
Vrijdag 17 juni zijn veteranen uit onze gemeente in het zonnetje ge-
zet om ze te eren en te bedanken voor hun inzet in dienst van de 
vrede. In de gemeente Heumen zijn er zo’n 90 veteranen, jong  
en oud, die zich met volle overtuiging en heldenmoed hebben  
ingezet voor onze vrede en veiligheid. Daarvoor verdienen ze alle 
waardering.

In aansluiting op de Nationale Veteranendag (jaarlijks op de laatste 
zaterdag in juni) organiseren wij elk jaar een Veteranenbijeenkomst 
voor Heumense veteranen uit oorlogs- en vredesmissies. “Dat doen 
we uit respect en waardering voor hun inzet voor vrede en veiligheid 
waar ook ter wereld. We stonden stil en legden witte anjers bij de 
gedenksteen. Daarna brachten we een interessant bezoek aan het 
Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Mooi om elkaar zo weer te kunnen 
ontmoeten”, aldus burgemeester Minses.

In de maand mei maaide Dar minder en op 
een paar plekken helemaal niet. Door de 
gazons langer te laten groeien, krijgen 
bloemen en kruiden meer kans om te groei-
en en te bloeien. Vooral bij droogte, zoals in 
de maand mei, groeien er meer bloemen en 
minder gras.

Dar maait de bermen en gazons in juni weer 
meer. Maar Dar maait niet alle gazons kort. 
Ze proberen zo veel mogelijk bloemen te 
laten groeien. Bloemen en kruiden in de  
gazons zorgen voor meer biodiversiteit.
 
In bloemrijke gebieden kunnen insecten en 
andere dieren hun voedsel halen. In de  
winter zorgt het voor een overwintermoge-
lijkheid.

Bloemrijke grasstroken
De gazons waar bloembollen in stonden, is 
nog niet gemaaid. Het loof moet eerst vol-
doende afsterven. Binnenkort maait Dar  
dit ook. Bloemrijke grasstroken worden - 
afhankelijk van de hoeveelheid bloemen - 
een of twee keer per jaar gemaaid. De 
maairondes zijn eind juni en/of het vroege 
najaar. Een grasstrook die nog volop in bloei 
staat wordt alleen in het najaar gemaaid, of 
ze laten het staan voor overwintering.

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor 
meer informatie of neem contact op met 
het klantencontactcentrum van Dar.  
Bereikbaar op info@dar.nl of telefonisch 
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur op (024) 371 60 00.
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In juni maait Dar in onze gemeente

Veteranendag in Heumen

De Vierdaagse komt er weer aan! Na twee jaar Corona mogen de wandelaars eindelijk 
weer gaan lopen! Wij maken ons op voor editie 104. Ook dit jaar kunt u weer meedoen 
met onze ‘4Dorpentocht’ op woensdagavond 6 juli. De tocht leidt u langs onze vier 
prachtige dorpen. Wandelt u mee?

Deze wandeltocht van 12,5 kilometer is voor alle inwoners van onze gemeente; jong en 
oud. U kunt natuurlijk ook een kortere afstand lopen door bijvoorbeeld in Overasselt pas 
aan te sluiten of in Heumen. De wandeling start om 18.00 uur in Nederasselt. Op het 
eindpunt (in Malden) kunt u genieten van een drankje. Zet deze datum in uw agenda of 
geef u op via: www.heumen.nl/4daagse  

Loopt u dit jaar mee met de Nijmeegse 4daagse? Dan nodigen wij u uit voor een gezellig 
samenzijn op woensdagavond 13 juli van 20.00 uur tot 21.30 uur op het gemeentehuis in 
Malden. 

Wij toasten dan graag samen met u en andere lopers op een succesvolle deelname. 

Aanmelden
Wij ontmoeten u graag op 13 juli! Laat u even weten of wij op uw komst mogen rekenen? 
U kunt zich aanmelden via: www.heumen.nl/4daagse 

Doe mee met de 4Dorpentocht 

Bijeenkomst voor Heumense 
4Daagselopers



We zijn steeds vaker en langer online via 
onze laptop, mobiel of tablet. We kopen 
spullen in webshops en doen onze bankza-
ken online. Behalve dat dit een stuk gemak 
met zich mee brengt, loopt u ook risico’s. 
Wees bewust van de gegevens die u achter-
laat. Met de tips hieronder beschermt u 
zich tegen internetcriminelen die op uw 
persoonsgegevens uit zijn. 

We voeren regelmatig onze (mail)adres, 
bank- en creditcardgegevens in. Criminelen 
willen deze gegevens hebben. Wat kan ie-
mand met uw gegevens doen? Dat hangt af 
van de gegevens die hij of zij heeft . Denk 
bijvoorbeeld aan het versturen van e-mails 
uit uw naam of het afsluiten van leningen. 
Of bijvoorbeeld het openen van een bank-
rekening. 

Tips om te voorkomen dat u slachtoff er 
wordt van internetcriminelen:
- Gebruik verschillende, sterke wacht-
 woorden voor verschillende accounts en 
 verander ze regelmatig. 
- Voer updates op uw computer, tablet en  
 mobiele telefoon altijd gelijk uit. 
- Pas op voor nepmails met een foute link 
 erin. 

- Gebruik altijd een virusscanner. Ook voor 
 tablets en smartphones zijn er bij app-
 stores verschillende gratis en betaalbare 
 virusscanners te krijgen. 
- Maak regelmatig een back-up van uw 
 bestanden. 
- Wis alle gegevens op een computer, lap-
 top, tablet of telefoon voordat u deze 
 weg doet.
- Wees voorzichtig aan wie u uw persoon-
 lijke gegevens mailt, appt of laat weten.
- Wees voorzichtig met waar u online uw 
 gegevens invoert. Zet nooit een persoon-
 lijk e-mailadres op websites en forums. 
 Controleer of u een website kunt ver-
 trouwen als u artikelen online koopt. 
- Vraagt iemand u online om geld over te 
 maken? Controleer dan altijd of het 
 inderdaad de persoon is die u denkt dat 
 hij/zij is.   

Kijk voor meer informatie op: 
www.veiliginternetten.nl 
Hier leest u hoe u een nepmail herkent en 
hoe u uw computer update. Ook controleert 
u hier de sterkte van uw wachtwoorden. De 
website is onderdeel van de campagne 
‘Maak het ze niet te makkelijk’. Dit is een 
initiatief van onder andere het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. 

Bescherm uw persoonsgegevens tegen 
internetcriminelen

Collectes
26 juni t/m 2 juli 2022: Nationaal MS 
Fonds

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 afval 
buiten kunt zetten. Voor klachten over op-
halen van afval (restafval, gft  en plastic) neemt 
u contact op met Dar op telefoonnummer: 
(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: Veldsingel 43, Nabij Winkel- 
 centrum 36 (kadastraal perceel
  HMN01-G-4119), 
• Overasselt: Hamelbergstraat 2A

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Randwijksingel 16, Rijksweg 11A, 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Malden: Veldsingel 43
• Nederasselt: Nabij Oude Rijksweg 1
• Overasselt: Schatkuilsestraat 7

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Heumen: Looistraat 34
• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 2
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Energie wordt duur betaald tegenwoordig. Door uw huis beter te isoleren, woont u comfor-
tabeler, zorgt u voor minder CO2-uitstoot en daalt uw energierekening. De uitvoering daar-
van is vaak goedkoper dan veel mensen denken. 

Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks honderden euro’s op uw energierekening. 
Als u de zolder verwarmt, is het voordeel in een gemiddelde hoekwoning of 2-onder-1-kap 
zo’n 750 euro per jaar. Bij een onverwarmde zolder bespaart u ongeveer 400 euro. En in de 
zomer blijft  het door isolatie een stuk koeler.

Tips
Het is raadzaam om meerdere off ertes op te vragen bij gecertifi ceerde isolatiebedrijven, 
en deze off ertes zorgvuldig te vergelijken. Informeer de bedrijven goed over de staat van 
het dak en over eventuele toekomstplannen die u heeft  om bijvoorbeeld een dakkapel te 
plaatsen, of zonnepanelen. Informeer hen ook als er vocht is, of verkleurde plekken op 
zolder. Vocht kan immers het hout in het dak aantasten en voor problemen zorgen. 

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer weten over het isoleren van dak, gevel, 
glas of vloer (of misschien wilt u het zelf uitvoe-
ren), kom langs op het spreekuur van Loket Duur-
zaam Wonen op donderdagochtend van 9.00 tot 
12.30 uur in het gemeentehuis te Malden. Maak 
een afspraak via uw gemeente of via: 
www.duurzaamwonenplus.nl. 
Een e-mail sturen naar:
info@duurzaamwonenplus.nl kan natuurlijk ook. 

Wilt u uw woning (laten) isoleren?


