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Tekenwedstrijd Operatie Market Garden

7 juni 2019

Vorige week woensdag hee�  burge-
meester Mittendor�  samen met leer-
krachten van basisschool de Zilver-
berg uit Overasselt een mooie prijs 
uitgereikt aan twee leerlingen van de 
school. Zij zijn de makers van het logo 
dat gebruikt zal worden voor uitingen 
die met kinderen te maken hebben in 
het kader van Operatie Market Garden. 

Op verzoek van het Bevrijdingscomité Over-
asselt-Nederasselt hebben kinderen van de 
basisschool De Zilverberg in Overasselt mee-
gedaan aan een tekenwedstrijd ‘maak een logo 
voor OMG75’ (Operatie Market Garden 75 jaar 
bevrijding). 

Schoolproject
Hoofddoelstelling van het Bevrijdingscomité is 
om inwoners van beide dorpen te betrekken bij 
de activiteiten rondom Operatie Market Garden. 
Een bijzondere doelgroep is de schoolgaande 
jeugd. Het comité vindt het namelijk heel 
belangrijk dat de kennis over wat er zich in 
september 1944 in onze dorpen hee�  afge-
speeld, wordt overgedragen aan een nieuwe 
generatie. Het comité hoopt tevens te 
bereiken dat kinderen zich realiseren dat voor 
de huidige vrede en veiligheid ooit hard 
gestreden is. 

Vergaderingen raad en commissies
Op donderdagavond 27 juni 
vergadert de gemeente-
raad om 20.00 uur in de 

Raadzaal van het gemeentehuis. 
Op de agenda staat onder andere: 
verkoop monumentale molens, 
woningsplitsing in de kernen en 
startnotitie regionale energietran-
sitie. Ter voorbereiding hierop be-
reiden de commissies de raadsver-
gadering voor. U bent van harte 
welkom om aan te sluiten.

Donderdag 13 juni: Commissie Sociale 
Leefomgeving
De commissie wordt  door middel van een 
presentatie geïnformeerd over de wet 

verplichte GGZ.  Daarna maakt de commissie 
kennis met de dorpsverbinders die actief zijn in 
onze gemeente. 

Donderdag 13 juni: Commissie Fysieke 
Leefomgeving
Het college wil graag een aantal molens in 
onze gemeente verkopen. Ze hebben aan de 
gemeenteraad gevraagd wat zij daar van 
vinden. Daarnaast hee�  het college beleid 
gemaakt over woningsplitsing in de kernen. 
Ook over dit onderwerp wil het college weten 
wat de raad hier van vindt. 
Lokaal maar ook regionaal wordt veel aan-
dacht besteed aan duurzaamheid en duurzame 
energie. Daarom staat ook de startnotitie van 
de regionale energietransitie op de agenda.

De vergaderingen starten om 20.00 uur in 
het gemeentehuis
De agenda en de vergaderstukken van de 
raads- en commissievergaderingen kunt u 
vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender. 
De raadsvergadering kunt u ook live 
meeluisteren via deze link. Selecteer in de 
kalender de datum van de raadsvergadering 
en klik vervolgens op de link naar de audio 
stream. Deze verschijnt kort voor de 
vergadering bovenin de webpagina. U kunt 
de vergadering hier ook later terugluisteren.

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering?
U kunt zich aanmelden bij de raadsgri�  e via 
e-mail: gri�  e@heumen.nl of telefonisch: 
(024) 358 84 67.

Vertelochtend en tekenwedstrijd
Twee leden van ‘Woord en Beeld’ uit Overas-
selt gingen op bezoek bij de school. Aan leer-
lingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 geven ze 
een presentatie over de luchtlandingen in 
september 1944. Ook vertellen ze verhalen van 
ooggetuigen. Voor sommige kindjes a� omstig 
uit Syrië, was het wel moeilijk om met deze 
oorlogsverhalen geconfronteerd te worden. 
Na de verhalen volgt een uitleg over de teken-
wedstrijd. Het blijkt dat diverse kinderen al een 
heel goed idee hebben van wat een logo is en 
waarvoor dit gebruikt kan worden. 

Winnend logo
Op 19 april 2019 hee�  het Bevrijdingscomité 
de tekeningen geselecteerd. De kinderen 
hebben prachtige tekeningen gemaakt 
en enorm hun best gedaan om een 
goed logo te verbeelden. 
Twan Verploegen en Markus 
van Hoorn uit groep 8 maakten 
samen het ontwerp dat het 
comité het meeste aan-
spreekt. Het is een goed 
logo-ontwerp omdat het 
eenvoudig en helder is, het 
spreekt direct aan en is 
herkenbaar voor het publiek. 



Loket Duurzaam 
Wonen Plus 
2 weken op vakantie
Om de batterij op te laden is Loket 
Duurzaam Wonen Plus 2 weken 
gesloten van 17 juni tot en met 
1 juli 2019. Met hernieuwde 
energie gaan we weer van start 
vanaf 2 juli 2019. 

Via info@duurzaamwonenplus.nl kunt u 
ons per e-mail bereiken met uw vraag, het 
kan alleen iets langer duren voordat u 
antwoord krijgt. De website blij�  natuurlijk 
bereikbaar voor alle informatie: 
www.duurzaamwonenplus.nl

DE VIERDAAGSE 
KOMT ERAAN!

Woensdag 3 juli: feestelijke 4Dorpentocht 

Donderdag 11 juli: 
bijeenkomst 
voor Heumense lopers

Andere ophaaldag 
afval door Tweede 
Pinksterdag

Het is bijna zover: van dinsdag 16 juli 
tot en met vrijdag 19 juli vindt de 103e 
editie van de Vierdaagse plaats! 
Ook wij maken ons op voor het groot-
ste wandelevenement van het jaar. 
Op deze gemeentepagina houden wij 
u vanaf nu op de hoogte van de 
feestelijkheden. Ook vindt u hier 
informatie over de bereikbaarheid. 

Wilt u meedoen aan een gezellig trainings-
moment voor de Vierdaagse? Of loopt u 
geen Vierdaagse maar wilt u er wel van 
proeven? Doe dan mee met onze 4Dorpen-
tocht! Een gezellige wandeltocht langs 
onze vier prachtige dorpen. De tocht is voor 
iedereen; jong en oud.

U start om 18.00 uur bij dorpshuis ‘Ons huis’ 
in Nederasselt. Na een welkom door burge-
meester Mittendor�  wandelt u door de 
uiterwaarden naar Overasselt en vervolgens 
via de dijk naar Overasselt en Heumen. 
Rond 21.30 uur eindigt u bij De Muse in 
Malden. Hier kunt onder het genot van 
een drankje gezellig napraten met elkaar.

12,5 kilometer wandelen
Wilt u graag meedoen, maar kunt u niet de 

Woont u in de gemeente Heumen en 
loopt u dit jaar de Vierdaagse mee? 
Dan nodig u wij uit voor een gezellig 
samenzijn op donderdagavond 11 juli 
van 20.00 tot 21.30 uur in het ge-
meentehuis.

De burgemeester brengt graag samen met u 
een toast uit op een succesvolle deelname. 
Ook ontvangt u een kleine attentie.

U bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar vierdaagse@heumen.nl. 

Op maandag 10 juni (Tweede Pink-
sterdag) haalt Dar geen afval op. 
Op deze feestdag zijn de milieustraten 
gesloten.

Dar haalt uw afval op een andere dag op dan 
u gewend bent. Voor meer informatie kijk op 
www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de Dar app 
downloaden. Met de app hee�  u uw persoon-
lijke afvalwijzer altijd bij de hand. U kunt in de 
app een melding instellen. Zo weet u wanneer 
welk afval aan de straat kan.

Openingstijden Dar 
Het klantencontactcentrum van Dar is 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 17.00 uur en via (024) 71 60 00. 

hele route lopen? U kunt ook één of meerder 
etappes lopen. Bekijk de route en opstap-
locaties hieronder:

Vertrektijd  Opstaplocatie 
• 18.00 uur Dorpshuis ‘Ons Huis’ 
  Nederasselt (Kerklaantje 17)
• 19.30 uur Veldschuur Overasselt 
  (Maasbandijk ter hoogte 
  van de Tempel)
• 20.30 uur Café Kanaalzicht Heumen  
  (Dorpstraat 5)

Doet u mee? Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar: vierdaagse@heumen.nl. 
Geef in uw e-mail ook aan als er nog andere 
mensen met u meelopen en bij welke locatie 
u aansluit. Wij zien uw aanmelding graag 
tegemoet!
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De week van 
de burgemeester

Rond deze tijd is er van alles te doen 
in de gemeente. Op sportgebied zijn 
er afrondende wedstrijden en daar-
mee teleurstellingen bij verlies maar 
ook euforie, bijvoorbeeld bij het 
kampioenschap van Juliana ’31. 
Op cultureel gebied kunnen we 
genieten van de Kunstroute en 
Maasvensters. Twee mooie initiatie-

ven die alleen maar kunnen plaatsvinden door de inzet van 
veel vrijwilligers. Als gemeente iets om trots op te zijn. 
Net als vele anderen rijden mijn man en ik regelmatig een 
fi etsrondje, waarbij het mooie weer het extra prettig 
maakt. De mooie natuur, hier en daar versierd met mense-
lijke nijverheid, maakt alleen de fi etstocht of wandeling van 
de ene verrassing naar volgende al een belevenis op zich. 
Zo de moeite waard!

Op dinsdag is het gewoonlijk ‘collegedag’ en ’s middags 
gaan we dan vaak op werkbezoek. Inmiddels hebben we de 
omliggende gemeenten, sommige bedrijven en een aantal 
instellingen bezocht. De afgelopen weken zijn wij bij de 
pers op bezoek geweest. We waren inmiddels bij De 
Gelderlander, RN7 en GL8 om te zien en horen hoe het 
daar gaat en hoe we met elkaar om willen gaan. We hebben 
verschillende taken, doelen en verantwoordelijkheden, 
maar ons gedeelde belang is dat we u goed op de hoogte 
houden. Daar doen we met elkaar ons best voor.

In het college overleggen we over de kadernota. Dat is een 
stuk met wensen, maar met ook voorstellen tot bezuinigin-
gen. De raad gaat er in juli over praten. Dan geven de 
verschillende fracties in de raad ook aan wat hún ideeën 
zijn. Soms komen er moties om een bepaald onderdeel net 
wat anders uit te werken dan het college in gedachten had. 
Vervolgens gaat iedereen in het gemeentehuis aan de slag 
om de begroting verder op te stellen, waar we in november 
over besluiten. De komende jaren merkt u de e� ecten 
daarvan.

Diep onder de indruk ben ik van de kinderen en de mede-
werkers van de Zilverbergschool in Overasselt. En van de 
vrouwen van het bevrijdingscomité aldaar. Met elkaar 
hebben zij iets prachtigs tot stand gebracht in het kader 
van Market Garden. Maanden geleden zijn ze al begonnen 
met het verzamelen van verhalen van mensen die nog 
weten wat er gebeurde bij de bevrijding. Zo is er het 
verhaal van de opa van één van de kinderen bij wie een 
parachutist door het dak viel. Het zal je maar gebeuren. 
De kinderen hebben veel geluisterd, veel vragen gesteld en 
vervolgens logo’s gemaakt over die gebeurtenis. Ze zijn 
prachtig geworden. Het uitgekozen logo was al op een 
t-shirt gedrukt en de winnaars konden het meteen aan-
trekken. Wat leuk dat ik de prijzen mocht uitreiken, en naar 
de verhalen mocht luisteren. Heel indrukwekkend.

Marriët Mittendor�    

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 huis-

nummer. Ook kunt u de Dar-app down-

loaden. U ontvangt dan een melding 

wanneer u welk afval buiten kunt zetten. 

Voor klachten over ophalen van afval 

(restafval, g�  en plastic) neemt u contact 

op met Dar op telefoonnummer:

(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Collectes

• 9 t/m 15 juni: Oranjefonds

Dorpsverbinders inloopavond 
goede ideeën en initiatieven

Op woensdag 12 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseren de 
dorpsverbinders in het gemeentehuis in Malden een inloopavond 
voor inwoners die hebben meegedaan aan de ‘gele tasjes door-
geefactie’ in de maand mei. 

De actie hee�  veel ideeën, vragen en signalen opgeleverd en gee�  een beeld 
van wat er lee�  in de vier dorpen. Hartelijk dank voor het meedoen! Als u nog 
voor de vakantie aandacht wil vragen voor uw goede idee of initiatief, dan kunt 
u op de 12de binnenlopen en het in een informele sfeer met de dorpsverbinders 
en andere aanwezigen bespreken. Aanmelden hoe�  niet, maar is wel handig: 
via de mail dorpsverbinders@heumen.nl.

Taart!
Twee jonge inwoners van Malden, Tygo en Luca, hebben op 3 juni uit alle 
kaartjes een kaart getrokken en die persoon ontvangt binnenkort de beloofde 
taart thuis.

Inspiratie opdoen in het najaar
Na de zomervakantie organiseren de dorpsverbinders in de maand oktober een 
aantal  inspiratiebijeenkomsten voor inwoners die meer willen delen met 
mensen in hun buurt, dorp of gemeente. Daar zal ook een tekenaar aanwezig 
zijn die het allemaal in beeld zal brengen. Meer informatie volgt.

Spreek de dorpsverbinders aan en 
nodig ze uit
Kunt u de 12de niet aanwezig zijn en 
hee�  u een goed idee waar u mee 
aan de slag wil gaan? Nodig de 
dorpsverbinders dan uit voor een 
vrijblijvend gesprek. Zij staan klaar 
om mee te denken en om u in 
contact te brengen met andere 
enthousiaste inwoners, die iets 
vergelijkbaars willen bereiken. 
Meer informatie en contactgegevens 
staan op de website:
www.heumen.nl/dorpsverbinders.

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week 

hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie 

op www.heumen.nl > Bestuur > Regel-

geving en openbare bekendmakingen > 

Bekendmakingen. 

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Parksesteeg 12, 

 Laagstraat 11

Omgevingsvergunning niet 

vergunningplichtig

• Malden: Haver 63

Vaststelling beleidsregel

• Drugsbeleid gemeente Heumen 2019


