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Carnavalsfeest 2020

Met de traditionele sleuteloverdracht van de burgemeester aan de prinsen en jeugdprinsen werd afgelopen zaterdag het
carnavalsfeest 2020 feestelijk ingeluid!

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Jos van Lier
publieke functie mensen te enthousiasmeren
en te verbinden. Sinds 1960 is Jos van Lier
nauw betrokken bij carnavalsvereniging ‘Kiek
ze Kieke’. Hij was president van de jeugdraad
van Elf, voorzitter van de vereniging en zelfs
Prins Carnaval in Nijmegen (Knotsenburg).
Jos van Lier loopt als een rode draad door de
vereniging. Hij neemt het voortouw bij optredens, organiseert kindermiddagen in de
hos-tent en presenteert de seniorenzitting.
En ook hier weet hij met zijn muzikale kwaliteiten nog een extra dimensie te geven aan zijn
werkzaamheden.

Op zaterdag 22 februari 2020 is de
heer Jos van Lier benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. In het
gemeentehuis van Heumen speldde
burgemeester Marriët Mittendorff
hem de versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding op.
Jos van Lier is de officiële Sinterklaas van
Nijmegen. Daarmee trad hij tien jaar geleden

in de voetsporen van zijn vader. Met zijn
natuurlijke charismatische uitstraling vervult
hij deze rol voortreffelijk. Ook is Jos van Lier
nauw betrokken bij de organisatie en muzikale
invulling van de intocht. Zo zorgt hij zelf voor
zijn Pieten dweilorkest.
Ook in een andere context hebben heel veel
inwoners van de regio Nijmegen kunnen
genieten van zijn vaardigheden om vanuit een

Naast bovengenoemde activiteiten zet Jos van
Lier zich ook al meer dan 30 jaar als vrijwilliger
in voor verschillende (!) sportverenigingen
zoals Tennisvereniging Malden, Sport Vereniging Juliana ‘31 en Sportvereniging Hatert.
Bij de Tennisvereniging was hij als bestuurslid
actief met de organisatie van diverse toernooien. Bij Juliana is hij actief bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt, waar hij als
veilingmeester elk jaar weer een mooi bedrag
weet op te halen ten behoeve van de clubkas.
Niet onvermeld mag zijn inzet voor fietsclub
‘De Krengspie’ blijven. Organisatie en begeleiding, maar vooral ook een luisterend oor en
aandacht voor iedereen.

Coalitie CDA-VVD-GroenLinks-D66 niet langer houdbaar
Donderdag 20 februari heeft wethouder Leo Bosland van GroenLinks zijn
ontslag aangeboden tijdens de raadsvergadering. De andere 3 wethouders,
Maarten Schoenaker (CDA), Frank
Eetgerink (D66) en René Waas (VVD)
beraden zich nu op hun positie. Zij
blijven ondertussen besturen, zodat
er geen stagnatie ontstaat voor de
gemeente.

Aanleiding was de verklaring van de fractievoorzitter van het CDA, Rob de Graaf, dat de
samenwerking met GroenLinks en ook met
wethouder Leo Bosland niet langer mogelijk is.
Het CDA stapte dan ook per direct uit de
coalitie. CDA-wethouder Maarten Schoenaker
volgt zijn fractie en wil zich beraden op zijn
positie. Ook de wethouders Leo Bosland, René
Waas en Frank Eetgerink hebben aangegeven
zich op hun positie te beraden.

Na stemming over twee moties van wantrouwen is de motie tegen wethouder Bosland
aangenomen. Hij heeft vervolgens mondeling
ontslag genomen. Zodra duidelijk is welk
vervolg wordt gegeven aan de ontstane
situatie in raad en college informeren we u
hierover.

Uit de gemeenteraad: 20 februari
Op donderdag 20 februari
vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda
was een raadsvoorstel over woningbouw in onze gemeente. Daarom
waren er veel inwoners op de publieke tribune aanwezig tijdens de
vergadering.
Zoals bij elke vergadering is er de mogelijkheid om in te spreken. Vijf inwoners maakten
hiervan gebruik. Er is in de inspraakreacties
op diverse manieren aandacht besteed aan
het raadsvoorstel over woningbouw in de
gemeente Heumen.
Nieuw raadslid beëdigd
Door het vrijwillige vertrek van raadslid
Rob Schuurman (GroenLinks) in de vorige
raadsvergadering, was er een vacature in de

raad. Deze is ingevuld door Saskia Tuinder
(GroenLinks). Zij heeft tijdens de vergadering
de belofte afgelegd en is daarna direct aan de
slag gegaan.
Woningbouw in Heumen
Fracties hebben tijdens de vergadering hun
standpunten over woningbouw in onze
gemeente kenbaar gemaakt. Raadsleden
stelden elkaar vragen om de standpunten
verder te verhelderen. Na het onderlinge debat
is er een aantal amendementen (voorstellen
tot wijziging van het raadsbesluit) ingebracht.
Er zijn drie amendementen met meerderheid
van stemmen aangenomen. Uiteindelijk heeft
de raad besloten om naast het bouwen voor de
eigen behoefte ook te bouwen voor de regio.
Door middel van een amendement is besloten
om niet te onderzoeken of het Lierdal een
geschikte locatie hiervoor is.

Politieke situatie
Tijdens de raadsvergadering van 20 februari
heeft de gemeenteraad een zogenaamde
motie van wantrouwen aangenomen.
Meer informatie over de ontstane situatie
leest u in het artikel ‘Coalitie CDA-VVDGroenLinks-D66 niet langer houdbaar’
elders op deze gemeentepagina.
Vergadering terugluisteren
Wilt u weten wat er gezegd is over woningbouw in Heumen? Dat kan via:
www.heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de
kalender op 20 februari.
Volgende raadsvergadering, bent u erbij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt
plaats op donderdag 26 maart. De agenda
en vergaderstukken kunt u vinden in de
vergaderkalender via:
www.heumen.nl/vergaderkalender.

Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen maart
De komende weken bereiden de
raads- en commissieleden de
raadsvergadering van 26 maart voor
door middel van een Beeldvormende
en Oordeelsvormende vergadering.
U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. De vergaderingen
starten om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Beeldvormende vergadering:
5 maart, Burgerzaal
Tijdens deze vergadering komen er twee
onderwerpen aan bod. Als eerste staat op de
agenda de Contourennotitie van de Regio
Arnhem Nijmegen. Deze notitie is onderdeel
van een proces dat moet leiden tot versterking van de regionale samenwerking.

Burgemeester Bruls zal als een van de kartrekkers een toelichting geven op deze notitie
en aan de raads- en commissieleden vragen
wat ze van de notitie vinden.
Het tweede onderwerp dat besproken wordt,
is het proces dat hoort bij de Omgevingsvisie.
De raadsleden worden over dit onderwerp
geïnformeerd. De Omgevingsvisie is een
onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt voor een grote stelselwijziging
in het ruimtelijk domein die op 1 januari 2021
ingaat.
Oordeelsvormende vergadering:
12 maart, Raadzaal
Tijdens deze vergadering bespreken de
raads- en commissieleden het raadsvoorstel

over de Meerjarenstrategie van de GGD en
het raadsvoorstel over de ontwikkeling van
het centrum van Malden. De raad wordt gevraagd om het concept Programma Vitaal
Centrum Malden vast te stellen.
Over deze raadsvoorstellen wordt in de
raadsvergadering van 26 maart een besluit
genomen.
Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken
op www.heumen.nl/vergaderkalender.
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden
bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@
heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67.
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Festival ‘We doen het samen!’ in Amersfoort:
wij geven 5 gratis kaarten weg!
Wanneer u een actieve inwoner bent,
denken wij bijvoorbeeld aan de enthousiaste vrijwilliger van het buurthuis, de initiatiefnemer die het voor
elkaar krijgt een supermarkt draaiende te houden in een dorp of buren die
samen een plan maken om hun wijk
aardgasvrij te maken. Een beweging
die helemaal uitgaat van uw eigen
kracht en creativiteit. En dat is precies
wat het festival ‘We doen het samen!’
wil stimuleren én vieren, tijdens haar
4e editie zaterdag 28 maart 2020 in
Amersfoort. Wij geven 5 gratis entreekaarten hiervoor weg, dus lees
snel verder!
Op zaterdag 28 maart, op de Dag van de
Burgerinitiatieven, is de Prodentfabriek in
Amersfoort de plek om een hele dag kennis en
inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en
nieuwe verbintenissen aan te gaan. Het belooft
een dag te worden waarin genoeg ideeën
ontstaan om het verschil te maken in verschillende steden, dorpen, wijken en buurten.

Foto: John Voermans
Programma
U kunt bijna 50 workshops volgen binnen de
thema’s: organiseren, mobiliseren, financieren,
communiceren en inspireren. U kunt denken
aan de workshop ‘Jong én actieve bewoner:
de kracht van alle talenten’ maar ook ‘Van
eenzaamheid naar betrokken buurten’. Alle
workshops staan op: www.wedoenhetsamen.nu.
Er komen ook bekende sprekers als: Peter
Heerschop, Lucas De Man, Rocky Hehakaija en
Joris Luyendijk. Zij bieden de nodige inspiratie,
humor, inzicht én vergezichten.

Ook reikt minister Hugo de Jonge (VWS) de
Nationale Vrijwilligersprijs. Daarnaast kunt u
ter plekke pitchen voor hun burgerinitiatief bij
‘Donatie op Locatie’ van VSBfonds.
Wilt u ook een gratis entreekaart? Mail ons
Een kaartje kost €10,- waarmee u toegang
krijgt tot alle workshops en muntjes voor een
hapje en drankje. Wij geven er 5 gratis weg!
Mail naar: initiatieven@heumen.nl voor meer
informatie en om u op te geven. Onder de
aanmelders verloten wij de kaartjes.

Start vervolg wegwerkzaamheden Rijksweg (N844)
In maart start aannemer Gebr. Van Kessel in opdracht van de provincie Gelderland aan de volgende fase van haar in het najaar
begonnen werkzaamheden aan de Rijksweg.
Op 19 februari werd al begonnen met de aanleg van een zogenoemde bypass ter
hoogte van de McDonalds in Malden. Vanaf maandag 2 t/m woensdag 25 maart
wordt het gemotoriseerde verkeer via deze tijdelijke bypass geleid. Fietsers maken
in beide richtingen gebruik van het fietspad aan de Oostzijde/McDonalds zijde (zie
afbeelding).
De McDonalds krijgt een tijdelijke in-/uitrit. De bypass en tijdelijke in-/uitrit zijn
nodig om een reconstructie van de weg uit te voeren. Tijdens de werkzaamheden
wordt enige verkeershinder verwacht. Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd
om gebruik te maken van de omleiding over de A73 en N271 (in beide richtingen).
Nachtafsluiting
In de nacht van maandag/dinsdag 23/24 maart en dinsdag/woensdag 24/25 maart
worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Rijksweg ter hoogte van de
McDonalds. Dit betekent dat de weg tussen 20.00 uur ‘s avonds en 6.00 ‘s morgens
dicht is voor verkeer op het gedeelte tussen de kruising Grootstalselaan en
Kluissestraat. De bus rijdt gewoon volgens het gebruikelijke tijdschema en de
opstapplaatsen blijven hetzelfde.
Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor enige overlast kunnen zorgen.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor algemene informatie over dit project kunt
u terecht op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/N844

Stand van zaken digitaal platform ‘Heumenpraatmee’
en de wisseling van jongerenwerkers.
Wij richten ons nu op de meivakantie (24 april
t/m 10 mei). Iedereen kan daar nu weer ideeën
voor inbrengen. Dat kan ook via de nieuwe
jongerenwerkers (Wim Lange en Jasper
Jacobs). U kunt een bericht sturen naar:
w.lange@synthese.nl of naar: j.jacobs@
synthese.nl. Appen of bellen mag ook: (06) 40
63 26 75 (Wim) of (06) 40 18 92 57 (Jasper).

Op het platform ‘Heumenpraatmee’
kregen we veel reacties op de onderwerpen ‘Red de bij’ en ‘Vuurwerk’.
Deze onderwerpen verdwijnen
binnenkort van het platform om
plaats te maken voor nieuwe onderwerpen. Op dit moment zijn wij druk
bezig met het in kaart brengen hiervan. De reacties vanuit de gemeente
op ‘Red de bij’ en ‘Vuurwerk’ staan
online maar natuurlijk delen wij ook
hier de antwoorden.
Ook het onderwerp ‘Activiteiten voor het
Multicourt’ is populair. In december 2019 is er
een straatvoetbaltoernooi georganiseerd door
de jongerenwerker. Dit was een groot succes!
In de Carnavalsvakantie is er helaas géén
activiteit georganiseerd ivm het slechte weer

Red de bij
We merken dat dit onderwerp ontzettend leeft
binnen onze gemeente en daar zijn we blij
mee! We proberen biodiversiteit en het milieu
een goede plek te geven in onze samenleving.
We halen de Heumense bij graag terug naar
onze gemeente en we denken dat te kunnen
doen met het inzaaien van zaad op bepaalde
plekken in de gemeente. Op dit moment
bepalen medewerkers aan de hand van het
aantal stemmen dat gegeven is, op welke 4
plekken een bloemenlint gaat komen. Wij
komen hier zo snel mogelijk op terug.
Uw (nieuwe) ideeën voor plekken waar ook
bloemenlinten kunnen komen bewaren we en
bekijken we met aandacht. We komen er op
terug of deze eventueel ook nog ingezaaid
gaan worden, hiervoor is echter wel budget
nodig dat dit jaar niet in de begroting is
opgenomen.
Afspraken over vuurwerk
Met veel reacties op dit onderwerp volgen we
de landelijke trend die het gebruik van vuurwerk steeds meer ter discussie stelt.

De meeste inwoners realiseren zich dat een
algeheel verbod op vuurwerk op lokaal niveau
niet haalbaar is (dat kan alleen landelijk
worden besloten) en dat de handhaving van
een verbod in bepaalde straten of plekken in
onze gemeente ook niet te doen is. Daar
hebben we helaas niet voldoende handhavers
voor.
Ook gingen er bij ons veel stemmen op voor
één gezamenlijk, door de gemeente georganiseerd vuurwerk in plaats van individueel en
vaak overlast veroorzakend vuurwerk.
Daarnaast riepen ook de nodige deelnemers op
om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken
te maken waar wel en waar niet vuurwerk af te
steken. Gezien het feit dat er nog landelijke
discussie omtrent vuurwerk bestaat kunnen
we nog niet voorspellen wat onze gemeente
daarin voor standpunt gaat innemen.
Natuurlijk nemen wij al deze reacties wel
serieus en komen wij erop terug als duidelijk is
of er een wetswijziging met betrekking tot
vuurwerk gaat komen.
Informatie Heumenpraatmee
Eind november 2019 is het digitale platform
‘Heumenpraatmee’ gelanceerd. U kunt zich
nog altijd aanmelden op: www.heumenpraatmee.nl. Wanneer u graag wilt meedenken of
stemmen maar het inloggen lukt niet, neem
dan contact op met Fanny van Creij of Femke
Rutten via: (024) 358 83 00. Voor meer
informatie kunt u ook mailen naar:
heumenpraatmee@heumen.nl

Woningbouw in Heumen: het besluit van de gemeenteraad
Op 20 februari heeft de raad een
besluit genomen over het raadsvoorstel ‘Woningbouw in Heumen: ambitie,
programma en locaties’. Het voorstel
ging over het bouwen voor de lokale
behoefte (ambitieniveau 2), of het
bouwen voor de lokale behoefte én de
regio (ambitieniveau 3). Aan de keuze
voor ambitie 3 was de keuze verbonden om 2 locaties nader te onderzoeken: de Kanaalzone en het Lierdal.
De raad heeft besloten om zowel te willen
bouwen voor de lokale behoefte (ambitie 2)
als ook de mogelijkheden voor bouwen voor de
regio (ambitie 3) te onderzoeken. Wel zijn er
enkele aanpassingen gedaan (er zijn 3 amendementen aangenomen).

Locaties
De belangrijkste aanpassing is dat het Lierdal
als locatie wordt uitgesloten voor zowel
woningbouw als voor een eventuele verplaatsing van de sportvelden. Er zijn 2 locaties
aangewezen om te onderzoeken of deze
geschikt zijn voor woningbouw: de Kanaalzone
en het volkstuinencomplex aan de Groesbeekseweg. Ook zijn de locaties Zilverberg en de
vrijkomende locatie Derks in Overasselt
toegevoegd aan het woningbouwprogramma.
Daarnaast heeft de raad besloten om bij de
uitwerking van plannen de inwoners nadrukkelijker te betrekken.
Haalbaarheidsonderzoek van start
Voor de 2 aangewezen locaties laten we
onderzoeken of deze locaties financieel,

maatschappelijk, landschappelijk en ruimtelijk
haalbaar zijn. Dit haalbaarheidsonderzoek
wordt in kwartaal 2 en 3 van 2020 uitgevoerd.
De resultaten daarvan zullen aan het einde van
het jaar aan de raad worden voorgelegd,
waarna de raad een beslissing kan nemen.
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Buurtvervoer Heumen: Gemakkelijk van deur tot deur!

Op donderdag 20 februari is Buurtvervoer Heumen van start gegaan.
Wethouder René Waas maakte de
eerste rit samen met Elly van de
Heiligenberg, die als lid van de meedenkgroep vorm heeft gegeven aan
deze nieuwe vervoersvorm binnen
onze gemeente.
Voor wie is Buurtvervoer Heumen?
Woont u in de gemeente Heumen en wilt u
erop uit gaan? Maak dan gebruik van de
vervoersdienst Buurtvervoer Heumen!
Daar hebt u wel een Vervoerspas voor nodig.
Die kunt u aanvragen via:
www.buurtvervoerheumen.nl.
Waar rijdt Buurtvervoer Heumen?
Met uw Vervoerspas kunt u in de hele gemeente Heumen of naar de ziekenhuizen in
Nijmegen reizen. Als u buiten de gemeente
reist, dan kunt u gebruikmaken van andere
vervoersdiensten: Avan en Valys.
Wat kost het?
We gebruiken twee tarieven voor een enkele rit
met Buurtvervoer Heumen. Binnen de gemeentegrenzen € 1,50 en naar de ziekenhuizen in
Nijmegen € 2,50. Een retour telt als twee ritten.
Hoe kan ik een rit aanvragen?
U vraagt een rit met Buurtvervoer Heumen
telefonisch aan via (06) 38 27 82 31. Buurtvervoer Heumen is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur.
Wanneer rijdt Buurtvervoer Heumen ?
Buurtvervoer Heumen rijdt op werkdagen
van 8.30 tot 20.00 uur en in het weekend in
overleg.

Hulpmiddelen
De chauffeur haalt u op bij uw voordeur en
brengt u tot aan de voordeur van het adres
waar u moet zijn. Uw rollator, rolstoel, of
elektrische rolstoel mogen mee met Buurtvervoer Heumen (hier zijn geen kosten aan
verbonden). Meld dit bij het reserveren van uw
rit. Mocht het nodig zijn, dan kan de chauffeur
u ook vanuit uw woning naar buiten begeleiden, u helpen met het aantrekken van uw jas
en met het dragen van uw bagage.
Rit afmelden of wijzigen?
Gaat uw rit niet door? U bent verplicht om dit
zo snel mogelijk door te geven aan de planner.
Bel dan met (06) 38 27 82 31. Wijzigen of
annuleren van de rit kan namelijk niet bij de
chauffeur! Ook een wijziging van tijdstip, adres
of aantal reizigers moet u op tijd aan de
planner doorgeven.
Vervoerspas kwijt of onbruikbaar?
Werkt uw Vervoerspas niet meer of bent u de
pas verloren? Bel dan met (06) 38 27 82 31.

Wat u verder moet weten
• Rit bestellen? Dat kan maximaal twee weken
en minimaal één dag van te voren.
Bel naar (06) 38 27 82 31.
• Sta op tijd klaar, de chauffeur haalt u op het
afgesproken tijdstip af bij de voordeur. Houd
rekening met een kwartier speling; u kunt
dus een kwartier eerder of later worden opgehaald dan is afgesproken. Soms maakt u
de reis namelijk samen met andere mensen.
• U betaalt de rit met de Vervoerspas. Zonder
Vervoerspas kunnen wij u niet vervoeren.
• U dient toestemming te geven om de
Vervoerspas te laden (betaling met iDeal) en
u dient toestemming te geven om de Vervoerspas automatisch te mogen opladen
zodra dit nodig is. Hierna wordt de Vervoerspas met een persoonlijke code aan u verstrekt en kunt u gebruikmaken van deze
voorziening.
• Op officiële feestdagen kunt u helaas geen
gebruik maken van Buurtvervoer Heumen.
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De week van
de burgemeester
Ik kan er niet omheen, we hadden
een bestuurscrisis. Veel mensen die
voor het onderwerp woningbouw
naar de raadsvergadering kwamen,
zagen hoe politiek ook heel harde
kanten kent. Iedere aanwezige zal
hebben ervaren hoe kwetsbaar de
positie van wethouder is. Dat je als
wethouder, ondanks deskundigheid
en enorme inzet, na een stemming
gevraagd wordt je functie neer te leggen: een functie
waar je met hart en ziel invulling aan hebt gegeven.
Dat wens je niemand toe.
Zeker weet ik het niet, maar ik denk dat alleen in het
politieke bestuur een motie van wantrouwen bestaat.
Dat is het middel dat een gemeenteraad kan hanteren
als er geen vertrouwen meer is in een bestuurder, zodat
hij of zij gevraagd wordt zijn of haar ontslag in te
dienen. Het gaat vrijwel meteen in. Dat is extra pijnlijk,
want de man of vrouw die het betreft krijgt weinig kans
om rustig afscheid te nemen en zaken af te ronden.
Nee, het is vrijwel meteen over en uit.
En dat allemaal gebeurde dus op die laatste raadsvergadering. In plaats van een ruim debat over de toekomstige woningbouw in onze gemeente werd er gesproken, in de zaal en ook veel daarbuiten, hoe om te gaan
met de situatie dat de coalitie geen meerderheid meer
had. De uitkomst is verdrietig: drie wethouders die zich
beraden over hun positie, een wethouder die zich
genoodzaakt voelt om zijn ontslag staande de vergadering in te dienen, en een gehavende coalitie.
Vervolgens kwam toch ook het onderwerp woningbouw
aan de orde en hoewel het rond middernacht was,
hebben fracties aan elkaar duidelijk gemaakt hoe ze
woningbouw nu en in de toekomst voor zich zien. Maar
liefst vier amendementen werden ingediend, waarvan
drie aangenomen om het voorstel van het college aan
te passen. En zo leverde deze beladen avond toch nog
een resultaat op waar veel mensen zich in kunnen
vinden.
Als gemeentebestuur moeten we maar eens overdenken welk signaal we hebben afgegeven op deze avond,
zowel aan eigen inwoners als aan de regio. Uitdagingen
liggen er genoeg. Er liggen kansen in de samenwerking
in de regio en in de uitvoering van plannen in onze
eigen gemeente. Dat betekent dat we moeten zorgen
dat we snel in onze kracht komen zodat we veel kunnen
realiseren dat ten goede komt aan de mensen voor wie
wij de bestuurders zijn.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

BAR-vergadering
3 maart, 19.15 uur
Belangrijkste onderwerpen:
- Heronderzoeksplan Participatiewet
- Digitaal platform ‘Heumenpraatmee.nl’
Wilt u de BAR-vergadering een keer bijwonen? Mail dan naar: bar@heumen.nl.

Collectes
• 1 t/m 7 maart: Jantje Beton

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 omgevingsvergunningen
• Heumen: Dorpstraat 38
• Malden: De Horst 4
• Nederasselt: sectie D perceelnummer 418
• Overasselt: Kasteelsestraat 11
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Airstrippad nabij Nertsstraat 11 (kad. Heumen G 5203)
• Overasselt: Zilverbergweg 12
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Kroonsingel 7
Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig
• Malden: Rijksweg 104

Marriët Mittendorff
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: Vogelzang 3

