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Het coronavirus zet de samenleving 
onder grote druk. U bent meer thuis 
en alles verloopt anders dan normaal. 
Soms kunt u extra hulp gebruiken, 
bijvoorbeeld bij het doen van bood-
schappen. Of u kunt wel wat aan-
spraak gebruiken. Komt u dan in actie? 
Of vindt u het moeilijk om anderen
om hulp te vragen? Daarin staat u niet 
alleen. Met een aantal praktische tips 
lukt het hopelijk wel.

In een moeilijke situatie bewijzen mensen 
graag dat ze het prima aankunnen en lossen ze 
problemen het liefst op hun eigen manier op. 
Buren, vrienden en familie denken dan dat 
hulp niet nodig is. Dat kan anders. Door op tijd 
om hulp te vragen, doe je jezelf en anderen 
een plezier:
• Wees duidelijk en concreet: “Kun je wekelijks 
 een keer boodschappen voor mij doen?”;
• Wees oprecht. Als u eerlijk bent over de 
 reden waarom u hulp nodig heeft , reageert 
 de ander vaak positief;
• Laat u niet ontmoedigen als iemand ‘nee’ 
 zegt. Misschien kan het op een ander
 moment wel. Of bedenk wie nog meer zou 
 kunnen helpen;
• Bedenk wat u als tegenprestatie kunt doen. 
 Want dat geeft  een goed gevoel, ook als het 
 iets kleins is;

Dit jaar waren we op 4 en 5 mei thuis. 
We stonden zowel alleen als samen
stil bij beide dagen. Daarbij kon 
iedereen van huis uit meedoen; de 
vlag uithangen, tv kijken en spreken 
over vrijheid. Op 4 mei kon u kijken 
naar een fi lmpje met een aangepaste 
herdenkingsceremonie en op 5 mei 
naar een documentaire over ‘Heumen 
1940-1950’. Deze fi lmpjes zijn nog 
steeds te zien op het Youtube kanaal 
van GL8 en onze website!

Dodenherdenking
In de week voorafgaand aan 4 mei is er een 
fi lmopname gemaakt waarbij verschillende 
personen aanwezig waren (natuurlijk niet 

• Bied zelf iets aan en vraag om een weder-
 dienst. Buren zijn misschien blij met een 
 gehaakte pannenlap en u met hun hulp bij 
 het uitlaten van de hond;
• Zeg niet meteen nee als iemand hulp aan-
 biedt. Geef aan dat je dat fi jn vindt en er 
 later op terugkomt;
• Om hulp vragen is een kwestie van doen. 
 Maak een beginnetje met een eenvoudige 
 hulpvraag, bijvoorbeeld een klein bood-
 schapje. Het begin is het moeilijkst!

Hulpmiddel WeHelpen en Coronahulp Overasselt
Bent u digitaal vaardig en kent u niemand om 
hulp aan te vragen? Dan kunt u een account 
aanmaken op www.wehelpen.nl en reageren 
op dorpsgenoten die graag hulp aanbieden. 
Dat kan ook iemand anders namens u doen. 
Zo heeft  een ondersteuner via WeHelpen Trudy 
gevonden, die een jonge dorpsgenoot helpt. 
Zij zit ziek thuis met haar zoontje en is heel blij 
met de hulp. In Overasselt kunt u hulp vragen 
via de Facebookpagina ‘Coronahulp Overas-
selt’. Lonneke kijkt dan wie u kan helpen. Wilt 
u juist hulp aanbieden? Welkom! Kijk eerst in 
de buurt of iemand uw hulp kan gebruiken of 
meld u aan bij WeHelpen of via Coronahulp 
Overasselt.

tegelijkertijd vanwege de RIVM richtlijnen). 
Zo spraken ceremoniemeester Hennie van Lin, 
burgemeester Marriët Mittendorff , pastor Yves 
Mambueni Makiadi en waarnemend predikant 
dominee Derk Blom u toe. Natuurlijk werden 
er ook bloemen gelegd door de heer Wim 
de Graaff  (Stichting Bevrijdingsmonument 
Overasselt), mevrouw Ine Stoltenborgh 
(slachtoff ers WOII Nederlands-Indië), leden 
van Scouting Malden en waarnemend predi-
kant dominee Derk Blom. ook werd de 
noveenkaars door de pastor bij het monument 
gezet. Het fi lmpje werd op 4 mei uitgezonden 
bij GL8 en getoond via onze social media en op 
onze website. Op: www.heumen.nl/dodenher-
denking en op het Youtube kanaal van GL8 
kunt het fi lmpje nog steeds zien.

Marcell de Vries helpt graag via 
Coronahulp Overasselt

Durf te vragen!

Terugblik op herdenken en vieren in onze gemeente
Bevrijdingsdag
Het plan om in Maldensteijn een middag te 
organiseren met onder meer beelden van 
Heumen in de jaren 1940-1950 en een escape 
room, kon helaas niet doorgaan. 
Daarom werden de beschikbare beelden 
gemonteerd in een documentaire 
en op 5 mei uitgezonden op 
de lokale tv (GL8) en verspreid 
via onze social mediakanalen 
en onze website: 
www.heumen.nl/75jaarvrijheid. 
Op deze website en op 
het Youtube kanaal van 
GL8 kunt u het fi lmpje 
nog steeds bekijken. 



Maak tijdig een afspraak voor het 
aanvragen of verlengen van documenten

Ongeduld 
en onzekerheid
door wethouder Frank Eetgerink

In deze periode werken we alleen op 
afspraak. Op het moment is het erg 
druk. Dit betekent dat er pas na 
2 weken een vrije plek is voor een 
afspraak. 

Als u online een afspraak maakt voor het 
aanvragen van een document, zorg er dan 
voor dat deze afspraak niet eerder plaats-
vindt dan 2 weken voor het verlopen van het 
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. 

Wat is normaal? En wat is 
dan het nieuwe normaal? 
Is normaal zoiets als dat 
het ooit was, voordat het 
virus zich ermee bemoeide? 
Vonden we dat normaal? 
Niets komt precies zo 
terug zoals het daarvoor 
was. En wat gaat er dàn 
gebeuren, wanneer zijn we 
hier nu mee klaar, en wie 
bepaalt dat? Premier Mark Rutte, zijn deskun-
digen in het Outbreak Management Team, 
andere deskundigen, ondernemers, of wij 
allemaal samen? Dat zijn lastige gedachten: 
Ze maken ons onzeker.

Veel vragen en weinig antwoorden, weinig 
houvast. En toch gaan we verder. Mensen zijn 
groepsdieren, we willen dingen samen doen, 
samen beleven. We zoeken elkaar op om 
nieuwe oplossingen te bedenken om binnen 
de beperkingen toch verder te kunnen leven. 
Ondernemers zijn samen aan het puzzelen hoe 
ze hun klanten kunnen blijven bedienen in de 
anderhalve-meter-samenleving. Buurten 
sporten samen, elk vanuit de eigen voortuin. 
Via internet spelen orkesten en bands, elk 
vanuit de eigen woonkamer, ware kunststukjes. 

Ook sociaal zoeken we oplossingen. Ontmoe-
tingen vinden nu vaak online in de virtuele 
wereld plaats en daar worden we steeds beter 
in. Ook het onderwijs heeft nieuwe digitale 
mogelijkheden ontdekt en leren gebruiken. 
Ik zie enorm veel veerkracht, creativiteit en 
saamhorigheid (op 1,5 meter of online). 
En toch is er dat rare gevoel van stilte en 
eenzaamheid, teruggeduwd in de kleine 
wereld van je huiskamer, thuiswerkplek of tuin. 

Wanneer kunnen we weer samen naar een 
voorstelling, een feest, een festival? 
We hebben nog niet geaccepteerd dat het 
oude normaal niet meer terugkomt, dat onze 
oplossingen die we nu bedenken niet slechts 
tijdelijk zijn. Het virus laat zien hoe verbonden 
we met elkaar zijn, en dat is nu juist ook onze 
kracht. In de dorpen, in de wijken, in de ver-
enigingen. Vertrouw op elkaar, op jezelf en op 
de ander, om steeds samen nieuwe mogelijk-
heden te bedenken. 

Tussen de aanvraag en het ophalen zitten 
5 werkdagen. Afspraken kunt u 4 weken van 
tevoren online inplannen. Hierdoor kan ieder-
een tijdig en zonder extra spoedkosten zijn 
document vervangen.

Mocht het rijbewijs toch verlopen en u kunt 
online geen afspraak meer plannen, bel dan 
naar de gemeente. Wij kunnen dan kijken of 
er nog een spoedaanvraag mogelijk is. 
Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

GGD geeft tips om gezond te blijven

Thuiswerken in plaats van op kantoor, 
uw kinderen thuis lesgeven, afstand 
houden van dierbaren, geen team-
sport kunnen beoefenen. De corona-
maatregelen hebben veel invloed op 
ons dagelijks leven, óók als u niet 
besmet bent met het virus. Juist in 
deze tijd is het belangrijk om fysiek 
en mentaal fit te blijven, vinden de 
gezondheidsmakelaars van GGD 
Gelderland-Zuid. De GGD lanceerde 
daarom de campagne: 
#blijfpositiefgezond. 

De insteek van de campagne is om inwoners 
van de regio te ondersteunen bij hun gezond-
heid. “De corona-uitbraak brengt namelijk veel 
uitdagingen voor onze gezondheid met zich 
mee” vertelt Patrick Klaassen, gezondheids-
makelaar bij GGD Gelderland-Zuid. “Zo heeft u 
misschien moeite om in beweging te blijven, of 
vindt u het juist lastig om sociale contacten te 
onderhouden. Iedereen loopt wel ergens tegen 
een uitdaging aan” aldus Klaassen. 
Om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen 
geeft de GGD tips om gezond te blijven. De tips 

verdelen zij onder vijf verschillende motto’s, 
waaronder ‘houd je lijf gezond’ en ‘blijf in 
contact’. 

Concrete tips om gezond te blijven
Door de coronamaatregelen zitten mensen 
nu veel thuis. “Met concrete tips hopen we op 
afstand toch onze bijdrage te kunnen leveren 
aan hun gezondheid” zegt Klaassen. Met de 
tips daagt de GGD haar inwoners bijvoorbeeld 
uit om dagelijks 30 minuten te bewegen. 
Ook geeft de gezondheidsdienst tips om beter 
te slapen en fitter te ontwaken: geen televisie 
vlak voor het slapengaan, sta op een vast 
tijdstip op en zorg na het opstaan voor veel 
licht. “Hier hebben de inwoners écht wat aan. 
Ze kunnen er direct mee aan de slag en 
hopelijk merken ze dan ook al snel verschil” 
sluit Klaassen af.

Bekijk de tips op de website van de GGD
Wilt u zelf ook tips om in deze tijd positief 
gezond te blijven? Wekelijks plaats de GGD tips 
op Facebook en Instagram. 
Op www.ggdgelderlandzuid.nl/blijfpositiefgezond 
staan alle tips in één overzicht. 
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1. Wacht af 
Wie dicht op andere mensen woont, bijvoor-
beeld in een flatgebouw of rijtjeshuis, herkent 
dat er altijd in min of meerdere mate leefge-
luiden zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
na zo’n twintig minuten gewend raken aan 
geluiden tot en met 65 decibel (pratende 
mensen of achtergrondmuziek). Het beste is 
om bij geluidsoverlast eerst even af te 
wachten. Vindt u het na een half uur nóg 
vervelend, dan is de kans groot dat het geluid 
niet zal wennen. Als de overlast vanuit die 
buren een incident is kunt u besluiten voor 
deze keer uw ogen of oren te sluiten. Het is 
ook fijn als dat bij u gebeurt als u een keertje 
herrie maakt of bijvoorbeeld uw tuin niet op 
orde hebt. 

2. Scherm je af 
Ervaart u burenoverlast van leefgeluiden die 
moeilijk zijn te voorkomen, zoals praten en 
lopen of spelende kinderen? Probeer u zelf dan 

Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel mensen, jong en oud, 
meer thuis dan anders. En dat blijft zo tot zeker 20 mei. Er kunnen daardoor 
extra irritaties tussen buren ontstaan. Aanbellen bij de buren is in deze tijd niet 
altijd mogelijk. Wat nu? Buurtbemiddeling geeft u 5 tips. 

af te schermen. Ga een wandelingetje maken 
als de buurkinderen op de trampoline springen 
en veel geluid maken. Zorg voor wat geluid in 
huis, door bijvoorbeeld uw eigen radio aan te 
zetten, als u er last van heeft dat u de buren 
hoort. Doe uw ramen dicht als de buren het 
gras aan het maaien zijn. 

3. Niet slim: koekje van eigen deeg 
Houdt de overlast aan, dan is het verleidelijk 
de buren een koekje van eigen deeg te geven: 
even bonken met de bezem tegen het plafond 
of zelf de muziek hard aan zetten. Dat is niet 
handig. U kiest dan de aanval om het conflict 
te beslechten. Uw aanvallende gedrag zal er 
in veel gevallen voor zorgen dat de buren hier 
negatief op reageren. Ze zetten de muziek nog 
harder en dan bent u nog verder van huis. 
Stel u vriendelijk op, dan is de kans veel groter 
dat uw buren gaan meewerken. Spreek ook 
uw buren niet aan als u nog vol emoties zit. 
Dit geeft meestal niet de beste gesprekken. 

Tips buurtbemiddeling na verlenging coronamaatregelen 
4. Brief in de brievenbus doen
Wellicht ervaart u het als eng of vervelend om 
de buren aan te spreken op de overlast die u 
ervaart, zeker als u ze niet goed kent. Persoon-
lijk contact is wat wij meestal wel adviseren 
om samen tot een oplossing te kunnen komen. 
In deze tijden van corona is dat wellicht 
lastiger en kunt u besluiten om een briefje in 
de bus te doen. Let daarbij op de toon en 
manier waarop u iets schrijft. Zeg bijvoorbeeld 
waar u behoefte aan heeft, in plaats van 
allerlei verwijten op te schrijven en hou het zo 
veel mogelijk bij de actuele feiten. 
Noem vooral ook de gevolgen die de situatie 
voor u heeft. Door te vertellen wat er zo lastig 
is, kunnen de buren u beter begrijpen; dat 
maakt de kans groter dat ze willen meedenken 
in oplossingen. 

5. Bel Buurtbemiddeling 
Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrij-
willigers op als bemiddelaar tussen buren om 
zo samen tot een oplossing te komen. Vanwe-
ge het coronavirus kunnen bemiddelaars nu 
niet bij u en uw buren langskomen. Maar 
buurtbemiddeling is deze weken wel gewoon 
geopend voor een telefonisch adviesgesprek, 
om te overleggen wat u in uw situatie kunt 
doen of als u uw verhaal kwijt wilt. Dat lucht 
vaak al op! We kunnen bespreken wat in uw 
situatie kan helpen. Buurtbemiddeling kan ook 
tips geven hoe je bijvoorbeeld in een brief iets 
het beste kunt verwoorden. 

Buurtbemiddeling
Deze bemiddeling wordt verzorgd door Sterker 
sociaal werk. U kunt tijdens kantoortijden 
bellen naar (088) 001 13 33, u wordt dan in 
contact gebracht met de coördinator in uw 
gemeente. Kijk ook op onze site: 
www.buurtbemiddelingsterker.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: 
www.problemenmetjeburen.nl.

De vrijwilligers van Humanitas 
bieden hulp aan op het gebied van 
de thuisadministratie en het door-
breken van eenzaamheid. Dit doen 
zij in 1-op-1 contacten en is geheel 
gratis. Uiteraard heeft ook Humanitas 
haar werkwijze moeten aanpassen. 

Normaal staat het persoonlijk contact en 
bezoek aan huis centraal. Fysieke afspraken 

met een van de vrijwilligers zijn helaas 
momenteel niet mogelijk. Dat geldt in elk geval 
nog tot 1 juni. Maar de moderne techniek biedt 
uitkomst. De afspraken worden zoveel mogelijk 
vervangen door contact via telefoon, 
whatsapp, beeldbellen, skype etc. 
Op deze manier kunnen de vrijwilligers u toch, 
zij het op afstand, blijven steunen.   
• Thuisadministratie: 
 ta.nijmegen@humanitas.nl of (06) 27 58 05 52

• Ondersteunend contact: 
 m.stumpers@humanitas.nl 
 of (06) 44 36 06 36 / (06) 49 75 80 11
• Website: 
 www.humanitas.nl/afdeling/nijmegen-en-
 omstreken 
• Facebook: 
 www.facebook.com/humanitasnijmegen

Humanitas blijft voor u klaarstaan, juist ook deze tijden



Op 30 april hebben de 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid bepaald dat 
jeugdigen tot en met 18 jaar buiten mogen sporten. Ze hebben hierbij 
heldere spelregels geformuleerd. 

De sportaanbieder moet goedkeuring van de gemeente te krijgen, waarbij wordt gekeken 
naar het plan, de buitenlocatie en de aangewezen sportprofessional(s). Aanspreekpunt voor 
sportaanbieders is de heer van der Geugten, bereikbaar via rvdgeugten@heumen.nl.

Regels
Het is toegestaan voor jeugdigen tot en met 18 jaar om op onderstaande wijze te sporten:
• Jeugdigen tot en met 18 jaar mogen sporten op basis van een door de gemeente goed- 
 gekeurd plan van een sportvereniging of sportprofessional op een door de gemeente  
 aangewezen en goedgekeurde buitenlocatie;
• Het voornoemde plan bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van een of   
 meerdere begeleiders;
• Voorafgaand aan de goedkeuring moet tijdig een plan worden ingediend bij de gemeente;
• Alleen voor begeleiders is het toegestaan om aanwezig te zijn bij het sporten. 
 Toeschouwers zijn verboden;
• Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder 1,5 meter afstand sporten op de buiten-  
 sportaccommodaties. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
• Kinderen vanaf 13 jaar mogen uitsluitend op 1,5 meter afstand van elkaar sporten op de  
 buitensportaccommodatie. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de  
 kinderen blijven;
• Sportverenigingen en sportprofessionals zullen een haal- en brengreglement kenbaar  
 moeten maken voor de sportende kinderen en hun verzorgers waarbij de RIVM-maat-
 regelen in acht worden genomen;
• Sportverenigingen dienen de sportactiviteiten ook toegankelijk te maken voor niet-leden 
 in de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar.

Spelregels buitensporten voor 
jeugdigen in Gelderland-Zuid

Extra begeleiding 
statushouders 
werpt vruchten af!
Sinds januari 2019 worden statushou-
ders in onze gemeente intensiever 
begeleid. Dat gebeurt door een actieve 
samenwerking tussen o.a. de partici-
patiecoach van de gemeente, het 
WerkBedrijf en een casusregisseur van 
Vluchtelingenwerk. Het resultaat is dat 
de zelfredzaamheid op met name het 
vlak van financiën, werk, opleiding en 
sociaal netwerk sterk toenam. Veel 
statushouders vinden hun plekje in onze 
gemeente; daar zijn we heel tevreden 
over en dat delen we graag met u.

Uit onderzoek in 2018 bleek dat de integratie 
van statushouders in onze gemeente verbeterd 
kon worden door meer regie te voeren op de 
positie van statushouders. Eerder kregen 
huisvesting, inburgering, inkomen en maat-
schappelijke begeleiding de meeste voorrang. 
Nu er meer in samenhang en gelijktijdig wordt 
gewerkt aan meerdere thema’s (van inburgering 
tot gezondheid, financiën en werk), is er een 
positieve ontwikkeling te zien: bij alle betrokken 
statushouders (ongeveer 30 personen in deze 
meting) nam de zelfredzaamheid op de diverse 
leefgebieden dus toe. Daarom gaan we hier in 
2020 mee door!

Nieuwe initiatieven
Om statushouders nog beter te laten integreren 
in onze gemeente zijn er in 2019 ook andere 
nieuwe initiatieven gestart, zoals:
• Fietslessen voor statushouders; hierbij zijn  
 onder andere vrijwillige statushouders be-
 hulpzaam geweest;
• Taalmaatjes zijn gekoppeld aan statushouders  
 (via de dorpsverbinders);
• Statushouders gaan naar De Huiskamer van 
 de RIBW en het ‘Buurtsoepie ‘in Malden om  
 anderen te ontmoeten;
• De start van het Taalcafé (najaar van 2019)   
 in de bibliotheek in Malden, mede door het  
 netwerken van de casusregisseur en naar  
 voorbeeld van andere gemeenten;
• De workshop ‘Gezondheid’ die de GGD heeft  
 georganiseerd voor Eritrese vrouwen.

Vervolg
Momenteel bereiden wij een workshop Ouder-
schapsondersteuning voor, we onderzoeken de 
mogelijkheden voor zwemlessen aan vrouwen 
en de ‘Voorleesexpress’ bij gezinnen thuis. 
De casusregisseur heeft in genoemde ontwikke-
lingen en initiatieven een belangrijke rol.



De week van 
de burgemeester

Het was een bijzondere avond, de avond 
van 29 april. Bij het monument waar we 
altijd de 4 mei bijeenkomst houden, 
hebben we fi lmopnames gemaakt. 
Twee mensen van GL8 met een camera en 
dan iedere keer iemand anders in beeld. 
De fi lm wordt uitgezonden op 4 mei. 
We mogen immers niet bij elkaar komen. 
Dus u komt niet om acht uur naar het 
monument, maar via de fi lm komen we 

bij u in de huiskamer. En zo herdenken we de mensen die in 
de tweede wereldoorlog het leven lieten.

Het was bijzonder want je staat er maar alleen, zo zonder 
gezichten te zien van mensen die meedenken terwijl je praat. 
En dat is anders. Maar vooral bijzonder vond ik uit de verte 
bekeken hoe iedereen kwam, deed wat was afgesproken en 
weer vertrok. Kinderen die bloemen kwamen leggen, mannen 
van het gilde met hun vendels, de pastoor in kazuifel, de 
trompettist, en de organisator, allemaal achter elkaar. 
Ook ik mocht mijn speech houden en samen bloemen leggen 
met de loco-burgemeester, nog best lastig zo anderhalve 
meter van elkaar. Toch had het dát wat de dodenherdenking 
altijd heeft : iets plechtigs, iets verstilds. En ja, het was ondanks 
het vreemde toch weer heel bijzonder.

Minder bijzonder is de wekelijkse regionale bijeenkomst van 
burgemeesters in het stadhuis in Nijmegen, want we raken er 
aan gewend. Zo ongeveer de enige vergadering die keer op 
keer in elkaars aanwezigheid wordt gehouden. De rest gaat 
vrijwel allemaal via vormen van beeldbellen. Wat me opvalt is 
dat we er vrijwel altijd allemaal zijn. De burgemeesters in de 
regio hebben blijkbaar zelf nog geen lichamelijke klachten 
door het virus. 

In onze gemeente hebben we wel de nodige zieken. Ook zijn op 
het moment dat ik dit schrijf al zeven mensen gestorven aan 
gevolgen van het virus. Dat betekent vaak in heel veel families 
groot verdriet. Soms kunnen mensen het ziek zijn en overlijden 
accepteren; voor anderen is dat moeilijker. Te hopen is dat een 
goed afscheid mogelijk was. Uit ervaring weet ik dat het heel 
belangrijk is om echt afscheid te kunnen nemen. Ik hoop dat 
we met elkaar geduld kunnen opbrengen voor de verhalen van 
mensen die een familielid of andere naaste hebben verloren. 
Dat we elkaar tot steun kunnen zijn.

Het zal even wennen zijn maar kinderen en jeugdigen kunnen 
weer gaan sporten, onder begeleiding. Dat zullen ze fi jn 
vinden. En straks gaan de basisscholen ook weer open. 
Ik hoop dat die mogelijkheden voor veel gezinnen het gevoel 
van beperking enigszins verlicht. Fijn als kinderen lief en leed 
kunnen delen met speelkameraadjes. Dan komen ouders ook 
weer een beetje aan zichzelf toe. Ik denk dat de waardering 
voor leerkrachten in deze periode wel is gegroeid. En dat is 
natuurlijk ook volkomen terecht.

Marriët Mittendorff   

Collectes

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

   eind mei 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 huis-

nummer. 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, g�  

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, Rijksweg 65

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Frankenstraat 30

• Malden: nabij Westerkanaaldijk 5 en nabij Hatertseweg, Groesbeekseweg 15,  

 Kerkplein 4, Schoolstraat 23A ,Vogelenzang 3, Zwenkgras 28

• Overasselt: Kasteelsestraat 11

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Broekkant 45
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