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Ondermijning: ver van je bed of dicht bij het vuur?
Bendes die zich bezig houden met
drugs, mensenhandel, afpersing en
witwassen. Criminelen die notarissen
en makelaars omkopen of bedreigen
omdat ze hun winst in vastgoed
willen investeren. Afpersing in de
horeca door criminele motorclubs.
Burgemeesters die alleen nog onder
zware beveiliging hun werk kunnen
doen. We kennen allemaal wel de
voorbeelden van ondermijnende
criminaliteit uit de krant. Maar wie
heeft er nu eigenlijk last van? En wat
kunnen we er tegen doen?
Bij ondermijning denk je vaak aan grote,
internationale bendes. Maar het kan ook veel
kleiner. Want wat is het effect op buurtbewoners als een asociale familie een hele straat of
wijk gijzelt met pesterijen en intimidatie?
Ook dat werkt ondermijnend, omdat buurtbewoners het vertrouwen verliezen in het
bestuur, de politiek en de sterke arm. “Ondermijnende criminaliteit vind je overal, dus ook
in je eigen wijk”, vertelt een wijkagent. “Die
kapper, wasserette of dat restaurant waar je
nooit een klant naar binnen ziet gaan. De
boerenschuur die wordt verhuurd en waarvan
de ramen zijn afgeplakt. De hennepkwekerij in
het huis dat te koop staat. De buurman die een
uitkering heeft én een gloednieuwe Porsche.”

werkers, autoverhuurders, politici, makelaars
en vele andere beroepsgroepen bij hun
criminele activiteiten. Vaak zonder dat deze
het in de gaten hebben. “Gevaarlijk”, waarschuwt de politie. “Chantage, bedreiging en
geweld liggen dan op de loer. Voor je het weet
zit je er middenin.”

Chantage
Sommige sectoren zijn gevoeliger voor criminaliteit dan andere. Denk bijvoorbeeld aan
sexclubs die vrouwen onder bedreiging laat
werken, aspergestekers die onder erbarmelijke
omstandigheden gedwongen worden hun werk
te doen, belwinkels en internetcafés die
fungeren als ontmoetingsplaats voor criminelen, makelaars die huizen in woonwijken verhuren voor de hennepteelt, aannemers die
‘zwart’ huizen verbouwen en veel te weinig
belasting betalen. Criminelen gebruiken
boeren, elektriciens, ambtenaren, bankmede-

Wees alert
“Ondermijning is een probleem dat we alleen
maar samen kunnen aanpakken. Als overheid,
bedrijven en bewoners kunnen we allemaal
bijdragen aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.” Ook als bewoner kunt u zelf
uw steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door op uw
hoede te zijn als vreemden een leegstaande
schuur of woning van u willen huren. Door de
politie te bellen als het appartement naast u
steeds door andere personen wordt bewoond
of als u vermoedt dat er een hennepkwekerij of
xtc-lab in uw straat is gevestigd.

Ver van je bed?
“Ondermijnende criminaliteit lijkt een vervan-je-bed show, maar is het beslist niet!”,
waarschuwt de politie. “Als de buurman wiet
verbouwt op zijn zolder, kan er brand en
waterschade ontstaan. De hele straat loopt gevaar. En allemaal draaien we op voor de kosten
van de gestolen stroom. Zo ondermijnt uw
buurman de samenleving. Bovendien trekt
criminaliteit andere criminelen aan. En dat wilt
u niet in uw buurt. Dus ziet of hoort u iets dat
niet in de haak is, bel dan de politie of meld het
anoniem. U helpt uzelf en uw buurt ermee!”
Melden:
112 Spoed of heterdaad
0900-8844 Geen spoed, wel politie
0800-7000 Meld Misdaad Anoniem

Eerder op de hoogte?Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen
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Feestelijk samenzijn met
37 ‘gouden’ echtparen
Donderdagochtend 23 januari was er
in Dorpshuis ‘Ons Huis’ in Nederasselt
een feestelijk samenzijn. Burgemeester Marriët Mittendorff ontving hier
37 ‘gouden’ echtparen uit onze gemeente die het afgelopen jaar hun
50-jarig huwelijksjubileum vierden.
Tijdens de ontvangst is van deze ‘gouden’
echtparen samen met de burgemeester een
foto gemaakt. Na het welkomstwoord werd de
bruidstaart aangesneden. De burgemeester
feliciteerde de echtparen en sprak over
bijzondere gebeurtenissen in het jaar 1969.
Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.

Op naar een vitaal en toekomstbestendig
centrum van Malden
Het centrum van Malden moet, nu en
in de toekomst, een plek zijn waar
inwoners komen voor ontmoeten,
winkelen, werken, ondernemen en
beleven. Ook moet het een fijne plek
zijn om te wonen. Daarnaast moet de
openbare ruimte in het centrum
veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college
heeft deze visie uitgewerkt in het
concept Programma Vitaal Centrum
Malden.
Concept Programma Vitaal Centrum Malden
Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten:
met inwoners, ondernemers en gemeenteraad.
Alle reacties zijn inhoudelijk afgewogen
en verwerkt in het concept Programma Vitaal
Centrum Malden. Dit programma wordt op 26
maart 2020 ter besluitvorming aan de raad
aangeboden.
Met het concept Programma Vitaal Centrum
Malden geeft de gemeente Heumen richting
aan de ontwikkeling van projecten en activiteiten in het centrumgebied van Malden. Dit gaat
met name over de volgende thema’s:
• ontwikkelen van appartementen voor
starters, jongeren en ouderen;
• groener en klimaatbestendig maken van de
openbare ruimte;
• verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie;
• aantrekkelijker maken van het aanbod van
winkels, horeca en culturele voorzieningen.

Woningbouwprogramma
Het concept Programma Vitaal Centrum
Malden speelt een belangrijke rol in de ambitie
om de komende jaren meer woningen te
bouwen. In het centrum ligt de doelstelling op
het ontwikkelen van minimaal 150 tot 200
appartementen voor jongeren, starters en
ouderen.
Winkelcentrum, Antonius Abtkerk, Steenhuys
en openbare ruimte
Parallel worden vier haalbaarheidsonderzoeken
uitgevoerd: voor het Winkelcentrum Malden en
omgeving, de herbestemming van de Heilige
Antonius Abtkerk, de herontwikkeling van het
Steenhuys en het klimaatbestendig maken van
de openbare ruimte.
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
In 2020 worden de haalbaarheidsonderzoeken
uitgevoerd. Eind 2020 evalueert het college de
bevindingen. Daarna beoordeelt zij welke
projecten en investeringen daadwerkelijk
haalbaar zijn. Op basis daarvan stelt het college
het programma waar nodig bij en legt een
definitief Programma Vitaal Centrum Malden,
inclusief investeringsprogramma, begin 2021
ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Achtergrondinformatie op onze website
Alle informatie, zoals de haalbaarheidsonderzoeken en de reacties van de dialoogavonden,
vindt u terug op onze website:
www.heumen.nl/centrummalden.

Fietslessen voor
statushouders
In de gemeente Heumen wonen statushouders die op allerlei manieren inburgeren om thuis te raken in een
nieuwe woonomgeving. Dat gebeurt
door de Nederlandse taal te leren, lid
te worden bij (sport)verenigingen en
vrijwilligerswerk te doen, te werken
of een opleiding te volgen.
Leren fietsen is ook belangrijk om thuis te
raken in Nederland. Al is het alleen maar om
jezelf zelfstandig te verplaatsen binnen de
gemeente en naar Nijmegen (waar inburgeringslessen en veel andere opleidingen worden
gegeven).
Bij statushouders is fietsen meestal niet zoals
bij ons vanzelfsprekend. De gemeente Heumen
en Vluchtelingenwerk hebben daarom een
fietsproject voor statushouders opgezet.
We zijn gestart in het najaar van 2019 en onlangs hebben de eerste deelnemers een certificaat behaald.
Het programma bestond uit theorie- en
praktijklessen. We sloten af met een theorieexamen. Veel hulp was er van Vluchtelingenwerk, Step in Nijmegen en van fietsvereniging
De Pedaleurs in Malden. Ook konden we van
diverse partijen fietsen lenen. In het voorjaar
starten we weer met een groep. Als je meer
informatie wilt, je wilt aanmelden of wanneer
je mensen kent die hiermee geholpen zouden
zijn, neem dan contact op met Bernadette
Loosen van de gemeente Heumen (bloosen@
heumen.nl of bel 06 - 316 770 69).
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Start sloop De Veldschuur in Malden
Vanaf afgelopen maandag (3 februari)
zijn de sloopwerkzaamheden aan voormalig sportcomplex ‘De Veldschuur’
begonnen. Dit duurt tot half juni.
Eventuele overlast wordt door het uitvoerende bedrijf tot een minimum beperkt. Omwonenden hebben een brief
ontvangen. In dit bericht leest u de
planning voor het slopen en de werkzaamheden die daarna plaatsvinden.
Omdat er asbest in het voormalig sportcomplex
aanwezig was, is vanaf vorige week het asbest
allereerst verwijderd. Dit is natuurlijk op een
veilige manier gedaan waarbij de asbesthoudende materialen verpakt zijn door een
gespecialiseerd bedrijf en daarna afgevoerd.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden rondom het voormalige
sportcomplex zijn in fasen opgebouwd. Na de
sloop wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor
de geplande bouwplannen. Hierover volgt meer
informatie in een later bericht.
Fase 1 (27 januari t/m 3 april)
1. Verwijdering asbest uit het gebouw;
2. Sloopwerkzaamheden, startend bij de oude
ingang, zwembad, receptie etc.;
3. Het aanvoeren van grond voor het aanvullen
van het verwijderde zwembad. Dit ligt opgeslagen naast de volkstuinen (Groesbeekseweg);
4. Het terrein wordt geëgaliseerd opgeleverd.

Ondersteuning voor overbelaste gezinnen
in Heumen
Sinds kort kunnen gezinnen die
overbelast zijn een beroep doen op
het initiatief Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief
gebaseerd op een oude gedachte:
opvoeden doen we samen.
Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen)
worden gekoppeld aan een warm en stabiel
gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen
kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders even ontlast. De hulp is
alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en
steungezin maken onder begeleiding van de
coördinator van Buurtgezinnen afspraken over
de inhoud van de ondersteuning.
De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit
de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze
af en toe een weekend, middag of avond
opvangen of een rustige huiswerkplek bieden.
Maar ook: meegaan naar ouderavonden,
helpen bij het vieren van de verjaardag of er
samen op uitgaan met beide gezinnen.
Maatwerk dus!

Parkeerplaatsen
Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen rondom het voormalige sportcomplex
niet meer beschikbaar voor openbaar gebruik.
Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit
bericht of over de aanstaande werkzaamheden
dan kunt u contact opnemen met de heer
M. Jansen van de firma Putman, bereikbaar
via telefoonnummer: (026) 311 21 51.

Blauwalg in Vijver
Korte Loef

afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.
Waarom kiest de gemeente voor Buurtgezinnen?
In 50 gemeenten verspreid door Nederland is
Buurtgezinnen inmiddels actief en de ervaringen zijn veelbelovend. Sophie Westerink is de
coördinator voor Buurtgezinnen in Heumen.
“Buurtgezinnen is praktisch, laagdrempelig en
in potentie voor iedereen een oplossing als het
leven even anders loopt. Hoe fijn is het als je
een beroep kunt doen op een ander gezin die
met een kleine dienst in jouw situatie van
grote betekenis kan zijn?”
Informatieavond op 11 februari
Op 11 februari is er een informatieavond over
pleegzorg. Buurtgezinnen zal hier ook aanwezig zijn, aangezien het een laagdrempelige
manier is om overbelaste gezinnen te helpen.
Wilt u deze avond bijwonen, meld u dan aan
via: m.deenen@entrealindenhout.nl. U bent
van harte welkom om 20.00 uur in het
gemeentehuis.
Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen is in Heumen op zoek naar
ouders met kinderen, grootouders en stellen
zonder kinderen (maar met opvoedervaring)
die op vrijwillige basis iets willen betekenen
voor een gezin in de buurt dat het moeilijk
heeft. Een steungezin wordt voor een langere
periode de steun en toeverlaat voor een
vraaggezin. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin
steekt, is afhankelijk van de gemaakte

Fase 2 (18 mei t/m 19 juni)
1. Vervolg van de sloopwerkzaamheden. Hierbij
wordt de voormalige sporthal gesloopt.
2. Aansluitend wordt het terrein geëgaliseerd.

Het waterschap Rivierenland heeft
blauwalg geconstateerd in de vijver
Korte Loef, dit is grootste vijver in
de wijk Hoogenhof. Blauwalg is een
bacterie die giftige stoffen produceert
die bij inname schadelijk kunnen zijn.
De blauwalg lijkt op een olieachtige
laag die op het water ligt.
Blauwalg ontstaat meestal als het water wat
warmer is en als er veel voedingsstoffen in het
water aanwezig zijn. Het ontstaan van Blauwalg op dit moment van het jaar is vrij uitzonderlijk. Het waterschap is verantwoordelijk
voor de waterkwaliteit en gaat de komende
week onderzoek doen naar het type bacterie
en de mogelijke oorzaak.
Het advies is om contact met water in deze
vijver te vermijden. Ook huisdieren kunnen
ernstig ziek worden van het drinken van
besmet water of door het drooglikken van hun
besmeurde vacht. Tijdelijk worden er waarschuwingsbordjes bij deze vijver geplaatst.

Informatieavond over pleegzorg en pleegouder zijn
Kinderen horen thuis. Dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in
de knel dat er een andere plek nodig
is. Een warme plek in een gezin waar
het kind zich tijdelijk thuis mag voelen.
Soms voor een paar dagen in de week,
soms voor de hele week of voor een
langere periode. Het liefst bij een
gezin dat dichtbij woont, zodat het
kind in de vertrouwde omgeving kan
blijven, op de eigen school en met
vriendjes in de buurt.

Denk aan:
• weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
• pleegzorg voor zolang als nodig
• crisispleegzorg
• het opvangen van een kind uit het eigen
netwerk (van familie, vrienden, school,
sportclub).

Wij zoeken pleegouders!
Door het tekort aan pleegouders komt een
kind niet altijd op de best passende plek
terecht. Er zijn allerlei soorten pleegouders
nodig en onze gemeente wil zich hier graag
voor inzetten.

Kom naar onze informatiebijeenkomst
U bent welkom tijdens onze informatieavond
om meer te horen over pleegzorg en het
pleegouder zijn: Dinsdag 11 februari, van 20.00
tot 22.00 uur. De koffie/thee staat om 19.50
uur klaar. Locatie: het gemeentehuis in Malden
(Kerkplein 6).

Denk niet te snel dat pleegouderschap niets
voor u is. Er zijn veel verschillende vormen en
daar vertellen we u graag meer over!

Uit de gemeenteraad
van 30 januari
Op donderdag 30 januari vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Deze vergadering is door veel toehoorders op de publieke tribune bezocht. Zoals bij elke vergadering mogen inwoners gebruik maken van het inspreekrecht.
Zes mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om de
gemeenteraad toe te spreken. Er is in de inspraakreacties op
diverse manieren aandacht besteed aan het raadsvoorstel
over het vervolgproces van de ruimtelijke visie duurzame
energie.
Vervolgproces ruimtelijke visie duurzame energie
De gemeenteraad heeft uitvoerig gesproken over processtappen en een
aantal uitgangspunten. Op basis van het uitvoerig bediscussieerde raadsbesluit gaat het college een koersdocument opstellen dat uiteindelijk
moet leiden tot een ruimtelijke visie duurzame energie. Op basis van de
ruimtelijke visie kunnen initiatieven getoetst worden.
Regionale Energie Strategie
Het onderwerp duurzame energie kwam nog een keer terug in de raadsagenda. De gemeenteraad heeft een wijziging doorgevoerd in startnotitie
Regionale Energie Strategie (RES) en hier vervolgens mee ingestemd. Alle
Nederlandse regio’s maken een RES met als uiteindelijk doel het realiseren
van de afspraken over CO2 reductie die in het Klimaatakkoord staan.
Terugluisteren
Wilt u weten wat er gezegd is over het vervolgproces van de ruimtelijke
visie duurzame energie? Dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender,
klik in de kalender op 30 januari.
Volgende raadsvergadering, bent u erbij?
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 20 februari.
De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender. Deze is te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Medewerkers van entrea lindenhout (pleegzorgorganisatie ) én pleegouders zullen u meer
vertellen over wat het inhoudt om een veilig
thuis te bieden aan een kind. Ook vertellen zij
u graag over laagdrempelige manieren om
andere gezinnen te ondersteunen, bijvoorbeeld
via het initiatief Buurtgezinnen.
Aanmelden informatieavond
Heeft u interesse om de avond bij te wonen,
dan kunt u zich aanmelden bij mevr. Deenen
van entrea lindenhout:
m.deenen@entrealindenhout.nl. Meer weten?
Bezoek eens de website:
www.ikwilpleegouderworden.nl.
Ook hadden wij in het kader van de Week van
de Pleegzorg een interview met een pleeggezin.
Dit interview kunt u teruglezen op de gemeentepagina van 22 november 2019.
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Programma ‘Hoe betrek je de buurt’
in Alzheimer Café Heumen-Mook en Middelaar
Het programma ‘Hoe betrek je de buurt’
besteedt aandacht aan de impact van dementie in de samenleving. U leert in dit informatieve én luchtige programma van één uur hoe u
aan uw omgeving een duidelijke hulpvraag
kunt stellen.
Ook leren hulpaanbieders hoe ze hulp concreet
aan kunnen bieden. Zodat het aanbod omgezet
wordt in acties, hoe klein ze ook zijn.

Herkent u dit als mantelzorger van uw
naaste met dementie? Buren, vrienden, familieleden, allemaal willen ze
graag helpen en zeggen: ‘Ik doe graag
iets voor je hoor, laat maar weten als
je wat nodig hebt’. Of misschien bent
u zelf die buurvrouw die hulp wil
aanbieden, maar niet goed weet hoe…

Het programma ‘Hoe betrek je de buurt’ vindt
plaats:
Alzheimer Café Heumen-Mook en Middelaar
Datum: donderdag 5 maart 2020
Locatie: van der Valk Hotel de Molenhoek,
		
Rijksweg 1, 6584 AA Molenhoek
Tijd:
inloop vanaf 19.00, start om 19.30 		
		
uur. Afsluiting rond 21.00 uur.
Kosten: toegang inclusief koffie/thee is gratis.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en
Zorg, tel. 024 - 357 05 70
Bent u mantelzorger? Vraag een buur, vriend/
vriendin/familielid om mee te komen. Biedt u
al gerichte hulp aan iemand met dementie of
een mantelzorger? Vraag iemand uit uw
omgeving om mee te gaan. Samen hulp bieden
is immers nog leuker. U bent van harte
welkom!
Kijk ook eens op:
www.samendementievriendelijk.nl/injebuurt

Aanmelden is niet nodig.

Gemeente neemt twee nieuwe zoutstrooiers in gebruik
strooiers jaarlijks een onderhoudsbeurt in
oktober zodat ze winterklaar zijn. Gelijktijdig
vindt dan ook een ‘vlootschouw’ en een veiligheidskeuring plaats. De werkwijze en uitvoering
rondom de gladheidbestrijding zijn vastgelegd
in het gladheidbestrijdingsplan dat op de
gemeentelijke website ingezien kan worden.

Op donderdag 30 januari namen onze
burgemeester en wethouder René
Waas de bedieningskast van één van
de twee nieuwe door de firma AebiSchmidt-Nido geleverde zoutstrooiers
in ontvangst. Onder het genot van
een heerlijke taart deed Jeroen
Tijhuis van Nido uit de doeken wat
een ultramoderne zoutstrooier zoal kan.
De relatie tussen de gemeente Heumen en
Aebi-Schmidt-Nido uit Holten (Overijssel)
bestaat al 40 jaar. Naast veel gemeenten en de
meeste provincies is ook Rijkswaterstaat klant
bij Nido. Met name het serviceverhaal van Nido
is bepalend voor het succesvol en blijvend
uitvoeren van de gladheidbestrijding. In de
winter staat de firma dag en nacht klaar om
eventuele storingen te verhelpen en spoedreparaties uit te voeren. Daarnaast krijgen de

Duurzaam en zuinig
De strooier zelf heeft een zeer nauwkeurige,
computergestuurde besturing, waarbij de
dosering van het zout en breedte van de weg
ingesteld kunnen worden, ongeacht de
rijsnelheid. De dosering wordt continu aangepast en bijgesteld voor een zo zuinig mogelijk
zoutverbruik. De strooiers zijn ook voorzien van
het nieuwste snufje: aan de strooiplaat zit een

‘oog’ (sensor) dat een signaal afgeeft als er
geen zout komt terwijl de strooier wel ingeschakeld staat. Daarmee voorkom je dat een
groot deel van de wegen op de route ongestrooid blijven en je daar pas te laat achter
komt! Voorheen werd tijdens het strooien
regelmatig onder een lichtmast gestopt om te
controleren of er nog voldoende zout in de
strooier zat.
Daarnaast zijn de strooiers deels circulair
gebouwd, zo is de trechter is van gerecycled
kunststof. Ook aan de toekomst is gedacht, de
strooiers zijn al voorbereid op nat zout strooien.
De vloeistoftanks voor pekelwater zijn al
aanwezig, dus eenvoudige en goedkope
ombouw is mogelijk.
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De week van
de burgemeester
Gezellig vind ik het om bij de
Scouting in Malden mee te helpen
om een taart te versieren. We vieren
dat honderd jaar geleden voor het
eerst ‘welpen’ werden ingeschreven
bij de Scouting. Daarvoor waren de
leden over het algemeen wat ouder.
Dus als ‘welp’ kun je nog heel lang
genieten van alle activiteiten die bij
de scouting georganiseerd worden. We eten de taart
gezamenlijk op en de kinderen stellen vervolgens allerlei
vragen. Met een rondleiding door het functionele
gebouw wordt de middag afgerond. Prima zo!

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

In onze burgemeesterskring hebben we deze keer
bezoek van de commissaris van de Koning. Dat geeft
weer een heel andere dynamiek, want nu zoeken we naar
onderwerpen die ook de provincie aangaat. Dat gaat
natuurlijk vanzelf, want welke gemeente heeft nu niet te
maken met de provincie. En soms legt de provincie ons
dingen op waar we niet blij mee zijn of die we net iets
anders hadden gewild. Dan is het maar goed elkaar zo af
en toe te kunnen spreken zodat we minder afstand
ervaren.
We zijn als college op bezoek bij de buren, in dit geval
Beuningen. Burgemeester en wethouders ontvangen ons
allerhartelijkst en ook daar vinden we heel gemakkelijk
onderwerpen die voor de beide gemeentes van belang
zijn. We hebben allebei te maken met regionale samenwerking, die soms goed en soms wat minder goed
verloopt. In de regio hebben we gezamenlijke belangen
in de GGD voor gezondheid, de Omgevingsdienst van
waaruit vergunningen en handhaving wordt geregeld, de
Dar voor het afval, Het Werkbedrijf voor re-integratie en
zo nog een aantal samenwerkingsverbanden. Ook
moeten we met elkaar overleggen wat we willen doen op
het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Dus de twee
geplande uren zijn zo voorbij.
Gouden bruidsparen, zo noemen we de mensen die vijftig
jaar met elkaar getrouwd zijn. Inderdaad zie ik menig
paar goud zijn voor elkaar. Ook na vijftig jaar, of misschien juist na al die jaren, zie je hoeveel sommige paren
om elkaar geven. Het was net als vorige jaren een
gezellige bijeenkomst, deze keer in Nederasselt, met een
mooie bruidstaart die vaak op de foto kwam, met veel
genoeglijk gepraat, en hernieuwde kennismaking. De
dames die het organiseerden en foto’s maakten hadden
er ook plezier in. En aan het eind nam iemand heel
treffend het woord om te zeggen dat juist als je iemands
goede én vervelende kanten hebt leren kennen, en bij
elkaar bent, er sprake is van echt van elkaar houden.
Mooi om erbij te zijn.
Marriët Mittendorff

Collectes
• Geen collectes
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: Groesbeekseweg 50, Groesbeekseweg 55 A
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Promenade 33 A
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 30
Aanwijzingsbesluit
• Gemeentearchivaris gemeente Heumen 2020

