens de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers 
(VVR) alleen (zittend) vervoeren in uw rolstoel, als deze voldoet aan de 
ISO-norm 7176-19. Dit is te herkennen aan de haaksymbolen (zie afb eel-
ding).

Momenteel zitten we in een overgangsperiode. Vanaf 1 juli 2019 zijn 
chauff eurs echter verplicht om alle rolstoel-gebruikende deelnemers die 
niet kunnen overstappen naar een reguliere zitplaats en géén rolstoel met 
het bovengenoemde keurmerk (of verklaring) hebben, te weigeren!

Voldoet uw rolstoel niet aan deze norm? 
Het is noodzakelijk dat u voor 1 juli 2019 de juiste rolstoel heeft . 
Anders kunt u niet meer met de taxi 
reizen.

Heeft  u vragen over uw rolstoel of moet 
deze worden aangepast? 
Neem zo snel mogelijk contact op met 
uw leverancier. Dit is in de meeste 
gevallen Medipoint, telefoonnummer 
(024) 377 80 08.


