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Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

Tweede Duofiets
te leen!

In memoriam
Hans van Diest

Bij Malderburch in Malden kunt u
gratis gebruik maken een rolstoelof duofiets. Omdat er al veel gebruik
van wordt gemaakt is er een tweede
duofiets aangeschaft. Maak er gebruik
van! Ga lekker recreatief fietsen
samen!

Vol ongeloof hebben we kennis
genomen van het plotselinge
overlijden van Hans van Diest.
Voor de gemeente was hij het
boegbeeld van de lokale omroep
GL8 en een mediamens in hart en
nieren.

Het aanschaffen van de tweede duofiets was
een mooie samenwerking tussen Malderburch,
een donatie vanuit de Kroonsteen (in combinatie met een subsidie via de Stichting Arnold
Uleyn) en de gemeente.

Hans was regelmatig in het gemeentehuis
te vinden. Hij volgde de ontwikkelingen in
de gemeente op de voet, heeft veelvuldig
verslag gedaan van raadsvergaderingen via
GL8 en heeft ook bijgedragen aan mediaproducties voor de gemeente. Met veel gedrevenheid zette hij zich in om de Heumense
gemeenschap te informeren. Wij zijn hem
dankbaar voor zijn enorme betrokkenheid
en behulpzaamheid. We zullen hem missen.

Hoe maakt u gebruik van de fietsen?
De fietsen reserveert u bij zorgcentrum
Malderburch (Broekkant 16, Malden) via Hetty
Pennings op telefoonnummer: (024) 357 05 70.
Een inwoner komt altijd samen met een
fietsmaatje.

Vergadering gemeenteraad:
donderdag 24 september
Op donderdag 24 september vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur. Op de agenda
staan onder andere de bestemmingsplannen Overasselt werklandschap
2e fase en buitengebied N324.
Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een
gemeente met de ruimte mag gebeuren.
In een bestemmingsplan staat of en hoe er
gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan Overasselt heeft betrekking op het
zuidelijk deel van het Werklandschap
Overasselt en voorziet onder andere in de
vestiging van een supermarkt annex bakkerij
met carwash aan de Schoonenburgseweg en
de realisering van een woningbouwplan met
maximaal 12 woningen. Dit bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de raad
voorgelegd.
Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen als gevolg van het
Coronavirus is de publieke tribune gesloten.

Openingstijden gemeentehuis en balies:
kijk op www.heumen.nl of
bel 14 024 (keuzemenu: 1)
e-mail: heumen@heumen.nl
website: www.heumen.nl
@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

U kunt de vergadering volgen via het
raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad www.heumen.raadsinformatie.nl
Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken op
www.heumen.nl/vergaderkalender
U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 16.00 op
de dag van de vergadering aanmelden bij de
raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of
telefonisch: (024) 358 84 67.

Wijk van de Toekomst
Hoe kan een bestaande wijk verduurzaamd en toekomstbestendiger
worden? Wat is er mogelijk en haalbaar? Hoe besparen we het slimst
energie en hoe wekken we zelf energie op? Hoe houden we rekening met
klimaatverandering, met meer hevige
regenbuien, maar ook langere perioden van droogte en extreme hitte?
Dit en meer zijn vragen waarover de gemeente
met haar inwoners in gesprek wil gaan. Daarom
start de gemeente in de wijken Molenwijk,
Kroonwijk en Randwijk het project Wijk van de
Toekomst. Ze wil graag horen hoe mensen uit
de wijk zelf tegen de verduurzamingsopgave
aankijken. Uiteindelijk zijn het de inwoners van
de wijk die de wijk het beste kennen. Om dit
proces te begeleiden wordt de gemeente

ondersteund door het bureau Spectrum.
Samen een visie ontwikkelen
Het doel van dit project is om gezamenlijk met
inwoners een duurzaamheidsvisie te ontwikkelen die aansluit bij de wijk. De gemeente
vindt hierbij het klimaatbestendig worden van
de wijk een belangrijk thema. Hoe? Dat staat
niet vast. Op basis van de resultaten van het
project bepalen we de lijn voor de toekomst.
Wilt u uw kennis, dromen en ideeën delen en
samen met gemeente en andere betrokkenen
aan een Wijk van de Toekomst werken?
Komende activiteiten
In de Molenwijk vond afgelopen februari een
bijeenkomst plaats. Geïnteresseerden die zich
daarna gemeld hebben zullen bericht ontvangen over het vervolg van het project. Voor de

Hulpvraagfraude via WhatsApp
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via
WhatsApp. Vaak staat in het eerste
bericht dat de ‘bekende’ een nieuw
mobiel nummer heeft. Ook vragen
criminelen soms zelfs via het WhatsApp-account van degene die u kent
om geld. Vertrouw zo’n bericht niet
zomaar.
Waar moet u op letten?
• Maak nooit zomaar geld over zonder dat u
iemand daadwerkelijk hebt gesproken of
gebeld.
• Niet gebeld = geen geld.

Voorkomen dat oplichters u benaderen
• Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op
social media, website of online platformen;
• Stel een twee-staps-verificatie in. Dat is een
extra beveiliging.

wijken Kroonwijk en Randwijk wordt 1 oktober
een digitale bijeenkomst georganiseerd.
Hier zullen ideeën opgehaald worden en
worden gezamenlijk thema’s bepaald.
Ook kunnen inwoners van de wijken daarna
ideeën delen op het platform:
www.heumenpraatmee.nl. Daar zal de
voortgang van het project te volgen zijn.
Meer informatie en contact
Meer informatie over het project vindt u op de
website van de gemeente: www.heumen.nl/
wijk-van-de-toekomst en binnenkort op het
platform www.heumenpraatmee.nl.
Voor contact kunt u een e-mail sturen naar:
maldennoordoost@spectrumelan.nl.
Bent u inwoner van Kroonwijk of Randwijk?
Dan kunt u zich op dit mailadres ook aanmelden
voor de digitale bijeenkomst van 1 oktober.

Fietsoversteek
Veldsingel - De Horst

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie. Maak voor
de aangifte een bestandje aan van het
WhatsApp gesprek.
• Meld het zo snel mogelijk bij uw bank (ook
bij een poging) en laat het rekeningnummer
van de oplichter blokkeren. Zo voorkomt u
andere slachtoffers. Meld het bericht ook als
u geen slachtoffer bent geworden bij de
Fraudehelpdesk: www.fraudehelpdesk.nl

De fietsoversteek Veldsingel De Horst in Malden is voorzien
van een signaleringsysteem.
De knipperlichten aan weerszijden van de
oversteek op de Veldsingel branden op het
moment dat fietsers gedetecteerd worden
door het radarsysteem. Voor voetgangers
brandt het knipperlicht door gebruik te
maken van een drukknop. Als er niemand
wil oversteken, brandt het knipperlicht niet.
De maatregel is getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten op deze oversteek
omdat er in het verleden enkele aanrijdingen zijn geweest tussen fietsers en auto’s.

www.heumen.nl
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‘Red de bij’ via Heumenpraatmee
en bij een nattere periode komen deze volgend
jaar op. We proberen voortaan ook bloemenmengsel in het najaar in te zaaien, om te
bekijken of dat een beter tijdstip is. De droge
weersomstandigheden in het voorjaar maken
het echter bijzonder lastig voor de bloemen.
We zien dat er dan wel sterke onkruiden
opkomen. Binnenkort gaan we de bloemenstroken afmaaien en het maaisel afvoeren.
Waardoor de kansen voor de bloemen volgend
jaar groter zijn.

Afgelopen januari hebben wij u
gevraagd om te stemmen op ons
digitaal platform ‘Heumenpraatmee’
voor plekken in onze gemeente waar
bloemrijke bermen mochten komen.
Door de hete zomer en droogte is er
geen bloei gezien. In dit bericht geven
wij u de stand van zaken.
Uit de vele stemmen op www.heumenpraatmee.nl is op 4 locaties het meest gestemd,
namelijk: het fietspad aan de Jan J. Ludenlaan
in Heumen, de groenstrook langs de vijver bij
De Grote Loef in Malden, Het Kerklaantje in

Nederasselt en de Kruisbergsestraat in
Overasselt. In het voorjaar is op deze plekken
het speciale bloemenmengsel ingezaaid.
Het mengsel bevat ook zaden die meerjarig
zijn, dus volgend jaar ook nog kunnen bloeien.
Op het talud van de parallelweg Jan J. Ludenlaan heeft een kudde schapen de grond eerst
kort begraasd, en is daarna het bloemenmengsel ingezaaid.
Andere locaties
Ook op de andere locaties heeft het bloemenmengsel door de droge periode geen bloei
laten zien. Maar de zaden blijven in de grond

Wat kunt u zelf doen?
Natuurlijk proberen wij de gemeente bloemrijk
te houden en zo de biodiversiteit te bevorderen maar u kunt zelf ook een aantal dingen
doen, bijvoorbeeld:
- Minder stenen in je tuin leggen, meer groen
erin.
- Bloeiende bloemen planten in je eigen tuin
(wilde bloemenzaad, winterbloei en heesters).
- Insectenhotels in uw tuin zetten.
Wanneer u zelf nog meer ideeën heeft dan
horen wij deze graag! U kunt mailen naar
Marieke Bos: mbos@heumen.nl

Wandelen
met beweegcoach

Werkzaamheden kruispunt
Looistraat - Verbindingsweg

Onze beweegcoach Dorien Vrolijks is
half juli gestart met het maken van
korte wandelingen in Malden met inwoners die daar zin in hebben: het is
gezond, gezellig en gratis! Doet u ook mee?

Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september wordt de kruising
Looistraat - Verbindingsweg voorzien van een verhoogd kruispuntplateau.
Tijdens de werkzaamheden wordt de kruising volledig afgesloten en wordt
het verkeer omgeleid met herkenbare gele omleidingsborden.

De wandeling is een succes en daarom gaan
we er voorlopig mee door. We verzamelen op
de donderdagen om 14.00 uur op het terras
naast de voordeur van Malderburch. Iedereen
is welkom! Zonder of met rollator. Na afloop
drinken we een kopje koffie of thee. Dat is
overigens wel op eigen kosten. Neem contact
op met Dorien voor meer informatie, op
telefoonnummer: (06) 52 68 31 16.

Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving
(BML) tijdelijk beperkt bereikbaar
De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) is van week 38 tot en met
week 41 beperkt bereikbaar.
Van 17 september tot en met 8 oktober vervalt het telefonische spreekuur van 13.00 - 14.30.
U kunt de balie telefonisch bereiken op maandag van 13.00 tot 14.30 en op donderdag van 8.30
tot 12.00 via telefoonnummer (024) 358 83 00. Lukt het u niet om binnen deze tijden te bellen?
Dan kunt u een terugbelverzoek indienen of mailen naar bml@heumen.nl

Eerder op de hoogte? Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Herhaald bericht
Walking Basketball in Malden. Doet u ook mee?
Walking Basketball is een variant van
basketbal, waarbij niet wordt hardgelopen maar wel wordt gepasst,
gedribbeld en geschoten met een
originele basketbal. Het is daarom
uitermate geschikt voor mensen die
op een gezonde manier en zonder
blessuregevaar willen blijven bewegen. We willen dit gaan opzetten in
Malden. Doet u ook mee?
Basketbal is een teamsport en dat maakt ook
deze variant zo leuk: het sociale contact is
namelijk net zo belangrijk als het bewegen.
In principe kan iedereen meedoen, maar we
richten ons voornamelijk op de leeftijdsgroep
55+. Hierbij staan gezond en fit blijven én
gezelligheid vóór en na de training centraal.
In onze gemeente zijn er inmiddels ook andere

sporten, zoals tennis en voetbal, waar volgens
dit principe 55-plussers met plezier bewegen.
Hoe ziet een Old Stars Walking Basketball
ochtend eruit?
We komen vanaf 09.30 uur samen in de
kantine van Sportcentrum Malden en drinken
een kopje koffie of thee. Rond 10.00 uur kleden
we ons om, dames en heren gescheiden. Als u
liever thuis de sportkleding aantrekt kan dat
natuurlijk ook. Daarna gaan we de zaal in.
Na een warming up zonder bal doen we wat
oefeningen met bal en vervolgens een partijtje.
De ‘training’ staat onder leiding van een
gediplomeerde basketbaltrainer met Walking
Basketball vaardigheden. Na een uurtje eindigen we met een cooling down, al dan niet
omkleden en tijd voor napraten met een drankje.
Ruim vóór 12.00 uur zetten we er een punt achter.

Interesse?
Wilt u meedoen? Neem contact op met onze
beweegcoach Dorien Vrolijks. Bellen: 06 – 52
68 31 16 of stuur een e-mail naar: dvrolijks@
heumen.nl. Zodra er voldoende deelnemers
zijn, overleggen we over een geschikte
ochtend/middag en de startdatum. De eerste
paar keer is gratis om te kijken of het u bevalt.

Oosters bewegen wederom groot succes!
De workshops ‘Oosters bewegen’ die
op dit moment plaatsvinden op verschillende plaatsen binnen de gemeente
zijn een groot succes! Maar u kunt
nog altijd meedoen!
Oosters bewegen is een buitenactiviteit, waar
vormen als Tai Chi, Qi Gong en Yoga in voor
komen. Door het doen van soepele en langzame bewegingen krijgt u meer lichaamsbewustzijn. De oefeningen zijn makkelijk en gericht op
de ademhaling, de bloedsomloop en de balans
van lichaam en geest. Deelnemers ervaren
ontspanning en rust. Bovendien kan iedereen
meedoen, met of zonder een beperking.
Doet u ook mee?
Vanaf dinsdag 1 september zijn de workshops
van start gegaan. In bijna elk dorp van onze
gemeente heeft u de mogelijkheid om aan te
sluiten. De kosten zijn € 5,- per les maar de
eerste 5 lessen binnen 2 maanden zijn gratis.
De tijden, dagen en locaties zien er als volgt
uit. U kunt altijd aansluiten.
Meer informatie en aanmelden
Op www.heumen.nl/heumenbeweegt vindt u
meer informatie. Maar u kunt natuurlijk ook
altijd contact opnemen met onze beweegcoach Dorien Vrolijks ((06) 52 68 31 16) of stuur
haar een e-mail: dvrolijks@heumen.nl

Les op

Locatie

Tijdstip

Frequentie

Dinsdag

Mijlpaal 65, Overasselt

10.30 – 11.30 uur

1x per week

Vrijdag

Speeltuin ‘De Veldlijster’
(achter de Vuurvogel en
Regenboog), Malden

10.00 – 11.00 uur

1x per week

Maandag
Manege VCM, Lierseweg 4, Malden
		

11.00 – 12.00 uur
(vóór het soepje)

1x per maand

Woensdag

13.30 – 14.30 uur

1x per maand

10.30 – 11.30 uur

1x per week

Dorpshuis ‘Terp’, Dorpstraat 21,
Heumen

Woensdag
Malderburch, Broekkant 16,
23 september Malden
(eerste les)
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Ga fietsen!
Snelle fietsroute MaasWaalpad open

Mantelzorgwaardering 2020
De gemeente Heumen ondersteunt
en waardeert haar mantelzorgers.
Bent u inwoner van gemeente
Heumen en heeft u een mantelzorger die u wil bedanken? Dan kunt u
bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

Vanaf zaterdag 26 september 2020 is
de snelle fietsroute genaamd ‘MaasWaalpad’ officieel open. Dat laten
we niet ongemerkt voorbijgaan.
De gemeenten Cuijk, Mook en Middelaar, Heumen en Nijmegen en de drie
provincies nodigen u uit de fietsroute
te verkennen. Langs de route staan
wij tussen 12.00 - 15.00 uur klaar met
een kleine attentie of een lekkernij.

De Maasover
Via een naamwedstrijd is de naam ‘De Maasover’ gekozen. Acht inzenders stelden deze
naam voor en ontvangen een prijs van provincie Gelderland. De brug heeft ook een
voetpad zodat ook wandelaars de oversteek
tussen de toeristische trekkers het ‘Rijk van
Nijmegen‘ en het ‘Land van Cuijk’ kunnen
maken.

Het MaasWaalpad is een mooie nieuwe (fiets)
verbinding tussen de Campus Heyendaal in
Nijmegen en het treinstation in Cuijk. De route
is vlak/ niet heuvelachtig en heeft weinig
obstakels. Forensen, scholieren en toeristen
kunnen sneller op de fiets naar werk, studie of
verblijfplaats. Onderdeel van het MaasWaalpad
is een nieuwe brug over de Maas, De Maasover. Deze rechtstreekse fietsbrug over de
Maas levert fietsers (van en naar Cuijk) 2,5 km
winst op in vergelijking met de route via de
brug over de A73.

Gezellig fietsen
In verband met Corona zien we af van een
officiële opening. Om de ingebruikname van
de route niet ongemerkt voorbij te laten zijn
er die dag tussen 12.00 en 15.00 uur stands
waar een lekkernij of een kleine attentie
wacht. Er is geen vaste starttijd en iedereen
kan starten op een willekeurige plek langs de
route. Het kaartje met de route vindt u op:
www.heumen.nl/maaswaalpad
Informatie
Heeft u vragen over de snelfietsroute of over
de fietstocht? Neem contact op met Peter
Rutten of Femke Rutten via telefoonnummer:
(024) 358 83 00.

Op de onderstaande 7 locaties kunt u stoppen voor een aardigheidje:
1
2
3
4
5
6
7

Provincie Gelderland
Gemeente Nijmegen
Gemeente Heumen
Provincie Limburg
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Cuijk
Provincie Noord-Brabant

Nijmegen (Heyendaal) bij campus, Holwerdapad
Nijmegen, bij de atletiekbanen
Malden, bij de Heemtuin
Molenhoek, bij Bagijnstraat
Mook, bij de fietsbrug De Maasover
Cuijk, bij de fietsbrug De Maasover
Cuijk, bij treinstation

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in
onze samenleving. Om dit te onderstrepen
wil de gemeente Heumen in de maand
november de vele mantelzorgers in het
zonnetje zetten. Wilt u aan uw mantelzorger laten weten hoe belangrijk hij/zij voor u
is met meer dan de gebruikelijke zorg?
Dan kunt u een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen. U kunt dat doen
voor maximaal 2 mantelzorgers. U kunt een
verzoek indienen tot 1 oktober 2020.
Het formulier voor het Verzoek Mantelzorgwaardering 2020 kunt u vinden op onze
website www.heumen.nl/mantelzorgwaardering Deze waardering is bedoeld om uw
mantelzorger in het zonnetje te zetten en
wordt één keer per jaar uitgegeven.
Samenwerking met Mantelzorg Heumen
De gemeente Heumen werkt samen met
Mantelzorg Heumen, gevestigd in Malderburch. Zij ondersteunen mantelzorgers in
onze gemeente en kunnen u helpen met
uw vragen en met het invullen van het
verzoekformulier. Mantelzorg Heumen is
bereikbaar via telefoonnummer:
(024) 357 05 70 of e-mail:
mantelzorgheumen@malderburch.nl
Jonge mantelzorgers
Speciaal voor jonge mantelzorgers tussen 9
en 30 jaar organiseert Mantelzorg Heumen
een gratis Pathé filmbezoek op zaterdag 10
oktober 2020. Neem voor meer informatie
contact op met Mantelzorg Heumen en
houd op 28 september Facebook in de
gaten: www.facebook.nl/mantelzorg024
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De week van
de burgemeester
Dat is wel even schrikken, brand in een
kinderdagverblijf. En wat een opluchting als
blijkt dat het verder allemaal goed is gegaan.
Geen gewonden of vermissingen, alleen
materiële schade. Op het moment dat ik de
kinderen rustig zie spelen in een klaslokaal
waar ze zijn opgevangen, of slapen in de
armen van de leidsters, voel ik me enorm
dankbaar dat er zo goed is gezorgd.
De leidsters hebben het geweldig gedaan.
De regelmatige oefeningen waren niet voor
niets, want ze wisten allemaal wat hen te
doen stond: allemaal veilig uit het pand. Heel goed gedaan!
Ook complimenten voor de school van waaruit meteen meegeholpen werd en ruimte ter beschikking werd gesteld. Een goede buur,
heel belangrijk. Voor de leidsters heel fijn, want natuurlijk duurt
het even voordat de adrenaline is gezakt. Als je dan ziet dat de
kinderen het meteen goed hebben, valt er gelijk een last weg.
Gelukkig dat onze Maldense brandweer zo dichtbij was en meteen
kon gaan blussen. Nu staat het hele dagverblijf er nog en is alleen
de keuken roetzwart en onbruikbaar. De schade valt dus te
overzien.
Afscheid nemen van een collega waar je veel mee hebt samengewerkt, is eigenlijk nooit leuk. Natuurlijk van harte gegund, als
iemand na heel veel jaar bij de gemeente gewerkt te hebben, aan
wat meer rustige jaren gaat beginnen. Maar soms is het zo
vertrouwd om dingen samen te doen en te weten dat alles goed
geregeld is voor de taak die we samen uitvoeren. Aan de andere
kant is het ook prettig weer met een nieuwe collega uit te vinden
hoe we tot ook zo’n goede samenwerking kunnen komen.
Met het college en managementteam doen we een workshop over
betrokkenheid van inwoners bij projecten in de gemeente.
We willen heel graag dat mensen meedenken over allerlei zaken
die hen aangaan. We komen er vaak achter dat we maar een kleine
groep bereiken van al die mensen die te maken krijgen met de
gevolgen. Lang niet iedereen heeft er behoefte aan om een
mening te geven. Daar is toch de gemeenteraad voor, krijgen we
wel eens te horen. Dat is deels natuurlijk zo, maar daarnaast is het
wel fijn om ook van inwoners zelf iets te horen.
We zijn bezig met de voorbereiding van een avond over ondermijning. We gaan met de raad aan de slag, en later ook een bijeenkomst organiseren voor inwoners die er interesse in hebben.
Het blijft een lastig onderwerp, want soms weten mensen dat er
iets niet pluis is, maar dan is het toch moeilijk om het ergens te
melden. Dan komen we er later pas achter dat mensen zeggen:
“ik heb het altijd al gedacht dat het daar niet in orde was, en in de
buurt wisten we het ook dus we zijn blij dat het eindelijk afgelopen
is.” Maar dan heeft het dus eigenlijk al te lang geduurd. Dat is
jammer, vooral als mensen zich daardoor angstig hebben gevoeld.
Dus goed om er aandacht aan te besteden.

Marriët Mittendorﬀ
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Modder op de weg? Gas los!
Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk
aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied
soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een
regenbui leidt dit tot een glad wegdek. Wat moet u doen
als u als motorrijder of automobilist op een modderige
weg komt?
De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig
mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op
modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon.
Door drukke werkzaamheden kan er echter gedurende de dag toch wat
modder liggen.
Wat kunt u doen?
Rijdt u in het buitengebied en ziet u
een waarschuwingsbord in de berm?
Dan ligt er iets verderop modder op de
weg. Matig uw snelheid, laat het gas
los, blijf sturen in de richting waar u
heen wilt en rem niet.

Collectes
20 t/m 26 september: HandicapNL

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.
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 30L - kavel 92 - (project Heumen Noord)
• Malden: Schoolstraat 23A, Vieracker 49, Merellaan 16, Karn 8
• Nederasselt: NDA00 1296 B - Brug Grave
Rectificatie verleende omgevingsvergunning
• Heumen: Heumense hof 12
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Overasselt: nabij Schoonenburgseweg 4
Aanvraag omgevingsvergunning
• Malden: De Hoef 10
• Nederasselt: Kadastraal Nederasselt sectie D perceelnummer 397
Ontwerpbestemmingsplan buitengebied
• Malden: Westerkanaaldijk 11

