
In onze gemeente zijn we trots op het feit 
dat we maar liefst drie jongerenwerkers 
hebben. Ze stellen zich hiernaast aan u 
voor. Wim, Marissa en Vincent kunnen veel 
betekenen voor de jeugd in onze gemeente. 
Er is zowel aandacht voor sport als ont-
moeten en ze hebben ook een signaalfunc-
tie om door te verwijzen bij eventuele hulp-
vragen. 

Sinds kort is er ook weer een jongerencen-
trum in het oude gebouw van de Sjem (tus-
sen Maldensteijn en het gemeentehuis).  
De officiële opening is op donderdag 19 mei. 
Meer informatie volgt nog maar is ook te 
lezen op: www.synthese.nl/locaties/heumen 
Er gebeuren veel dingen voor diverse groe-
pen jongeren: er zijn algemene ontmoe-
tingsavonden, maar ook meidengroepen. 
Het jongerencentrum wil voor alle jongeren 
een plek zijn om te ontmoeten, te ontspan-
nen en het leuk te hebben. 

• Wist u dat jongeren bij ons terecht  
 kunnen met al hun vragen of ideeën? 
 We kunnen ook samen met jongeren  
 activiteiten organiseren, talenten ont- 
 dekken en/of coachen bij allerlei vragen  
 die er zijn als jongere;
• Wist u dat we ook extra activiteiten  
 hebben (in de vakanties) met leuke  
 sportieve workshops en spellen. 
 Bijvoorbeeld: Meiden voor meiden,  
 Championsleague avond, en het project 
 JoinUs? We staan open voor alle jonge- 
 ren van 12 tot 25 jaar uit gemeente  
 Heumen (en omgeving);
• Wist u dat we als jongerenwerkers zijn  
 waar de jongeren zijn? Zo zoeken we  
 jongeren ook regelmatig op op straat,  
 op school of bij de club en werken we  
 met allerlei organisaties samen.

 

Mijn naam is Wim en ben 38 jaar. Ik ben 
sinds 2021 jongerenwerker in deze ge-
meente, maar daarvoor ook al veel langer 
jongerenwerker in andere gemeentes. Ik 
heb een relatie met Marit en samen met 
onze twee zoons wonen we in Lent. In mijn 
vrije tijd ga ik graag kamperen met onze 
camper en ga ik graag naar het voetbal in 
de Goffert. Wat betreft jongerenwerk ben ik 
echt een allround jongerenwerker. Ik doe 
klassiek straathoekwerk en ben actief in 
het jongerencentrum. Daarnaast ook bezig 
met individuele coaching op het gebied van 
lichte ondersteuningsvragen zoals vriend-
schappen, werk, school etc. Heb je behoefte 
aan een wandel afspraak met mij, neem 
contact op met mij via een DM op onze in-
sta of app me.

Mijn naam is Vincent, 28 jaar en ik woon in 
Nijmegen. Ik heb interesse voor verschil-
lende sporten zoals voetbal, formule 1, 
wielrennen en kickboksen. Zelf voetbal ik 
ook drie keer in de week. Als jongerenwer-
ker probeer ik er vooral voor jou als jongere 
er te zijn! Ik ben altijd in voor een gesprekje 
of een dolletje. Je kan me vinden op straat, 
in het jongerencentrum in Malden op school 
tijdens de pauzes of tijdens een van onze 
toffe activiteiten die we organiseren. Sinds 
2021 ben ik jongerenwerker in de gemeente 
Heumen. Hier richt ik me als jongerenwer-
ker op straathoekwerk, het jongerencen-
trum, activiteiten organiseren in samen-
werking met jongeren en individuele 
coaching (lichte ondersteuningsvragen op 
het gebied van vriendschappen, werk en 
school). Heb je behoefte om een keer te 
praten of wil je meer weten over bijvoor-
beeld het jongerencentrum neem dan con-
tact met mij op via DM op onze Instagram 
of door een appje te sturen. 

Ik ben Marissa, 27 jaar, woon in Escharen.  
Ik werk sinds augustus 2021 als jongeren-
werker in gemeente Mook & Middelaar  
en sinds 2022 ook in gemeente Heumen. 
In mijn vrije tijd roei ik en coach ik de jeugd 
bij roeivereniging DDP in Katwijk, ook ben ik 
graag creatief bezig met tekenen en foto-
grafie en allerlei creatieve projectjes en ga 
ik graag met familie en vrienden op stap.  
Ik ben regelmatig bij het jongerencentrum, 
op straat, op school of bij activiteiten te 
vinden. We werken met de gemeente, het 
preventienetwerk en allerlei organisaties 
samen. Op maandag ben ik bij de open in-
loop en twee keer per maand ook op woens-
dag met ‘Meiden voor meiden’ of andere 

leuke activiteiten in het jongerencentrum. 
Binnenkort hebben we met de meiden ook 
weer boksclinics, waarvoor je je nog kunt 
aanmelden via heumenbeweegt.nl.  Ook mij 
kun je voor contact, vragen of ideeën altijd 
een berichtje sturen via onze Instagram, 
Facebook, Nextdoor of een appje sturen. 

Contact
De jongerenwerkers zijn te bereiken via:
Instagram (en Facebook pagina) van 
@Jongerencentrum_Malden en 
@Jongerenwerk_Heumen. 
Wim Lange: 06 - 40 63 26 75.
Marissa Relou: 06 - 40 05 70 64
Vincent Peeters: 06 - 40 18 92 57

In onze gemeente is er veel te doen op Koningsdag! Elk dorp heeft z’n eigen activiteiten.  
Een beknopt overzicht vindt u hieronder, zodat u een keuze kunt maken.

Heumen
• Heumen Ontspannen Jeugd organiseert:
 09.30u Verzamelen van versierde fietsen, steppen, driewielers, karren etc. op de parkeer- 
  plaats bij Café Kanaalzicht (Dorpstraat 5). Natuurlijk is er een prijs te winnen voor  
  het mooist versierde voertuig.
 10.00u Rondgang door het dorp.
 10.30u Diverse spelletjes bij Café Kanaalzicht en er is een springkussen aanwezig.
 12.00u Uitreiken prijs mooist versierde voertuig en einde spelletjes.

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

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden
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Jongerenwerk in beeld

Koningsdag 2022 in de gemeente Heumen
Malden
• SV Juliana ’31 organiseert:
 10.00 - 13.00u Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom bij SV Juliana ’31 (Broekkant 39)  
   en kunnen meedoen aan verschillende voetbal spelletjes.
 11.00 en 12.00u Twee proeftrainingen voor kinderen die er over denken om lid te worden  
   van de voetbalvereniging. Het clubhuis en terras zijn open voor alle ouders,  
   dus iedereen is welkom.

Nederasselt
• Het Oranje Comité Nederasselt organiseert:
 13.30 - 17.00u Verzamelen met versierde fiets, step of skelter bij het Dorpshuis ‘Ons Huis’ 
   (Kerklaantje 17). Ophijsen van de vlag door de burgemeester. 
   In een versierde optocht gaat iedereen naar het veld aan het Gildeplein.  
   Er zijn leuke prijsjes te winnen. Op het Gildeplein zijn verschillende spellen  
   voor de kinderen.

Overasselt
• Het Oranje Comité Overasselt organiseert:
 10.00u Openingswoord door de locoburgemeester met vlag hijsen onder de klanken van  
  het Wilhelmus, gespeeld door BigBand6611 (Dorpsplein - Hoogstraat).
 10.10u Uitreiking van de Overasselt Promotionsprijs 2022 door Stichting Overasselt Pro- 
  motions.
 10.15u Parade van versierde fietsen, driewielers, stepjes e.d. voor de allerkleinsten (peuters  
  en leerlingen uit groep 0 t/m 3) waarna de vrijmarkt en de spelletjes beginnen. 
 10.30u Jeu de Boules.
 11.00u Optreden van Overasselts koor ‘Engsele’. Zij zullen o.a. samen met BigBand6611  
  voor de Oekraïnse vluchtelingen ‘You never walk alone’ zingen. 
 11.00u Start van de Oranjeloop (kosteloos aanmelden kort voor de start): een informele  
  prestatieloop over 4 of 8 kilometer - op eigen risico - over een verkeersluw parcours 
  via de Maasdijk. Geschikt voor alle hardlopers uit Overasselt en omgeving.
 12.00u  Afsluiting met de traditionele, beroemde en beruchte Mega-stoelendans!

V.l.n.r. Wim Lange, Marissa Relou en Vincent Peeters



Goed voorbereid naar een evenement

Na twee jaar corona zijn er dit jaar weer eve-
nementen mogelijk. Tijd voor een lente en 
zomer vol festivals, sportevenementen, zo-
merfeesten en andere activiteiten. Veiligheid 
is voor gemeenten en organisatoren belang-
rijk bij evenementen. Maar wat kunt u zelf 
doen om veilig een evenement te bezoeken?

Bekijk voordat u gaat de informatie vanuit 
het evenement zelf. Bijvoorbeeld via hun 
website en sociale media. Zo bent u op de 

hoogte van het laatste nieuws rondom het 
evenement. Bekijk ook het weer, zodat u 
zich ook daarop kunt voorbereiden. 

Wat kunt u doen op het evenement zelf?
• Check bij binnenkomst waar de nooduit- 
 gangen zijn. Zo weet u hoe en waar u  
 welke kant op moet in geval van nood.
• Bepaal hoe u het snelste kunt vluchten in  
 geval van nood. 
• Check waar de ehbo-posten zijn. 

Bescherm uw oren
Naar een evenement met muziek? Zorg dan 
goed voor uw oren!
• Sta niet te dichtbij speakers.
• Draag oordoppen.
• Gun uw oren rust

Meer weten? 
Ga naar: www.ilovemyears.nl

Wat als er paniek uitbreekt? 
Het grootste risico bij evenementen is dat 
er paniek uitbreekt. Bijvoorbeeld als er iets 
gebeurt waardoor iedereen zo snel moge-
lijk het gebouw of het terrein moet verlaten. 
Mensen weten bijvoorbeeld niet welke kant 
ze uit moeten. Daardoor kan men schrikken 
en kunnen mensen in de verdrukking komen. 
Wat kunt u doen?
• Blijf rustig.
• Ga met de mensenstroom mee.
• Volg de aanwijzingen van hulpdiensten op.
• Help omgevallen bezoekers weer om- 
 hoog.

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Asfaltonderhoud 2022 Ergernis door hondenpoep en 
loslopende honden

Wij laten dit jaar onderhoud uitvoeren aan 
het asfalt en de bermen op onderstaande 
wegen: 
- Looistraat: van parallelweg J.J. Luden- 
 laan tot Blankenbergseweg
 Deklaag asfalt vervangen, bermblokken  
 vervangen door rood asfalt, evt. extra  
 drempels
- De Schoren en deel van De Wieken nr.  
 22-42
 Deklaag asfalt vervangen (evt. regen- 
 water afkoppeling en aansluiting nieuwe  
 Molenpark)
- Vosseneindseweg: van Donderbergweg  
 tot J.J. Ludenlaan
 Deklaag asfalt vervangen, bermverhar- 
 dingen aanbrengen, afwatering verbeteren
- Hatertseweg: van Elshof/Oprijlaan tot  
 Grootstalseweg
 Deklaag asfalt deels vervangen, rode  
 fietsstroken aanbrengen, rood asfalt over  
 beton in berm, evt. extra drempel(s).  
- Eindsestraat: van Rijksweg tot gemeente- 
 grens Wijchen
 Deklaag asfalt vervangen met rode fiets- 
 stroken, evt. extra drempel aanbrengen

Op deze locaties willen we de situatie ver-
beteren volgens bovenstaande globaal be-
schreven aanpak. In principe blijft de huidi-
ge inrichting gehandhaafd, maar waar 
mogelijk kunnen rode fietsstroken worden 
aangebracht of verbreed door de deels ver-
harde bermdelen erbij te betrekken. Waar 
nodig kunnen eventueel snelheidsremmers 
toegevoegd worden. 

De laatste tijd krijgt de gemeente Heumen 
veel meldingen van overlast door loslopen-
de honden en  hondenpoep op plaatsen 
waar dit niet is toegestaan. De gemeente 
wil graag dat de openbare ruimte voor ie-
dereen leefbaar en schoon is en heeft daar-
om ook spelregels opgesteld waar honden-
bezitters zich aan moeten houden.

Hondenpoep vindt niemand leuk. Honden-
poep zorgt voor een smerig beeld van de 
woonomgeving en veel ergernis. Vieze 
schoenen veroorzaakt door hondenpoep op 
het trottoir of bijvoorbeeld in een speeltuin 
omdat dit niet door de hondenbezitter is 
opgeruimd of vieze banden van een rolla-
tor, kinderwagen of rolstoel. Dit hoeft  
natuurlijk niet zo te zijn als alle honden- 
bezitters zich gewoon houden aan de op-
ruimplicht. Hondenpoep mag alleen blijven 
liggen op de speciaal daarvoor aangelegde 
hondenpoepveldjes of - stroken te herken-
nen aan een groen informatiebord met 
daarop een hurkende hond.

Aanlijnplicht hond
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen 
heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich 
op zijn gemak met loslopende honden. 
Mensen kunnen schrikken als een hond op 

Geef uw wensen door
Heeft u als aanwonende of belanghebbende 
wensen over de inrichting? Geef uw visie 
voor 16 mei aan ons door via heumen@
heumen.nl. Graag onder vermelding van 
‘Asfaltonderhoud 2022’ (geef ook aan om 
welke straat het gaat) met uw gegevens. 
Wij zullen de wensen inventariseren, be-
spreken en zo mogelijk in het uitvoerings-
ontwerp verwerken en aan u terugkoppelen. 
Wilt u dit bericht ook delen met uw buren of 
via de buurtapp verspreiden?

Overlast tijdens werkzaamheden
De aannemer start medio juni met de uit-
voering van de werkzaamheden. Tijdens de 
werkzaamheden ontstaat er hinder voor 
het verkeer en omwonenden. Hiervoor tref-
fen wij maatregelen, zoals vooraankondi-
gingen, afzettingen, omleidingen en/of be-
geleiding door verkeersregelaars. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Als de werkzaamheden bij u voor de deur 
plaatsvinden, informeert de aannemer u 
via een bewonersbrief. De werkzaamheden 
staan deels onder financieel voorbehoud 
vanwege de marktsituatie. 

Meer informatie
Op www.heumen.nl/werkzaamheden vindt 
u gedetailleerde tekeningen van de herin-
richting,

hen af komt rennen terwijl ze aan het fiet-
sen of spelen zijn. Ook voor hondenbezit-
ters die hun hond wel volgens de regels 
aangelijnd hebben, kan dit niet prettig zijn. 
Op een aantal plaatsen in onze gemeente 
zijn er bijvoorbeeld omheinde honden-
speelvelden zoals aan het Hoogenhofsepad 
en Grootveldschelaan in Malden waar hon-
den wel los mogen lopen. Binnen de be-
bouwde kom moet een hondenbezitter de 
hond aangelijnd uit laten.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verorde-
ning) van de gemeente Heumen zijn de re-
gels over loslopende honden (artikel 2:57) 
en verontreiniging door honden (artikel 
2:58) terug te vinden.

Toezicht
Onze boa controleert regelmatig of hon-
denbezitters zich houden aan de opruim- 
en aanlijnplicht. Als hij constateert dat dit 
niet wordt nageleefd dan wordt een hon-
denbezitter hierop aangesproken en zo no-
dig wordt er een proces-verbaal opge-
maakt. Natuurlijk zien we het liefst dat dit 
niet nodig is en dat alle hondenbezitters 
zich houden aan de opruim- aan aanlijn-
plicht. Zo zorgen we voor een prettige leef-
omgeving.
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De gemeenteraad van Heumen is op zoek naar:

De voorzitter en twee leden 
van de rekenkamer

Phishing via nepmailtjes

Phishing is een vorm van internetfraude. 
Het gebeurt vaak via e-mail. Met een 
e-mail wordt u naar een valse website ge-
lokt. Met de vraag uw inloggegevens te 
controleren. Met de gegevens maken inter-
netcriminelen u dan veel geld afh andig.

‘Eerst checken, dan klikken’. Zo doet u dat:
• Controleer of het gaat over geld. Hier is 
 het internetcriminelen vaak om te doen.
• Controleer of er persoonsgegevens of 
 inlogcodes worden gevraagd. De bank of 
 de overheid vraagt hier nooit om. 

• Controleer of er spoed is. Internetcrimi-
 nelen spelen hierop in. Ga hier niet in mee. 
• Controleer het begin van een brief. Hoe 
 algemener en onpersoonlijker, hoe groter 
 de kans dat het niet echt is.
• Controleer de verzender. Vaak gebruiken 
 criminelen een e-mailadres of website 
 die héél erg lijkt op het origineel.

Controleer de link op checkjelinkje.nl. 
Doe dit door de link te kopiëren, niet door 
erop te klikken! Door eerst te controleren, 
voorkomt u dat u slachtoff er wordt. 
Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke 
gegevens? Let op! Twijfelt u? Bel dan de 
organisatie waar het om gaat. 

Wat doet u als het toch misgaat?
Doe altijd aangift e bij de politie en meld het 
direct bij uw bank. Meld phishing e-mails 
bij de Fraude Helpdesk 
(www.fraudehelpdesk.nl). 
Kijk op www.veiliginternetten.nl voor meer 
tips.

De gemeenteraad van Heumen heeft  een onafh ankelijke rekenkamer. De reken-
kamer verricht zelfstandig onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreff endheid 
en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en rapporteert daarover aan de 
raad. De rekenkamer beoogt met haar rapporten de kaderstellende en controle-
rende taak van de gemeenteraad te versterken. De rekenkamer bestaat uit drie 
externe leden, waaronder de voorzitter. 

Het doel van de rekenkamer is het versterken van de rol van de raad. Om dit te be-
reiken voert de rekenkamer onafh ankelijke onderzoeken (deels) zelf uit of geeft  
opdracht tot onderzoek. De rekenkamer werkt als inhoudelijk relevant samen met 
de rekenkamer(commissie)s in het Rijk van Nijmegen. De rekenkamer heeft  een 
vast jaarlijks budget en regelt zijn eigen ondersteuning. 

Mix deskundigheid
Wij zoeken een goede mix in samenstelling van de rekenkamer qua kennis en 
ervaringsdeskundigheid; bij voorkeur een jurist, een fi nancieel deskundige en een 
(beleids-) inhoudelijke deskundige.

Wat zijn je taken als voorzitter?
Je draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer en het 
leiden van de vergaderingen. Je bewaakt de uitgangspunten, werkwijze en bevor-
dert een zorgvuldige besluitvorming. Daarom voer je regelmatig overleg met de 
door de rekenkamer ingeschakelde onderzoekers, de griffi  er en de gemeente-
secretaris. Je neemt het initiatief voor voortgangsgesprekken met de raad en voert 
samen met de andere leden de onderzoeken uit. 

Wat zijn je taken als lid?
Je neemt deel aan de vergaderingen van de rekenkamer. Je bepaalt samen met de 
andere leden de onderwerpen, schrijft  samen het onderzoeksprogramma en het 
jaarverslag, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren 
onderzoeksinstellingen. Je begeleidt het onderzoek, beoordeelt conceptrappor-
ten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraad. 
Als lid ben je mee verantwoordelijk voor de uitvoering.

Welke extra kwaliteiten heb je als voorzitter?
• Kennis en ervaring met het voorzitten van vergaderingen en strategisch leiding-
 geven.
• Samenbindend vermogen.

Welke kwaliteiten heb je als lid?
• HBO/WO werk- en denkniveau met bij voorkeur kennis op het fi nanciële en/of 
 juridische vlak en/of beleidsinhoudelijke vlak.
• Kennis en ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek en/
 of beleidsevaluaties.
• Politiek-bestuurlijk betrokkenheid gekoppeld aan brede maatschappelijke 
 interesse.
• Analytische blik en een objectieve zelfstandige oordeelsvorming.
• Onafh ankelijk(e) en kritische houding.
• Goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift .
• In staat om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen.
• Affi  niteit met en kennis van het lokaal bestuur of bestuur/gemeente en de opgaven.
• Bekendheid met de gemeente Heumen en de regio strekt tot aanbeveling.
• Ervaring met rekenkameronderzoek is een pré.

Wat bieden we jou?
• Als voorzitter ontvang je een vaste vergoeding van €156,25 bruto per maand. 
• Als lid ontvang je een vaste vergoeding van € 130,21 bruto per maand. 
• De vergoedingen zijn inclusief reis-, verblijf- en overige kosten.

Selectiegesprekken
De selectiegesprekken houden wij in de avonduren.
Voor de voorzitter zijn deze op dinsdag 17 mei. Een eventuele 2e gespreksronde 
vindt plaats op 23 of 24 of 25 mei. De geselecteerde voorzitter wordt lid van de 
selectiecommissie voor de overige 2 leden. Voor de overige leden vinden de ge-
sprekken plaats op woensdag 1 juni en 8 juni in de avonduren. Een eventuele 
2e gespreksronde vindt plaats op 13 juni.

Interesse gewekt?
• Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 
 Nicole Collombon, griffi  er via griffi  e@heumen.nl of 06 - 50 18 27 79.
• Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met
 Judith Laarhoven, via 06 - 12 32 26 84.

Herken je je in het profi el van de voorzitter en/of de overige leden? 
Dan zien we graag je motivatiebrief met CV vóór 9 mei a.s. verschijnen via: 
vacature@heumen.nl.

Dodenherdenking 2022

Na twee jaar mogen we elkaar weer ont-
moeten tijdens de Dodenherdenking. Dit 
jaar start de jaarlijkse Dodenherdenking 
op woensdag 4 mei om 18.30 uur in de 
Heilige Antonius Abt kerk in Overasselt 
(Hoogstraat 5). We herdenken tijdens 
deze dienst alle slachtoff ers van oorlog en 
geweld. Alle inwoners van onze gemeente 
zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Na de dienst er een stille tocht naar het 
bevrijdingsmonument aan de Schoonen-
burgseweg in Overasselt. Bij dit monu-
ment houdt burgemeester Joerie Minses 
een toespraak en worden er gedichten 
voorgedragen. 

Houd rekening met extra reistijd 
Moet u woensdagavond 4 mei met de auto 
door Overasselt of Nederasselt? Vanwege 
de stille tocht wordt u tussen 19.00 en 
21.00 uur omgeleid. Door de omleiding 
bent u wellicht langer onderweg. 
Op de pagina:
www.heumen.nl/werkzaamheden leest u 
over de afsluiting van de N271. 

Napraten in Verenigingsgebouw
Na afl oop van de herdenking is er een mo-
gelijkheid om na te praten in in het Ver-
enigingsgebouw, Willem Alexanderstraat 
1 in Overasselt.

Tot slot
Bent u niet in staat om aan de stille wandel-
tocht naar het monument deel te nemen? 
U kunt ook rechtstreeks naar de plek gaan 
waar de herdenking plaatsvindt. Er staan 
uiteraard stoelen bij de herdenkingsplek.

NB: Tijdens de gehele herdenking is er een 
fotograaf aanwezig.



Mei is de ‘Maai Mei Niet’ maand!

Andere ophaaldagen 
afval door Koningsdag

In mei maaien we daarom sommige veldjes 
niet. Landelijk is er aandacht voor de biodi-
versiteit en wordt aanbevolen om het 
maaien van gazons soms uit te stellen tot 
na de maand mei. Ook onze gemeente wil 
bijdragen aan biodiversiteit en daarom 
maaien we niet alle gazons in de maand mei. 

Op plekken waar veel bloemen staan, zoals 
paardenbloemen of madeliefjes slaan we 
het maaien even over. We zorgen daardoor 
dat er in deze periode extra voedsel is voor 
bijen en andere insecten. De grasveldjes op 
de zandgronden in met name Malden kun-
nen erg kruidenrijk zijn en zijn daarvoor ge-
schikt. Bijvoorbeeld de grasstroken in de 
omgeving Veldsingel (vanaf de Hulst tot de 
Horst) en omgeving Raadhuisstraat. 

Proeflocaties
De grasstroken bij de Veldsingel en Raad-
huisstraat hebben we als proef ingezet. We 
gaan eind mei bekijken wat het resultaat is. 

Op woensdag 27 april (Koningsdag) haalt 
Dar geen afval op. Ook de milieustraten 
zijn op deze dag gesloten. Kijk op de digi-
tale afvalwijzer www.dar.nl/afvalwijzer of 
in de Dar app voor actuele informatie over 
ophaaldagen en openingstijden rondom 
feestdagen.

Als er veel bloemen zijn gekomen, is dat 
gunstig voor de bij. Het kan zijn dat er veel 
gras is gegroeid, waardoor we extra moe-
ten maaien en afvoeren. Dat kan komen 
door een regenachtige periode. Na de proef 
gaan we bekijken of we dit uitbreiden naar 
andere locaties. Omdat het gras op de klei-
grond hiervoor te hard groeit, of er gazons 
gebruikt worden voor het spelen, doen we 
dit niet op alle plekken. Naast gazons heb-
ben we ook grasstroken ingezaaid met 
bloemrijk gras en dat maaien we twee keer 
per jaar en voeren het maaisel af. De ver-
schillen in maaiperiode biedt een langdurig 
aanbod van bloemen. 

Hoe kunt u zelf bijdragen?
Door uw gazon een maand niet te maaien 
en te laten groeien zijn wilde bijen en vele 
andere insecten enorm geholpen. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.bijenstichting.nl/maai-mei-niet

Collectes
17 tot en met 23 april: Nationaal 
Fonds Kinderhulp

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 ont-
vangt dan een melding wanneer u welk af-
val 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).

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van 

deze week. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Steiger 4a

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Schoof 62

Gedeeltelijk intrekken van verleende 
omgevingsvergunning
• Malden: Rijksweg 44

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Heumen: Kadastraal Heumen sectie I 
 perceel 1061 en 786 - Nabij Wester-
 kanaaldijk 11A
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