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Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen

3 april 2020

We leven in bijzondere tijden door 
de maatregelen rondom corona. 
Het normale leven staat even stil. 
Bijna iedereen is veel meer in huis, 
moet thuis werken en de kinderen 
helpen met het schoolwerk. Anderen 
moeten werken in moeilijke omstan-
digheden. Er is onzekerheid en soms 
ook wel angst. Tegelijkertijd brengt 
deze tijd ook saamhorigheid. Conflic-
ten worden even aan de kant gezet 
om voor elkaar te kunnen zorgen. 
Buren doen boodschappen voor 
elkaar, initiatieven ontstaan om onze 
kwetsbare medemens te helpen. 

Mooi om te zien dat we elkaar in echte crisis 
weten te vinden. Maar soms lukt dat ook even 
niet. We begrijpen dat juist nu burenoverlast 
extra vervelend kan zijn. Want u hoort en ziet 
elkaar meer dan in normale tijden en u kunt 
misschien nu ook wel minder verdragen van 
elkaar. Daarom hebben we wat tips voor u 
op een rijtje gezet.

• Als u weet dat u een klus gaat doen die 
 geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit   
 dan de buren weten (schrijf een briefje of 
 stuur een appje) zodat ze weten hoe lang 
 het duurt. En houd rekening met thuis-  
 werkende buren;
• Realiseer u dat geluiden van dichtslaande  
 deuren, harde muziek, blaffende honden,  
 een draaiende wasmachine of de trap  
 oprennen meestal voor de buren net zo 
 hard te horen zijn. Houd hier waar mogelijk 
 rekening mee: kleine aanpassingen in 
 gedrag (zachtjes op de trap, zachtjes met 
 de deuren, sloffen aan in huis) of materialen 
 (viltjes onder de meubels, koptelefoon op  
 in plaats van de boxen gebruiken, deur-

 drangers) kunnen al veel uitmaken;
• Als u boos bent of geïrriteerd raakt, nemen  
 emoties gemakkelijk de overhand. Wacht  
 tot u rustig bent voordat u de buren aan-
 spreekt, dan komt de boodschap veel beter 
 over. Blijf vriendelijk en rustig. Boosheid
 roept boosheid op en brengt u niet verder;
• Normaal gesproken adviseren wij de buren  
 persoonlijk te spreken als de irritaties op-
 lopen. In deze situatie is dat lastiger. 
 U kunt in ieder geval telefoonnummers 
 uitwisselen en elkaar uitnodigen even te 
 bellen als u overlast ervaart. 

Buurtbemiddeling
Komt u er niet uit met de buren, dan zou 
buurtbemiddeling kunnen helpen met de inzet 
van vrijwillige buurtbemiddelaars die buren 
met gesprekken helpen om samen oplossingen 
af te spreken. In deze tijd is dat even moeilij-
ker, want persoonlijke gesprekken mogen niet 

plaatsvinden. Maar buurtbemiddeling is deze 
weken wel gewoon geopend voor een telefo-
nisch adviesgesprek, om te overleggen wat u 
in uw situatie zou kunnen doen of als u uw 
verhaal kwijt wilt. Daar zijn we voor!

Contact met buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling wordt verzorgd door Sterker 
sociaal werk. U kunt tijdens kantoortijden 
bellen naar (088) 001 13 33, dan wordt u in 
contact gebracht met de coördinator van onze 
gemeente. Kijk ook op onze site www.buurtbe-
middelingsterker.nl als u wilt weten wie zijn en 
hoe wij werken. En als u tips wilt hoe u met uw 
problemen met de buren om kunt gaan, kijk 
dan eens op onze site vol met tips: 
www.problemenmetjeburen.nl. 

Ondersteuning voor zzp’ers
De gevolgen die door het coronavirus worden veroorzaakt, zijn voelbaar in alle haarvaten van 
onze samenleving. Ook in onze economie en zeker voor alle ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf en voor alle zzp’ers. Voor deze groepen is er het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. 
Op de website van de gemeente kunt u hier alles over lezen: www.heumen.nl > Bedrijven > 
Maatregelen voor ondernemers. Daarnaast biedt ook de website van de Kamer van Koophandel 
veel informatie die u kan helpen om deze moeilijke tijden het hoofd te bieden. Kijk op de website:
ondernemersplein.kvk.nl/corona

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Uit de gemeenteraad: 26 maart
Op donderdag 26 maart 
vergaderde de gemeente-
raad van Heumen. Vanwege 

de maatregelen als gevolg van het 
coronavirus kon er geen publiek bij 
deze vergadering aanwezig zijn. 
Geïnteresseerden konden de verga-
dering live beluisteren via de web-
site van de gemeente. Aan het begin 
van de vergadering heeft de burge-
meester de aanwezige raadsleden 
meegenomen in de lokale en regio-
nale aanpak van het coronavirus. 
Ze gaf aan dat deze situatie ons 
allemaal raakt en sprak de hoop uit 
dat iedereen in deze periode extra 
naar elkaar omkijkt. 

Besluiten zonder debat
In de gemeenteraad kunnen ook besluiten 
genomen worden zonder dat er een debat 
over gevoerd wordt. Dit gebeurt als raads-
leden het eens zijn over het te nemen besluit 
en er ook geen vragen of opmerkingen zijn 

over het onderwerp. In deze raadsvergade-
ring gebeurde dat ook een aantal keer. 
Zo is de raad akkoord gegaan met onder 
andere de meerjarenstrategie van de GGD 
en de opdracht voor de nog op te stellen 
strategische visie van de gemeente.

Ontwikkeling van het Centrum van Malden 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het 
concept Programma Vitaal Centrum Malden. 
Hiervoor worden dit jaar meerdere haalbaar-
heidsonderzoeken uitgevoerd, waaronder het 
klimaatbestendig maken en vergroenen van 
de openbare ruimte. De gemeenteraad wil 
graag dat er voortgang geboekt wordt in dit 
dossier maar vroeg wel aandacht voor het 
meenemen van de problematiek rondom de 
Rijksweg bij deze ontwikkeling en voor de 
parkeerdruk en de vergroening van het 
centrum. Na een kort debat stemde de ge-
meenteraad in met het concept Programma 
Vitaal Centrum Malden en stelde geld 
beschikbaar voor de onderzoeken. 
Na de onderzoeken biedt het college begin 

2021 een definitief plan voor het centrum aan 
aan de gemeenteraad. 

Vergadering terugluisteren 
Wilt u weten wat er gezegd is over de 
ontwikkeling van het centrum van Malden? 
Dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender, 
klik in de kalender op 26 maart.

Volgende raadsvergadering
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op dinsdag 21 april. De agenda en 
vergaderstukken kunt u vinden in de 
vergaderkalender. Deze is te vinden op 
www.heumen.nl/vergaderkalender.
Ook tijdens deze vergadering is de publieke 
tribune gesloten. Er is wetgeving in voorbe-
reiding om het voor gemeenteraden mogelijk 
te maken om volledig digitaal te vergaderen. 
Bij het ter perse gaan van deze krant was nog 
niet duidelijk wat dit voor de vergaderpraktijk 
van de gemeente Heumen betekent. 
Wij informeren u hierover via de website en 
sociale media van de gemeente Heumen. 

Dar haalt in onze gemeente niet 
alleen afval op. Dar doet hier namelijk 
ook wijkonderhoud. Maar wat is 
wijkonderhoud? Vanaf nu vertellen we  
iedere maand meer over een onder-
deel van wijkonderhoud. Zo leest u 
wat de gemeente en Dar doen en wat 
u zelf kunt doen. Zo houden we samen 
onze gemeente schoon en fris. 

Onderhoud parken
Dar onderhoudt de parken. Ze schoffelt en 

snoeit in de parken. Ze heeft extra aandacht 
voor de snelle groei van onkruid. 

Onkruid verwijderen
Met bosmaaiers, borstelmachines en hete 
lucht-machines verwijdert Dar onkruid op 
bijvoorbeeld de stoep. Door de klimaatveran-
dering (warme winters) is de laatste jaren het 
onkruid op de stoep en weg steeds hardnekki-
ger geworden. Met de beschikbare middelen 
doet Dar zoveel als mogelijk, zodat u hier zo 
min mogelijk overlast van heeft. Ze kan niet 
voorkomen dat er wat groen blijft staan.

Maatregelen als gevolg van coronavirus
Ondanks het coronavirus gaat Dar verder met 
het onderhouden van parken. Ook verwijdert 
zij onkruid op de stoep. Als er meer maatrege-
len komen door het coronavirus, dan kan het 
zijn dat Dar tijdelijk met dit werk moet stoppen. 

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/heumen voor meer infor-
matie of neem contact op met het klantencon-
tactcentrum 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. 

Vragen over 
het Coronavirus
Heeft u vragen over het Coronavirus? Dan kunt 
u bellen met het landelijke informatienummer: 
0800 - 1351. Voor actuele informatie kunt u 
ook terecht op de website van het RIVM.
Daar vindt u ook antwoorden op veelgestelde 
vragen: www.rivm.nl.

Alles begint weer te bloeien en groeien! 
Wijkonderhoud Dar in volle gang
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In financiële problemen door het coronavirus? Heumen Beweegt 
op Facebook 
& Instagram

Het coronavirus heeft niet alleen 
gevolgen voor ons dagelijkse leven, 
maar kan u ook financieel raken door 
een (onverwachte) daling van uw 
inkomen of een toename van kosten. 
Heeft u of verwacht u betalings- 
achterstanden of kunt u rekeningen 
niet meer betalen? Kom dan op tijd 
in actie!

Wat kunt u zelf doen?
Kijk voor tips en adviezen op de pagina Werk, 
inkomen en rondkomen op de website van de 
gemeente. Maak een (aangepast) overzicht 
van uw inkomsten en uitgaven. U kunt daar-
voor gebruikmaken van het hulpdocument 
maandbegroting op de website van onze 
gemeente of een geldplan aanmaken via 
Startpunt Geldzaken: 
www.startpuntgeldzaken.nl/heumen.

Bij een dalend inkomen: pas uw uitgaven 
zoveel mogelijk aan en onderzoek of u recht 
heeft op toeslagen en regelingen:
• Via www.berekenuwrecht.nibud.nl 
• Of bij de Belastingdienst: 
 www.belastingdienst.nl > Toeslagen > Kan ik  
 een toeslag krijgen?

Kunt u niet op tijd betalen?
Neem contact op met de instanties (verhuurder, 
zorgverzekeraar etc.) als u uw vaste lasten of 
rekeningen niet of niet op tijd kunt betalen, 

Onlangs zijn in onze gemeente be-
weegcoach Dorien Vrolijks en buurt-
sportcoach Daan Smits aan de slag 
gegaan onder de naam ‘Heumen 
Beweegt’. Doel van hun activiteiten 
en projecten is om zoveel mogelijk 
inwoners in beweging te krijgen. 
Helaas gooit het coronavirus momen-
teel roet in het eten. Dat weerhoudt 
hen er echter niet van om tóch aan de 
slag te gaan!

Omdat sporten met groepen kinderen, 
jongeren of ouderen niet meer kan door het 
coronavirus, heeft Daan een mooi alternatief 
bedacht: ‘Heumen Beweegt’ op Facebook en 
op Instagram. Hier plaatst het team zeer 
regelmatig foto’s en filmpjes online zodat 
mensen toch in beweging kunnen blijven met 
leuke en originele activiteiten voor thuis en 
rondom huis. Op die manier blijven we hopelijk 
toch fit in deze onzekere tijden.

leg uw situatie uit en maak betaalafspraken. 
Vraag uitstel van belastingaangifte bij de 
Belastingdienst via 0800-0543 (keuze 3) als u 
momenteel niet geholpen kunt worden door 
een adviseur/begeleider bij het doen van 
aangifte.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen 
(Munitax)
Als u door de gevolgen van de coronacrisis 
de aanslag of factuur niet binnen de betaal-
termijn(en) kunt voldoen, neem dan contact 
op. Voor inwoners is het mogelijk om met een 
automatische incasso in termijnen te betalen. 
Ook kunt u een betalingsregeling treffen of 
uitstel van betaling aanvragen. Kijk op de 
speciale websitepagina www.heumen.nl/
corona voor meer informatie.

Vraag hulp of advies
Komt u er niet uit? Kijk op www.achterdevoor-
deur.net of neem contact op met schuldhulp-
verlening van de gemeente via: 
schuldhulpverlening@heumen.nl of 
telefonisch/whatsapp via (06) 50 44 23 27. 

Bent u ondernemer of zzp’er? 
De overheid heeft een pakket met verschillende 
noodmaatregelen samengesteld om onderne-
mers te steunen. Kijk op de website van de 
gemeente www.heumen.nl > Bedrijven > 
Maatregelen voor ondernemers.

Ingrid raakt financieel in een lastig 
parket na haar echtscheiding. “Ik 
had alles voor elkaar. Een man, twee 
dochters, leuk koophuis, parttime 
baan. Maar dingen kunnen veranderen. 
Het ging al een tijd niet lekker en we 
besloten te scheiden. Dan beland je 
dus in een roller coaster.” 

Gelukkig vond Ingrid een woning in de buurt 
van de school van de kinderen. “Maar ik 
moest opeens met de helft zien rond te 
komen. Er speelde zoveel tegelijk. Ik raakte 
het overzicht helemaal kwijt. Op een ge-
geven moment lukte het ook niet meer om 

de huur te betalen, daarna kwamen de aan-
maningen. Ik heb er nachten huilend van wak-
ker gelegen. Ik schaamde me rot. Toch nam ik 
contact op met mijn woningcoöperatie want 

er moest een oplossing komen. Gelukkig 
hadden ze begrip voor mijn situatie en 
dachten ze mee over een oplossing. 
Dat geeft rust. En ook al ben ik er financieel 
op achteruit gegaan, ik kom nu rond.”

De naam en de foto van Ingrid zijn niet echt. 
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de 
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van 
Ingrid of heb je andere geldzorgen? 
Er is hulp. Bel of whatsapp met gemeente 
Heumen (06) 50 44 23 27 of mail naar 
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

‘Gelukkig hadden ze begrip voor mijn situatie’



Duurzaam Thuis Eenmalige 
tegemoetkoming 
sportverenigingen 
en -stichtingen via 
Noodloket 

In deze ongewisse tijden verblijven, 
werken en onderwijzen veel mensen 
met alle gezinsleden thuis. Deze situ-
atie vraagt de nodige aanpassingen 
in uw woning, want er wordt nu de 
hele dag verwarmd en geleefd, dag 
in dag uit. 

Een behaaglijke werktemperatuur van 19 
graden en een goede ventilatie met verse 
luchttoevoer zijn heel belangrijk voor uw 
gezondheid. Er wordt veel digitaal gewerkt 
waardoor laptops, tablets en telefoons dag-
elijks worden leeggetrokken en sluipverbruik 
op de loer ligt als de snoeren van apparaten, 
opladers en waterkokers gemakshalve in het 
stopcontact blijven zitten. 

Beperking stroomgebruik
U beperkt het stroomverbruik door stekkers en 
adapters uit het stopcontact te halen en de 
laptop pas op te laden als het nodig is. Mensen 
met zonnepanelen hebben vorige week mooi 
op zonne-energie kunnen werken, want de 
opgewekte stroom van het eigen dak wordt 
direct gebruikt en de elektriciteitsvraag op het 
net beperkt.

Energiebesparing
Als het gaat om energiebesparing kunt u veel 
met uw gedrag opvangen en ten tweede 
komen bouwkundige verbeteringen van de 
woning in beeld. Wellicht bieden deze weken 
met winterse nachttemperaturen u wat 
aandachtspunten voor de verbetering van 
de energiehuishouding in uw huis?

Eén van de maatregelen van het 
kabinet om ondernemers te onder-
steunen tijdens de coronacrisis is het 
noodloket. Ondernemers kunnen via 
dit loket een eenmalige tegemoet-
koming ontvangen. Deze regeling zet 
in op het niet meer kunnen betalen 
van vaste lasten vanwege maatrege-
len die genomen zijn vanwege het 
Coronavirus.

Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook 
sportverenigingen en - stichtingen en bijvoor-
beeld fi tnessclubs via het noodloket van 
Economische Zaken een eenmalige tegemoet-
koming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. 
Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. 
Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. 
Het volgende is al wel bekend:
• De regeling is voor alle organisaties die 
 hiervoor in aanmerking komen gelijk;
• De aanvragende organisatie moet een 
 KvK-nummer hebben;
• Om in aanmerking te komen, moet sprake 
 zijn van een fysieke inrichting buiten het 
 eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
• Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte 
 regeling;
• Op dit moment is het nog niet mogelijk een 
 aanvraag te doen bij het Noodloket. 
 De Rijksoverheid en de RVO werken de 
 regeling op dit moment uit. De regeling  
 ‘Noodloket’ wordt uitgevoerd door de 
 RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, 
 wordt hierover gecommuniceerd via de 
 website www.rvo.nl en de Kamer van Koop-
 handel;
• De ontvanger mag zelf bepalen waar het 
 geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen 
 bedrag is een eenmalige gift  van het kabinet, 
 met oog op vaste lasten die betaald moeten 
 blijven worden terwijl inkomsten teruglopen 
 of stilvallen;
• Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, 
 zijnde niet de personele lasten;
• Er is voor deze simpele vormgeving van de 
 regeling gekozen omdat snelheid hierbij van 
 het grootste belang is.

Loket Duurzaam Wonen Plus kan u helpen met 
het besparen of opwekken van energie, het 
nemen van maatregelen voor een duurzaam 
thuis en u wegwijs maken in het woud van 
fi nancieringen en subsidies. Nu nog even 
digitaal via info@duurzaamwonenplus.nl of 
telefoon (14 024), maar 
binnenkort weer fysiek 
te bereiken in uw 
gemeente.

Woning ventileren
Uw huis goed ventileren is belangrijk voor 
uw gezondheid. Toch gebeurt dit vaak 
onvoldoende. 1 op de 10 woningen heeft  
schimmel, in bijna de helft  wordt gerookt 
en in veel huizen is binnen meer fi jnstof 
aanwezig dan buiten! 
De luchtverversing (ventilatie) kan dus 
beter. Vroeger werd de lucht in huis vanzelf 
ververst via naden en kieren. Maar in 
moderne kierdichte huizen gebeurt dat niet 
en zijn roosters of andere manieren nodig. 
Vieze lucht moet het huis uit en schone 
lucht moet naar binnen kunnen. 
Mensen die allergisch zijn of problemen 
hebben met hun neus, longen of lucht-
wegen, krijgen meer last als de lucht 
vervuild is. Vervuiling kun je niet helemaal 
voorkómen, maar ventilatie zorgt altijd 
voor minder vuile lucht in huis. Ventilatie 
kost wat energie, maar het is geen verspil-
ling: het is hard nodig voor uw gezondheid. 

Dorpsverbinders Heumen: 
De ogen en oren van jouw dorp 

Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. Wij brengen mensen bij elkaar en signaleren 
vragen en problemen. Ook zorgen we ervoor dat inwoners de weg vinden naar activiteiten 

en voorzieningen. Spreek ons gerust aan, vanwege de Corona crisis op dit moment via de mail 
of telefoon.

Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl

Telefoon: (06) 50 05 34 17



Speciale lokale TV-programma’s 
voor senioren
Kwiek Actieve Leefstijl, Gennep Vitaal, Beweegcollectief Mook en Middelaar 
en Fit & Fun Heumen hebben samen een aantal video’s gemaakt. Deze zijn 
speciaal gericht op ouderen in de gemeenten Berg en Dal, Gennep, Mook en 
Middelaar en Heumen die door het coronavirus niet meer de deur uit kunnen 
en geen bezoek mogen ontvangen. Er is contact gelegd met de lokale 
omroepen in deze gemeenten om deze beweegvideo’s uit te zenden via hun 
tv-kanalen. Zo worden de programma’s voor iedereen bereikbaar, in tegen-
stelling tot uitzending alleen via internet. De omroepen hebben aangegeven 
graag mee te werken aan dit verzoek. Zij zullen op werkdagen om 11.00 en/of 
16.00 uur dit programma uitzenden.

De week van 
de burgemeester

Ondanks dat ik erop was voorbereid, schrok 
ik toen het telefoontje kwam dat één van 
onze inwoners door Corona was overleden. 
Het kwam zo dichtbij. Ik merkte dat ik er 
eerst stil van werd om het te verwerken. 
En daarna dat ik me zo goed kon voorstel-
len als mensen boos worden omdat de 
voorschrift en niet in acht worden genomen. 
Mensen die boodschappen doen als gezins-
uitje zien of bij de parkeerplaatsen in 

kluitjes het bos in gaan met toevallige passanten. Mensen die 
niet snappen dat het menens is, en dat de regels er zijn omdat 
we zo goed mogelijk door deze periode willen komen met 
elkaar.

Ondertussen worden we allemaal op een of andere wijze 
getroff en door het virus. De mensen die besmet raken, de 
mensen die daar ziek van worden, de mensen die sterven, de 
mensen die daarom rouwen ook zonder dat soms zelfs een 
afscheid mogelijk is, en verder iedereen. Ook de mensen die 
willen trouwen, de mensen die thuis zijn omdat ze geen werk 
meer hebben, de mensen die failliet gaan. In al onze levens 
verandert het een en ander. We leven met veel onzekerheden.

Ik heb grote bewondering voor heel veel mensen die momen-
teel energie en aandacht geven om de situatie zo goed moge-
lijk te houden. Natuurlijk zijn dat de mensen die voor onze 
gezondheid aan de slag gaan, zowel met patiënten als met de 
schoonmaak, bevoorrading en wat er nog meer bij komt kijken. 
Ook voor de mensen met creatieve ideeën waardoor we ons 
beter voelen of waardoor een activiteit kan blijven draaien. 
Mensen die de moed erin houden en aandacht weten te geven 
waar nodig. In een situatie als deze stijgen sommige mensen 
boven zichzelf uit.

Dat zie ik ook in het veiligheidsoverleg. Daar wordt hard 
gewerkt om de situatie zo goed als mogelijk onder controle 
te krijgen. Net als andere gemeenten in de regio heeft  ook 
onze gemeente baat bij het optreden van burgemeester Bruls 
van Nijmegen, die in de regio nu de leiding heeft  als het om 
de Corona-maatregelen gaat. Ik waardeer de manier waarop 
hij dat doet.

Onderwijl denk ik na over mogelijkheden voor de mensen die 
nu vooral thuis zijn, voor kinderen, jongeren en ouderen. 
Wat kunnen we bedenken voor al die groepen die nu op zichzelf 
zijn aangewezen. Ik denk dat stilzitten geen optie is, want daar 
worden we niet gezonder van. Misschien zijn er wel geweldige 
ideeën. Zelf heb ik al gedacht aan hoepelen en touwtje springen, 
mooie alternatieven als je je huis niet uit kunt en toch wilt 
bewegen. Misschien kunnen we er fi lmpjes van rondsturen, ter 
inspiratie of als wedstrijd. Maar er zijn veel creatievere mensen 
dan ik. Ik hoop dat we met kleine en grote mensen met simpele 
dingen iets moois teweeg kunnen brengen, juist in deze tijd 
waar we dat allemaal zo goed kunnen gebruiken. Ik hoop op 
reacties en wens iedereen gezondheid.

Marriët Mittendor�   

Collectes

• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen die tot 

   Pasen zouden collecteren hun collectes 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 omgevingsvergunningen

• Malden: Hatertseweg 2, Rijksweg 16

Verlengingsbesluit omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 47B

• Malden: Hatertseweg 10

• Overasselt: Parksesteeg 2
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