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gericht. Samen met de medeoprichters en hun 
deskundigheid en handelen is het natuurgebied, 
dat dreigde verloren te gaan voor het nage-
slacht, behouden gebleven. Hij zorgt met veel 
passie en enthousiasme dat de leerlingen van 
de Tandemschool hun jaarlijkse lesstof krijgen 
door een bezoek aan het natuurgebied te 
brengen. Tenslotte is Henk van den Heuvel 
sinds 2008 actief betrokken bij de Open Tuinen 
Dag in Overasselt.

De heer J.W.J. (Jan) Uyen (73) 
uit Nederasselt (Lid in De Orde 
van Oranje Nassau)
De heer Jan Uyen is al decennia 
lang actief voor de gemeenschap. 
Deed hij dat al in de vorige 
eeuw informeel vanuit zijn 
sociale betrokkenheid, sinds 
2003 doet hij dat ook formeel 

Op 26 april 2019 heeft burgemeester 
Mittendorff tijdens de Lintjesregen 
aan drie inwoners van de Gemeente 
Heumen een Koninklijke Onderschei-
ding uitgereikt. Dat gebeurde dit jaar 
bij de gedecoreerden thuis of op 
locatie. Twee gedecoreerden zijn 
benoemd tot ‘Lid in de Orde van 
Oranje Nassau’ en één tot ‘Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau’.

De heer J.M.A. (John) van 
Zuidam (73) uit Malden (Ridder 
in De Orde van Oranje Nassau)
De heer John van Zuidam is 
sinds het midden van de jaren 
negentig als vrijwilliger actief. 
Die activiteiten betreffen twee 
specifieke gebieden; de Jazz-

muziek én zijn wetenschappelijk onderzoek 
naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
Twentse landschap. Sinds 1996 is hij voorzitter 
/ programmeur van de stichting Charlestown 
Jazzclub Nijmegen en sinds 2000 voorzitter 
van The Dutch George Lewis Jazz Society. 
John van Zuidam heeft zich bovendien de 
afgelopen 25 jaar intensief verdiept in een 
wetenschappelijk onderzoek naar de ontwik-
kelingsgeschiedenis van het Twentse land-
schap. Daarbij toont hij zich niet alleen een 
gepassioneerd onderzoeker van zijn geliefde 
geboortestreek, maar ook als een onvermoei-
bare ambassadeur voor het cultureel erfgoed 
van Twente. In het najaar van 2018 verschijnt 
het prachtige door John van Zuidam voor een 
breed publiek geschreven boek ‘Oale Groond, 
geschiedenis van het Twentse landschap’.

De heer H.W. (Henk) van den 
Heuvel (70) uit Overasselt (Lid 
in De Orde van Oranje Nassau)
De heer Henk van den Heuvel 
is sinds 1972 actief als bestuurs-
lid en vrijwilliger van de 
gemengde zangvereniging 
‘Zang en Vriendschap’. In de 

periode van 1988 tot 2013 is Henk van den 
Heuvel koster van de protestantse gemeente 
in Heumen en de verbindende factor binnen de 
kerkgemeenschap. Daarnaast zet Henk van 
den Heuvel zich sinds 1990 in voor het beheer 
en onderhoud van de begraafplaats in de ge-
meente Heumen. Natuur Stichting Kadans is in 
2003 mede door Henk van den Heuvel op-

in zijn rol in de dorpsraad. Hij staat aan de wieg 
van de dorps-raad Nederasselt; in de oprich-
tingsakte staat hij vermeld als dorpsraadslid 
vanuit de belangengroep ouderen. 
Hij richt zich niet uitsluitend op het belang 
van ouderen, maar deze groep heeft wel zijn 
speciale aandacht. Betaalbare woningen voor 
senioren en starters hebben zijn nimmer af-
latende belangstelling. Als voorzitter van de 
activiteitencommissie van de KBO organiseer-
de hij jaarlijkse uitjes en was hij meer dan 
10 jaar lang de drijvende kracht achter de 
jaarlijkse avondvierdaagse voor Overasselt en 
Nederasselt. Bovendien zette hij meer dan 
10 jaar zijn schouders onder het project 
‘Zondag, zo’n dag’, een activiteit om een-
zaamheid tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie over de gedecoreer-
den op www.heumen.nl/lintjes



Dorpsverbinders trappen samen met u af

Op woensdag 8 mei om 12.30 uur 
gaan de nieuwe dorpsverbinders van 
de gemeente Heumen officieel van 
start in winkelcentrum Malden. 
Na de aftrap door wethouder Frank 
Eetgerink stellen de dorpsverbinders 
zich voor aan het publiek. Tot 15.00 
uur kan iedereen bij ze terecht met 
vragen. Vertel ze vooral over goede 
ideeën voor uw buurt, wijk of dorp. 

Inspiratieronde
Doe mee aan de dorpsverbindersactie, waarbij 
tasjes met ideeënkaartjes rondgaan door de 
dorpen. De ontvanger schrijft een goed idee of 
signaal op het kaartje, om die vervolgens door 
te geven aan iemand anders in het dorp. Leuk 
om de kaartjes van anderen te lezen en met 
een eigen verhaal ook anderen te inspireren. 
Na twee weken wordt uit de tas met de meeste 
kaartjes één kaartje getrokken en die persoon 
ontvangt een taart. Alle goede ideeën en 
signalen worden verzameld en voor de zomer-

vakantie gepubliceerd op een moodboard, dat 
de dorpsverbinders gaan maken samen met 
inwoners die het leuk vinden om mee te doen. 
Met uw inbreng gaan de dorpsverbinders aan 
de slag.

Wat zijn dorpsverbinders?
De dorpsverbinders zijn de ogen en oren van 
uw dorp. Ze vangen veel op en moedigen 
goede ideeën en initiatieven aan. Ze brengen 
mensen bij elkaar en signaleren vragen en 
problemen. Ook zorgen ze ervoor dat inwoners 
de weg vinden naar activiteiten en voorzienin-
gen. De dorpsverbinders werken vanuit het 
gemeentehuis en laten zich graag uitnodigen. 
U herkent ze aan hun gele werkkleding, spreek 
ze dan gerust aan.

Meer informatie
Kijk op www.heumen.nl/dorpsverbinders voor 
meer informatie over de dorpsverbinders of 
mail naar dorpsverbinders@heumen.nl. Volg ze 
op Facebook op Dorpsverbinders Heumen.

Vanaf 6 tot 25 mei voert de firma 
Van Gelder werkzaamheden uit aan de 
Broekkant. Tussen de aansluiting met 
de Malderburchstraat en de Kerkweg 
wordt de Broekkant ingericht als 
fietsstraat. 

Tijdens de werkzaamheden wordt ook de 
kruising met de Raadhuisstraat gelijkwaardig 
gemaakt. Op het wegvak geldt straks een 
snelheidslimiet van 30 km/h. Ook komt hier 
een inrijverbod voor vrachtverkeer. De Broek-
kant wordt tijdens de werkzaamheden afge-
sloten voor doorgaand verkeer, waarbij het 
gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via 
de Droogsestraat - Rijksweg - Broeksingel. 
Fietsers worden omgeleid via de Kerkweg. 
Aanliggende woningen en sportpark Juliana 
blijven deze weken vanaf één zijde bereikbaar. 

Broekkant twee dagen volledig afgesloten
Tijdens het aanbrengen van het asfalt op 
woensdag 15 mei is de Broekkant volledig 
afgesloten voor alle verkeer. Ook op maandag 
20 mei is de Broekkant volledig afgesloten. 
Deze planning is onder voorbehoud van goede 
weersomstandigheden en zonder uitloop van 
werkzaamheden. Dit kan nog wijzigen. 

Kijk voor actuele informatie op onze website
Meer informatie leest u op onze website: 
www.heumen.nl/wegwerkzaamheden. 
Bij bijzonderheden tijdens de werkzaamheden 
informeren wij u via deze pagina op onze 
website, via Facebook en Twitter. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met ons via telefoon-
nummer 14 024. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heumen maken bekend dat 
het ontwerp van de Ruimtelijke Visie 
Duurzame Energie ter inzage wordt 
gelegd. Met de vaststelling van de 
Ruimtelijke Visie Duurzame Energie 
door de gemeenteraad (in september 
2019) wordt er ruimte gegeven aan 
het realiseren van initiatieven voor de 
opwekking van duurzame energie in 
het buitengebied van de gemeente 
Heumen. Hierbij kunt u denken aan 
initiatieven als windmolens of zonne-
panelenvelden.

Het ontwerp van de Ruimtelijke visie Duurzame 
Energie inclusief daarbij horende bijlagen ligt 
vanaf dinsdag 23 april 2019 tot dinsdag 4 juni 
2019 ter inzage en is te raadplegen via de 
gemeentelijke website: 
www.heumen.nl/energievisie of bij de balie 
Bouwen, Milieu en Leefomgeving tijdens de 
openingsuren in het gemeentehuis aan het 
Kerkplein 6 te Malden.
 
Reactiemogelijkheden
Gedurende de periode van dinsdag 23 april 
2019 tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen 

schriftelijk of per email zijn reacties, kritiek en 
ideeën over het ontwerp ruimtelijke visie naar 
voren brengen. Dit wordt een zienswijze ge-
noemd. Een schriftelijke zienswijze moet 
worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Heumen, Postbus 
200, 6580 AZ Malden. Deze kan zowel per 
post, als per email via duurzaam@heumen.nl 
worden verzonden.

Werkzaamheden 
Broekkant Malden

Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzaamheid ligt ter inzage
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Donderdag 23 mei: verkiezingen Europees Parlement 

Zo voorkomt u een burenruzie 

Op donderdag 23 mei 2019 mag u 
stemmen voor het Europees Parle-
ment. Het Europees Parlement mag 
meebeslissen over regels die voor alle 
landen in Europa gelden. Deze week 
heeft  u de stempas voor deze verkie-
zing ontvangen. Meer informatie leest 
u in dit bericht.

Nederland is lid van de Europese Unie (EU). 
In de EU werken 28 landen samen. 751 mensen 
worden gekozen tot lid van het Europees 
Parlement. 26 daarvan komen uit Nederland. 
Met uw stem kiest u welke Nederlander in het 
Europees Parlement komt. Deze mensen 
beslissen de komende 5 jaar over EU-regels. 
Deze regels gelden ook voor u. De 28 EU-
landen beslissen samen over bijvoorbeeld 
economie, klimaat en mensen die naar de 
EU komen. 

Op wie ga ik stemmen?
Kies de partij die het beste bij uw ideeën past. 
Een paar tips: 
• Zoek informatie over de politieke partijen
• Praat met andere mensen: uw familie, 
 vrienden of buren
• Gebruik een stemhulp. Deze komt binnen-
 kort beschikbaar op www.stemwijzer.nl. 

Aankomende week ontvangt u de kandidaten-
lijsten. U kunt dan kiezen op welke persoon u 
stemt. 

Ik kan niet zelf stemmen, wat nu?
U mag iemand anders vragen voor u te 
stemmen. Dat heet machtigen. Doe dan het 
volgende: vul de achterkant van uw stempas 
in, onderteken deze en geef uw stempas én 
een kopie van uw legitimatiebewijs aan de 
persoon die voor u gaat stemmen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?
Dat kan als u een kiezerspas aanvraagt. 
Dit kunt u op de volgende manieren doen: 
• Kom langs bij de balie Burgerzaken. 
 Maak een afspraak via:
 www.heumen.nl/afspraakmaken 
• Download het formulier op:
 www.heumen.nl/verkiezingen en lever dit 
 uiterlijk op 15 mei 2019 om 17.00 uur bij 
 ons in.

Kijk voor meer informatie op www.heumen.nl/
verkiezingen
Hier vindt u een overzicht van de stemlocaties 
en wat u kunt doen als u uw stempas niet hebt 
ontvangen. 

Wilt u meer lezen over de verkiezin-
gen voor het Europees Parlement. 
Deze verkiezingskrant van ProDemos legt 
in gewone taal uit waar de verkiezingen 
over gaan. U kunt de krant downloaden 
via: www.heumen.nl/verkiezingen.  

Burenruzies komen in iedere buurt 
voor. Ze ontstaan door overlast. De 
ene buur doet of heeft  iets dat de 
andere buur stoort en als hinderlijk 
wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw 
buurman die zijn bus voor uw huis 
parkeert, de buurjongen die harde 
muziek draait of de buurkinderen die 
luidruchtig spelen. Nu het weer lente 
is en we vaker naar buiten gaan, is het 
misschien wel hét moment om deze 
kleine irritaties bespreekbaar te 
maken. In dit bericht geven wij u tips.

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en 
beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. 
Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. 
Voorkom dat een irritatie een dagelijkse 
ergernis wordt. Komt u er samen met de ander 
niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast 
bij de gemeente, schakel de wijkagent in of 
vraag buurtbemiddeling om begeleiding.

Overlast op straat kunt u melden bij de 
gemeente 
Denk bijvoorbeeld aan overlast door afval, 
vernieling of andere hinderlijke situaties. 
U kunt dit melden via telefoonnummer 14 024.

Meld acute overlast bij de politie 
Is de overlast niet levensbedreigend of 
spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via 
telefoonnummer 0900 - 88 44. Loopt de 
situatie uit de hand of is de overlast dusdanig 
dat elke seconde telt? Bel dan direct 112. 

De wijkagenten zijn het aanspreekpunt van de 
politie in uw buurt 
Zij kunnen u voorzien van tips over hoe om te 
gaan met overlastsituaties. In de gemeente 
Heumen zijn twee wijkagenten actief: Sylvia 
van de Logt en Willie Janssen-Bouwmeester. 
Sylvia is wijkagent in Heumen, Nederasselt en 
Overasselt. Willie is wijkagent in Malden. 
U kunt Sylvia of Willie bereiken via telefoon-
nummer 0900 - 8844. U kunt ook een contact-
formulier invullen op www.politie.nl. Of volg de 
wijkagenten via Facebook op ‘Politie Heumen’. 

Als praten niet meer lukt, kunt u terecht bij 
buurtbemiddeling
U gaat dan onder begeleiding van een buurt-
bemiddelaar nogmaals het gesprek aan. 
Kijk voor meer informatie over buurtbemidde-
ling op www.buurtbemiddelingheumen.nl. 

wijkagenten Sylvia van de Logt en Willie Janssen-Bouwmeester
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De week van 
de burgemeester

Wat een heerlijk weer was het dit 
jaar met Pasen. Zo fi jn om op een 
extra vrije dag heerlijk buiten te 
kunnen zijn om onder andere 
samen met mijn vader een rondje 
te kunnen maken in de buurt. 
Heel fi jn.

Met het college zijn we op bezoek 
geweest bij de Gelderlander. Zo’n bezoek aan de krant 
is toch weer bijzonder. We zien een redactie die druk 
bezig is de diverse kranten voor het hele verspreidings-
gebied te maken. Er zijn tekstschrijvers en vormgevers 
en dan is er elders nog een afdeling waar de krant 
gedrukt wordt. Ons rondje langs de verschillende media 
is erg boeiend. We zien de journalisten bij ons bijna 
wekelijks persgesprek. Er is dus regelmatig contact, 
maar om eens te gaan kijken waar zij hun werk doen is 
wel erg interessant.

Er was afgelopen week veel te doen op het gebied van 
veiligheid. Gelukkig niet in de praktijk, maar in overleg. 
We kwamen als regio Zuid Gelderland bij elkaar om 
onder andere te praten over het onderhoud van 
brandweerkazernes. Ook zagen we elkaar in Apeldoorn 
om als regio Oost te praten over zaken die we met de 
politie doen. Er was een presentatie met afschrikwek-
kende voorbeelden van hoe mensen via internet nare 
zaken proberen te doen. Regio Oost omvat Overijssel 
en Gelderland. Met zoveel collega-burgemeesters bij 
elkaar, met daarbij politie en justitie, is er van vergade-
ren nauwelijks sprake. Toch zijn we weer uit elkaar 
gegaan met een paar goede werkafspraken. 

Bij mij op het gemeentehuis kwam ook nog de nieuwe 
directeur van de Veiligheidsregio langs, om nader 
kennis te maken. Het is altijd heel interessant te horen 
wat iemand in zijn leven allemaal al gedaan heeft . 
Iemand die directeur wordt van zo’n bedrijf heeft  
meestal al veel ervaringen op velerlei gebied. Maar ook 
met hem heb ik het dus over veiligheid gehad, waar-
door het al met al een week van veel veiligheid was.

De griffi  e heeft  versterking nodig en daarom hadden 
we een aantal kandidaten op bezoek. Samen met 
raadsleden die de werkgeversrol vervullen, met de 
gemeentesecretaris en de griffi  er spreken we de 
sollicitanten. We hebben ze het hemd van het lijf 
gevraagd. En nu hopen we de juiste keus te hebben 
gemaakt, zodat we over een paar maanden iemand in 
het gemeentehuis hebben die prima past. Dat is ook 
degene die samen met de griffi  er de contacten met de 
inwoners verzorgt. Het is dus belangrijk dat we 
daarvoor een toegankelijk persoon uitgezocht hebben.

Marriët Mittendor�    

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande adressen. 

U vindt aanvullende informatie op:

www.heumen.nl > Bestuur > Regelgeving e

n openbare bekendmakingen > Bekend-

makingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Huikeling 13

• Overasselt: Hoogstraat 52 A

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Westerkanaaldijk nabij nr. 7

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Malden: De Enk 54

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Overasselt: Parksesteeg 12

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op 

uw persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digi-

taal 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 telefoon-

nummer: 024 - 371 60 00 (elke werkdag van 

8-17u).

Elektrische 
apparaten en/of 
grof afval inleveren 
bij de Milieustraten
Dar en de gemeente doen mee 
aan de Wecycle-inleveractie voor 
elektrische apparaten en spaar-
lampen die u niet meer gebruikt. 
Er belanden nog veel van deze 
producten in de afvalbak en dat is 
zonde. 

Vanaf deze week krijgt u een gratis 
Wecycle Recycle Memo-spel (op=op) bij 
het inleveren van uw elektrische appa-
raten bij uw milieustraat. Zo scheiden 
we het afval en kunnen we van afval 
weer nieuwe dingen maken. Voor meer 
informatie kijk op: www.dar.nl/wecycle.

Liever een tweede leven voor je appa-
raat?
Denk dan aan de kringloopwinkel. 
Op www.watismijnapparaatwaard.nl 
staan nog meer mogelijkheden om je 
apparaat een tweede leven te geven of 
toch in te leveren voor recycling.

Grof afval over?
Haalt u ook de bezem door uw huis 
tijdens het voorjaar? En heeft  u grof afval 
waar u vanaf wilt? 
U kunt dit naar de milieustraten brengen. 
Hiervoor betaalt u. Ook kunt u tegen 
betaling uw grof afval aan huis laten 
ophalen. De regels voor het ophalen van 
grof afval en de kosten hiervan, vindt u 
op uw digitale afvalwijzer, de Dar app of 
op www.dar.nl. 

Wat is grof afval?
Grof afval is huishoudelijk afval dat te 
groot is voor de restafvalzak of contai-
ner, bijvoorbeeld:
• Grof tuinafval
• Vloerbedekking
• Groot wit- en bruingoed zoals een 
 koelkast, wasmachine of televisie
• Groot metaal zoals een spiraalbed
• Grof restafval zoals een bank of kast

Meer informatie of vragen?
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. Tip! Check de 
openingstijden van de milieustraten 
voordat u hierheen gaat: www.dar.nl 

Agenda

VERGADERING BURGERADVIESRAAD 

Dinsdag 7 mei, 19.15 uur, gemeentehuis

Kijk voor de agenda op www.heumen.nl/BAR. 

Zaterdag 4 mei herdenken wij alle 
slachtoff ers van oorlog en geweld. 
Dit doen wij dit jaar in Nederasselt. 

Het programma begint om 18.30 uur. 
U bent van harte welkom om aan 

te sluiten. 

Op www.heumen.nl/dodenherdenking 
leest u alles over het programma, 

tijden en locaties. 

Dodenherdenking 
2019

Collectes

•5 t/m 11 mei: Maag Lever Darm 

Stichting


