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Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied
De ligging van boerenbedrijven is
aantrekkelijk voor criminelen.
Met meer verwachte leegstand door
de coronacrisis neemt de interesse
van criminelen alleen maar toe.
Zij maken graag misbruik van de
situatie en bieden bijvoorbeeld veel
geld om een loods of schuur te huren.
Het snelle, contante geld kan misschien
aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s
als er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade
aan uw pand, zoals doorgebroken muren,
gaten in het dak en water- en brandschade.
Maar ook draait u vaak op voor de kosten van
illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen
van de aangetroffen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de
burgemeester ook nog uw pand. Bedenk altijd:
u kunt maar één keer nee zeggen!
Komen er mensen ongevraagd op uw erf?
• Noteer kentekens, maak foto’s en onthoud
hoe de mensen eruitzien;
• Vraag rond in de omgeving: wie kent ze?
Zijn ze ook al bij de buren geweest?
• Overleg met de wijkagent;
• Waarschuw de WhatsApp-groep van de
buurt.
Wilt u uw woning, bedrijfspand, schuur, stal
of loods verhuren?
• Accepteer nooit contante betalingen, laat
huur betalen via de bank;

• Vraag om het originele identiteitsbewijs en
maak een foto/kopie;
• Is de huurder een bedrijf? Vraag bij de 		
Kamer van Koophandel gegevens op of kijk
of het bedrijf een website heeft;
• Is de huurder geen bedrijf maar ergens in
dienst? Dan kunt u vragen om een werkgeversverklaring en belt u de werkgever ter
controle;
• Maak goede afspraken met de huurder en
leg deze vast, bijvoorbeeld:
- De huurder krijgt pas de sleutel van het
		 pand als het huurcontract ondertekend is;
- Spreek af periodiek in de schuur te kijken
		 en doe dat ook;
- De huurder mag geen nieuwe sloten op
		 de schuur zetten, zijn die er wel, verwijder

		 deze dan of ontbind de huurovereenkomst;
- Verbouwingen vinden alleen plaats in
		overleg.
En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw omgeving,
herkent u de signalen die worden beschreven
of bent u benaderd door criminelen? Meld dit
dan bij de politie, bij de wijkagent of via (0900)
88 44. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad
Anoniem via (0800) 70 00 of op:
www.meldmisdaadanoniem.nl
Bij meldingen die betrekking hebben op het
milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, kunt u ook melding doen via:
www.milieuklachten.nl
Ga er in geen geval zelf op af!

Vergadering gemeenteraad: donderdag 4 juni
Op donderdag 4 juni vergadert de gemeenteraad om
20.00 uur. Op de agenda staan onder
andere de jaarrekeningen en begrotingen van de gemeenschappelijke
regelingen.
De gemeente Heumen werkt veel samen in
regionaal verband. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en vergunningverlening en handhaving. Een gemeenschappelijke regeling is de juridische manier
waarop de samenwerking wordt vastgelegd.

De gemeenteraad neemt een besluit over de
zienswijzen op de jaarrekening en begroting
van de gemeenschappelijke regelingen.

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op
www.heumen.nl/vergaderkalender.

Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen als gevolg van het
Coronavirus is dit een vergadering in digitale
vorm.

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.

U kunt de vergaderingen live volgen, op
verschillende manieren:
- Via GL8 op hun Youtubekanaal (GL8Media)
- Via GL8 op televisie.

Inhijsen fietsbrug over de Maas

Asfaltonderhoud
2020
Vanaf dinsdag 2 juni t/m 24 juli
voeren wij onderhoud uit aan het
asfalt op een aantal wegen binnen
onze gemeente. Er worden ook
diverse bijkomende werkzaamheden verricht. De aannemer start
vanaf 2 juni met asfaltreparaties
en voorbereidingen aan bermen
en straatwerk. Vervolgens krijgen
diverse wegen begin juli dan weer
nieuwe rode en grijze slijtlagen.

Zaterdag 16 mei werd de fietsbrug
tussen Cuijk en Mook op zijn plek
gevaren en ingehesen. Dat was een
bijzonder moment. Helaas mocht daar
geen publiek bij aanwezig zijn vanwege de Coronacrisis. Daarom informeren wij u er op deze pagina over.

gereed. De fietsbrug vormt dus een belangrijk
onderdeel van deze fietsroute. De realisatie
van deze brug is een samenwerkingsproject
van de provincies Gelderland, Noord-Brabant
en Limburg en de gemeenten Cuijk en Mook
en Middelaar. De brug krijgt zowel een
fiets- als een voetpad.

Tussen Cuijk en Nijmegen wordt een snelle
fietsroute aangelegd, het MaasWaalpad. Via
deze route kunnen inwoners van Cuijk, Mook
en Middelaar en Heumen veilig, comfortabel
en snel op de fiets naar werk en school in
Nijmegen en omgeving. De rechtstreekse
fietsbrug over de Maas levert fietsers van en
naar Cuijk 2,5 km winst op in vergelijking met
de route via de A73. Deze route is nagenoeg

Uitzending en foto’s
Van dit bijzondere moment is een uitzending
van ruim 6 uur gemaakt door GL8. Deze kunt u
terugkijken op het YouTube-kanaal:
https://bit.ly/2LricRg
Op de site van de gemeente Cuijk vindt u meer
informatie en mooie foto’s. Kijk op:
www.cuijk.nl/fietsbrug-cuijk-mook

Het gaat om de volgende wegen:
• Heumen: Oude Boterdijk, Maasstraat
• Overasselt: Schatkuilsestraat, Loksheuvelseweg
• Malden: Blankenbergseweg
• Nederasselt: Molenweg
En diverse kleinere reparaties op overige
wegen.
Overlast
Tijdens de werkzaamheden ontstaat er
hinder voor het verkeer en omwonenden.
Hiervoor treft de gemeente maatregelen
zoals vooraankondigingen, afzettingen,
omleidingen en/of begeleiding door verkeersregelaars. Wij vragen hiervoor uw
begrip. Eventueel informeert de aannemer
u via een bewonersbrief als de werkzaamheden bij u voor de deur plaatsvinden.
Meer informatie vindt u op onze website:
www.heumen.nl/wegwerkzaamheden

Geen afval ophalen
op 2e Pinksterdag

Elke week ophalen gft-afval
in de gemeente Heumen

Op maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) haalt Dar geen
afval op. Op deze feestdag zijn ook de milieustraten gesloten.

Vanaf juni haalt Dar elke week uw gft-afval op in de gemeente Heumen.

Uw afval wordt op een andere dag opgehaald dan u gewend bent. Wilt u
weten welke dag? Kijk dan op www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de Dar
app downloaden. Met deze app heeft u uw persoonlijke afvalwijzer altijd
bij de hand. Zo weet u wanneer welk afval aan de straat kan.

Zet uw afval op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Dan begint
Dar met afval ophalen. Doordat Dar elke week gft-afval ophaalt, veranderen de routes. Dar kan daarom eerder langskomen om uw afval
op te halen dan u gewend bent.

Openingstijden milieustraten
De milieustraat in Malden (Ambachtsweg 10) is elke zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur geopend. Inwoners van gemeente Heumen kunnen grof
huishoudelijk afval ook inleveren bij de regionale milieustraten van Dar.
Deze milieustraten hebben ruimere openingstijden dan de milieustraat
in Malden. Kijk op www.dar.nl/milieustraat voor adressen en openingstijden.

Meer informatie
Neem voor vragen over dit
bericht contact op met het
klantencontactcentrum van Dar.
Zij zijn van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00-17.00 uur
bereikbaar op: (024) 371 60 00 /
info@dar.nl / www.dar.nl
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De week van
de burgemeester
Bijna 1 juni, de datum waarop we weer
een aantal dingen mogen doen die
voorheen verboden waren. Voor sommigen gaat de versoepeling niet ver
genoeg, anderen ervaren de angst dat
het virus opnieuw toeslaat en weer
grote aantallen slachtoffers maakt.
Het is nog wel zorgelijk, niet alleen
vanwege de gezondheid maar ook
bijvoorbeeld wat betreft een aantal
bedrijven; gaan de ondernemers het wel redden. Hoewel we
beter kunnen voorkomen dat we opnieuw alles stil moeten
leggen duurt de periode van stilzitten of weinig tot niets
verdienen voor sommigen wel erg lang. We moeten maar
met zijn allen ons best doen, kleine stapjes vooruit zetten
om te werken aan opbouw, creatief zijn en hoop houden.
Iemand maakte mij erop attent dat ik wel eens wat meer
over de jeugd mag schrijven. Mensen denken wel eens dat
er van alles gaande is, maar als dan goed gekeken wordt is
er niks aan de hand. Ja, de jongeren hebben iets op hun
hoofd, hangen wat rond, er komt wel eens een scooter bij
staan en wordt wel eens wat kabaal gemaakt. Voor sommige mensen voelt dat als overlast. En ook wordt gedacht dat
er drugs wordt verhandeld, of brand wordt gesticht.
Dat laatste gebeurt helaas, maar de politie weet dat ze de
schuldigen niet bij die groep jongeren moet zoeken. En wie
ooit zelf jong is geweest, weet dat een groepje vormen, een
beetje kletsen, muziek luisteren, stoer doen of slordig zijn
tamelijk gewoon is als je jong bent. Het mag gecorrigeerd
worden op onderdelen, maar de politie maakt zich slechts
zorgen over enkelingen en die worden nauwlettend gevolgd. Dus hoewel een enkeling er anders over denkt is het
beeld eigenlijk heel geruststellend en overzichtelijk, zo
wordt mij gezegd. En dat willen we natuurlijk graag zo
houden.
Als college hebben we nu weer eens samen vergaderd, dat
wil zeggen, op ruime afstand maar wel bij elkaar in de
raadzaal. Een nieuwe ervaring na zoveel weken elkaar alleen
op beeldscherm te hebben gezien. En hoewel de setting nog
heel anders is dan in de veel kleinere collegekamer, is het
elkaar kunnen aankijken en reageren op de kleine nuances
in houding en mimiek wel heel prettig. We konden het
combineren met een gesprek met de pers, en ook dat was
lang geleden. De lijn blijft dat we vanuit huis werken, maar
dit was wel een smakelijk voorproefje van wat we op termijn
waarschijnlijk weer heel gewoon gaan vinden. Als we daarbij
zo kunnen blijven genieten van ‘het gewone’, dan zou dat
een mooie winst zijn van deze periode.

Marriët Mittendorff

Wilt u uw dak (laten) isoleren?
Door uw huis beter te isoleren, woont u comfortabeler, zorgt
u voor minder CO2-uitstoot en daalt uw energierekening.
De kosten zijn vaak lager dan veel mensen denken.
Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks honderden euro’s op uw energierekening. Als u de zolder verwarmt, is het voordeel in een gemiddelde hoekwoning of 2-onder-1-kap zo’n 750 euro per jaar. Bij een onverwarmde zolder
bespaart u ongeveer 400 euro. En in de zomer blijft het een stuk koeler.
Tips
Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen bij gecertificeerde
isolatiebedrijven, en deze offertes zorgvuldig te vergelijken. Informeer de
bedrijven goed over de staat van het dak en over eventuele toekomstplannen
die u heeft om bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen, of zonnepanelen.
Informeer hen ook als er vocht is, of verkleurde plekken op zolder. Vocht kan
immers het hout in het dak aantasten en voor problemen zorgen.
Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u weten waarop u nog meer moet letten als u het dak wilt laten isoleren
(of misschien zelf wilt gaan uitvoeren)? Neem dan contact op met het Loket
Duurzaam Wonen Plus via:
www.duurzaamwonenplus.nl
Een e-mail sturen naar:
info@duurzaamwonenplus.nl
kan natuurlijk ook.

Collectes
In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen hun huis-aanhuis collectes tot 20 juni opgeschort.

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 omgevingsvergunning
• Malden: Kerkplein 20
Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Ewijkseweg 3, Tempelstraat 11
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Overasselt: Schoonenburgseweg 37A

