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Bloed, zweet en gladiolen op de Via Maldiola

26 juli 2019

In december komt er weer een 
Winterfestijn met schaatsbaan op 
het Kerkplein in Malden. De Heu-
mense ondernemers Peter Smulders 
(Kanaalzicht Heumen) en Michael 
Limbach (Maxifun) gaan dit, net als 
in 2017, weer organiseren. Op 19 juli, 
tijdens de doorkomst van de Vier-
daagse door Malden, tekenden de 
gemeente en de stichting Heumen/ 
Malden Events, waaraan Peter 
Smulders is verbonden, de overeen-
komst voor dit Winterfestijn.

Het Winterfestijn werd in 2017 met succes 
voor het eerst georganiseerd. Dit bleek uit 
het enthousiasme van de vele vrijwilligers 
die er bij betrokken waren en uit het 
ijsplezier van kinderen, ouders en grootou-
ders. De gemeenteraad heeft daarom 
besloten een financiële bijdrage beschikbaar 
te stellen om dit evenement weer mogelijk 
te maken. Peter Smulders en Michael 
Limbach waren bereid met deze bijdrage het 
Winterfestijn te organiseren. Tijdens het 

festijn kan er maar liefst 3 weken geschaatst 
worden op het Kerkplein. In de eerste week 
is de schaatsbaan beschikbaar voor alle 

basisscholen in de gemeente. Wij houden u 
via onze kanalen op de hoogte van het 
programma. 

We gaan weer schaatsen in Malden!

Het was vrijdag 19 juli één 
groot feest op de Via Maldiola 
in Malden. Tijdens de intocht 
liepen hier tienduizenden 
wandelaars de laatste kilome-
ters naar Nijmegen voor het 
felbegeerde Vierdaagsekruis-
je. Malden is de laatste etap-
peplaats die de wandelaars 
op deze laatste wandeldag 
aandoen. 

Traditioneel staat de burgemeester 
dan langs de route om alle wande-
laars welkom te heten in onze mooie 
gemeente en te trakteren op een 
‘Heumetje’; onze specialeVierdaag-
sekoek. Wilt u meer foto’s zien van 
de feestelijke intocht? 
Kijk dan op onze Facebook-pagina: 
@gemeenteheumen

 v.l.n.r.: Helgar Wiersma, afdelingshoofd Publiekszaken, Michael Limbach, wethouder René Waas, 
en Peter Smulders
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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

• Geen collectes

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben 

betrekking op onderstaande adressen. U vindt aan-

vullende informatie op www.heumen.nl > Bestuur > 

Regelgeving en openbare bekendmakingen > 

Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Broekkant 53, Hofstraat 2

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig 

• Malden: Grote Loef 61

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 30K kavel 91, project Heumen  

 Noord)

• Malden: Stalmeesterslaan 36

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Malden: Winkelcentrum 20A

• Overasselt: Hessenbergseweg zuidzijde nabij no. 5

Eerste dwangsom voor inbrekerswerktuig 

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal

Sinds januari dit jaar heeft de ge-
meente Heumen in de APV opgeno-
men dat het verboden is om inbre-
kerswerktuigen te vervoeren of bij 
zich te hebben. Word je in de gemeen-
te Heumen gepakt met inbrekersge-
reedschap, dan krijg je naast een 
boete van de politie voortaan ook een 
last onder dwangsom van de burge-
meester. Dit betekent dat inbrekers 
die elke volgende keer in onze ge-
meente gepakt worden met inbre-
kersgereedschappen een dwangsom 
moeten betalen. Het is een extra 
maatregel die de gemeente neemt om 
inbrekers af te schrikken en daarnaast 
te voorkomen dat inbrekers meerdere 
keren toeslaan.

De Euregio Rijn-Waal houdt ook dit 
jaar weer een fotowedstrijd. 
Het thema is: ‘Blik over de grens’. 
De wedstrijd staat open voor alle 
inwoners van de Euregio Rijn-Waal. 
Doe ook mee en leg uw mooiste plekje 
in één van onze buurlanden vast!

Insturen kan tot 1 oktober. De winnaars krijgen 
begin december bericht en worden op 16 
december, tijdens de eindejaarsbijeenkomst 
van de Euregio Rijn-Waal, gehuldigd. De twee 
mooiste inzendingen uit Nederland en uit 
Duitsland worden bovendien met een geldprijs 
van 200 en 100 euro beloond.

Kijk voor alle informatie en de voorwaarden op 
de website van Euregio Rijn-Waal: 
www.euregio.org/fotowedstrijd2019.

Onlangs legde Burgemeester Marriët Mitten-
dorff deze dwangsom voor de eerste keer op 
aan een man die in maart dit jaar door de 
politie werd betrapt met een schroevendraaier, 
slijpschijven, koevoet en een bivakmuts in zijn 
auto. De man heeft inmiddels een officiële 
waarschuwingsbrief van de gemeente ontvan-
gen. Als de man nog een keer in onze gemeen-
te in de fout gaat, moet hij een dwangsom van 
€ 3000 betalen. 

Burgemeester Mittendorff: “Een woning- 
inbraak heeft grote impact op mensen. 
Het tast het gevoel van veiligheid aan. 
We doen, samen met inwoners, heel erg ons 
best dat mensen in onze gemeente veilig 
kunnen wonen. Daar geeft de wet ons moge-
lijkheid toe. We willen hiermee graag voorko-
men dat er ingebroken wordt in huizen en 
auto’s.”

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Over twee weken 
zijn we er weer!

In verband met de zomer zijn we er 
even twee weken tussenuit. Op 16 
augustus kunt u onze pagina weer 
lezen in Hét GemeenteNieuws. 

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. U ontvangt onze 

nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. 
Deze e-mailservice is gratis. 

Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief.


