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Maatjes bedankt!
Maatjes zetten elkaar in het zonnetje
Onze gemeente en het Vrijwilligers-
steunpunt vinden Maatjes bijzonder. 
Daar mag best even extra aandacht voor 
zijn! Daarom geven we dit jaar Maatjes 
de mogelijkheid om elkaar te bedanken 
en samen iets leuks te doen. 

Maatjes zijn er in alle soorten. Of het nu gaat 
om gezelschap, praktische hulp of het oefenen 
van een taal: als maatje ben je er voor de 
ander. Deze vorm van vrijwilligerswerk wordt 
steeds populairder. Meer en meer mensen 
zoeken een maatje of worden iemands maatje. 
Niet zo gek als je ziet hoeveel de inzet van een 
maatje voor iemand kan betekenen.

Cadeaubon en Dank! 
Maatjes kunnen samen een cadeaubon en 
twee ‘Dank!’ kaarten aanvragen. U geeft zich 
samen op en ontvangt eind januari per post 
een cadeaubon t.w.v. € 25,- en twee ‘Dank!’ 
kaarten. De ‘Dank!’ kaarten zijn onbeschreven. 
Hierop kunt u elk een persoonlijke boodschap 
schrijven en die aan elkaar geven.
Met de cadeaubon doet u samen iets leuks. 
Wat? Dat bepaalt u samen. Lekker lunchen, of 
u koopt een nieuw spelletje wat u graag speelt. 
Het gaat erom dat u er samen plezier aan 
beleeft, even een klein genietmoment. 
Dat hebt u samen verdiend!

Aanvragen kan via de website: www.gelderse-
handen.nl/maatjes-bedankt. Als het niet lukt 
om dit online te doen, kunt u naar het 
Vrijwilligerssteunpunt Heumen bellen: 
(024) 358 83 00. Wees er snel bij want op=op. 

Wat zijn maatjes?
In onze gemeente is er een groot aantal 
één-op-één vrijwilligers actief. Zij zijn gekop-
peld aan iemand die om de een of andere 
reden wat hulp of steun nodig heeft. Denk 
bijvoorbeeld aan bezoekvrijwilligers die één 
keer per week bij iemand langsgaan voor een 

kopje koffie. Of een vrijwilliger die om de 
week een oudere dame meeneemt voor een 
wandelling. Het kan gaan om gezelschap, 
praktische hulp, een luisterend oor bieden of 
samen iets ondernemen. Omdat deze mensen 
vaak voor langere tijd contact houden kan een 
fijne band ontstaan die door allebei erg 
gewaardeerd wordt. Deze vorm van vrijwillige 
inzet wordt daarom soms ook omschreven als 
maatjes zijn van elkaar. 

Meer informatie en aanvragen
www.geldersehanden.nl/maatjes-bedankt 

Afgelopen zomer heeft onze Raad 
vanwege de bezuinigingen besloten 
te stoppen met het digitale platform 
‘Heumenpraatmee’. Per 21 december 
stopt het platform definitief. Op de 
projecten die er nu nog op staan zoals 
de Zilverbergweg in Overasselt en de 
jongerenprojecten kan na deze datum 
niet meer worden gereageerd. 

In november 2019 zijn we gestart met het 
platform en meer dan 550 inwoners werden 
lid. De meeste projecten op Heumenpraatmee 
waren succesvol, denk aan het ‘Red de 
bij’-project waarbij we u vroegen om een 
keuze te maken voor een goede plek om 

bloemzaden in te zaaien zodat er een mooie 
bloemenberm ontstond. Maar denk ook aan 
de vele mooie jongerenactiviteiten die zijn 
opgestart nadat inwoners tips hadden gegeven 
over de aard van de activiteit. 
Maar natuurlijk ook het Zilverbergproject in 
Overasselt. Alle inwoners die via Heumen-
praatmee hun ideeën, tips en stemmen 
hebben ingediend nogmaals heel veel 
dank voor uw waardevolle inzet!

Contact met de gemeente
Wij vinden het belangrijk om een goede relatie 
met u te onderhouden. Het kan straks niet 
meer via dit platform maar nog wel steeds via 
de gebruikelijke kanalen; stuur een e-mail 

naar: heumen@heumen.nl, bel ons op: 
(024) 358 83 00 of stuur een bericht via de 
verbeterdebuurt-app wanneer u hinder 
ondervindt van verkeerssituaties in uw wijk/
dorp. Om nog beter en sneller op de hoogte te 
zijn van wat onze gemeente doet kunt u zich 
aanmelden voor onze digiale nieuwsbrief via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief
De e-nieuwsbrief verschijnt een paar dagen 
eerder dan deze pagina.

Digitaal platform ‘Heumenpraatmee’ stopt per 21 december 



De gemeenten in de regio gaan samen 
met VGZ ouderen beter adviseren en 
begeleiden in hun zoektocht naar 
passende, blijvende zorg. Dit doen we 
door het opzetten van het Kennis-
loket ‘Thuis in Blijvende Zorg’. Vanaf nu 
kunnen ouderen daar terecht voor 
uitgebreid advies.

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. 
Als het nodig is krijgen zij zorg en ondersteu-
ning vanuit verschillende wetten en budget-
ten. Het is voor ouderen soms best ingewikkeld 
om hier een weg in te vinden. Waar moeten ze 
zijn voor welke zorg? Daarom gaat VGZ met 
het Kennisloket ouderen beter begeleiden in 
die volgende stap naar de best passende zorg.

Gratis service
Het Kennisloket is een gratis service voor alle 
ouderen die in onze gemeente wonen. 
Het is dus ook voor mensen die niet bij VGZ 

verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten 
kunnen bellen maar ook zorgaanbieders, 
medewerkers van de gemeente, casemanagers 
of cliënt-ondersteuners.

Hulp van onze gemeente
Heeft een oudere inwoner hulp nodig in het 
huishouden, dagbesteding of aangepast 
vervoer? Neem dan contact op met onze ge-
meente via telefoonnummer (024) 358 83 00. 

Hulp van het Kennisloket
De oudere inwoner kan terecht bij het 
Kennisloket als hij/zij niet weet waar hij moet 
zijn voor zorg, meer zorg nodig heeft dan 
vanuit de Wmo mogelijk is of als de inwoner 
benieuwd is naar zorgmogelijkheden in de 
toekomst. 
U kunt het Kennisloket bereiken via 
telefoonnummer: (088) 131 16 57 of kijk op: 
www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket.
Het Kennisloket adviseert over de verschillen-

de opties; thuis of in een zorginstelling, de 
keuzes die inwoners hebben en hoe de zorg te 
regelen is. De adviseurs van het Kennisloket en 
de gemeente hebben goed contact met elkaar, 
zodat de inwoner makkelijker zijn weg naar 
passende, blijvende zorg kan vinden. 

Samenwerking
Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een 
samenwerking tussen Coöperatie VGZ en de 
gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, 
Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen en 
vanaf 2022 ook Nijmegen.

Wethouder Ans Stunnenberg van de 
gemeente Heumen: “De zorg is er en het 
Kennisloket helpt u op weg deze de zorg te 
krijgen.”

Marieke Braks, directeur langdurige zorg 
bij het VGZ Zorgkantoor: “Zo kunnen we 
inwoners echt ontzorgen. We helpen in de 
zoektocht naar de best passende zorg in 
een periode waarin mensen vaak kwetsbaar 
zijn. We geven snel duidelijkheid in de 
mogelijkheden en de stappen daar naartoe. 
Daarnaast zorgen we voor geruststelling 
voor de toekomst. We nemen de ouderen 
mee in wat zij kunnen verwachten en wat 
de zorgmogelijkheden zijn. Zo houden zij 
de regie in eigen handen en zijn ze goed 
voorbereid op wat er komen gaat.” 

Nieuw in de regio: Kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’

Vergadering gemeenteraad: donderdag 16 december 
Op donderdag 16 december 
vergadert de gemeenteraad 

om 20.00 uur in het gemeentehuis in 
Malden. Vanwege de maatregelen als 
gevolg van het coronavirus is de 
publieke tribune gesloten. 

Deze avond worden er onder meer besluiten 
genomen over het Steenhuys, de lokale 
belastingen voor 2022 en het gebiedsplan 
voor de A73. Doel van het gebiedsplan is aan 
te geven waar in het gebied de grootschalige 
duurzame energieopgave kan landen en op 
welke wijze een meerwaarde voor andere 
functies vorm kan krijgen. Dit gebiedsplan 
geeft op hoofdlijnen een beeld van hoe 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
energie opwekking een plek kunnen krijgen 

in het gebied, waar andere functies een plek 
vinden dan wel behouden en op welke wijze 
wordt bijgedragen aan andere doelstellingen 
(waaronder landschap, natuur, recreatie en 
biodiversiteit). Het gebiedsplan biedt daarmee 
een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van 
zonnevelden.

Agenda en stukken 
Naast het gebiedsplan, het Steenhuys en de 
lokale belastingen, staan nog 9 andere 
voorstellen op de agenda. Bent u benieuwd 
naar deze stukken? Deze vindt u op: 
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
vergadering van 16 december. 

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen 

omtrent het coronavirus is de publieke 
tribune gesloten deze avond. U kunt de 
vergadering volgen via de website:
www.heumen.nl/vergaderkalender
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 vergade-
ring hier later ook terugluisteren.

U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden 
bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de 
dag van de vergadering tot 16.00. 
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Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. 
Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, zodat het weer schoon 
terug kan in de natuur. Helaas komen wij nog regelmatig 
andere zaken tegen in het riool dan waar het voor bedoeld is. 
Graag uw aandacht hiervoor!

U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water 
door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is! 
Kijk voor meer informatie op: www.nietinhetriool.nl

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. En dat is het sneller dan u denkt. Dat is bovendien hét 
moment om als inwoner uw stem te laten horen! In de vorige 
twee uitgaven van deze krant kwamen raadsleden van ver-
schillende politieke partijen aan bod om aan te geven waarom 
zij het werk in de raad zo belangrijk vinden. In deze editie 
sluiten we deze reeks af.

De gemeenteraad bepaalt hoe onze gemeente moet worden bestuurd 
en wat er gedaan moet worden. Daarom zijn die verkiezingen ook zo 
belangrijk want díe bepalen wie er in die raad mag plaatsnemen. 
Voor dat alle politieke argumenten in de verkiezingscampagne aan bod 
komen, hebben we alle politieke partijen gevraagd om een raads- of 
commissielid te laten vertellen waarom hij/zij het belangrijk/fijn vindt 
om raads- of commissielid in onze gemeente te zijn. Vandaag de 
bijdragen van de fracties van de PvdA en D66.

Theo Müller-Königkrämer, 
commissielid PvdA
“In de commissievergaderingen, waarin de 
raadsvergaderingen voorbereid worden, ga 
je de discussie en het debat met elkaar aan. 
Als gespreksleider is het mijn taak om die 
vergaderingen in goede banen te leiden.
Mijn partij heeft mij gekandideerd als 
lijsttrekker. Met mijn jonge enthousiasme wil 
ik mij de komende periode ervoor inzetten 
dat iedereen in onze gemeente mee kan 

doen. Ook vind ik woningbouw voor de juiste doelgroepen en duur-
zaamheid belangrijke thema’s waar we verder mee aan de slag moeten.”

Martijn Duinkerke, commissielid D66
“‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’, 
niet alleen de slogan van D66. 
Een boodschap waarin ik geloof. De samen-
leving verruwt en we luisteren steeds minder. 
Daarnaast is onze generatie de laatste die 
het verschil kan maken tegen klimaatveran-
dering. Grote vraagstukken dus. Om een 
verschil te maken voor nu én de toekomst, te 
luisteren naar wat leeft en bij te dragen aan 
echte oplossingen, ben ik sinds juni commis-
sielid. Wij kunnen echter niet zonder úw 
stem.”

Goed rioolgebruik is belangrijk! Gemeenteraadsverkiezingen 2022



Organisatoren van evenementen en 
sportverenigingen/sportaccommoda-
ties die vrijwilligers hebben ingezet, 
kunnen een subsidie aanvragen voor 
naleving van de controleplicht van het 
coronatoegangsbewijs. Aanvraag voor 
deze subsidie kunt u met een formu-
lier aanvragen.

Voor wie is deze regeling bedoeld?
Organisatoren van evenementen en sportver-
enigingen/sportaccommodaties die vrijwilli-
gers hebben ingezet.

Voorwaarden voor vergoeding aan organi-
satoren van evenementen
• Alleen noodzakelijke kosten voor controle- 
 activiteiten die plaatsvinden in de periode  
 van 22 september tot en met 31 december  
 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
• Er kunnen alleen kosten worden gedecla- 
 reerd voor de inhuur van personen, van  
 erkende bedrijven, die controleren op de  
 coronatoegangspas (dus niet voor gebruike- 
 lijke beveiliging of deurcontrole).

• De vergoeding voor de personele inzet  
 bedraagt maximaal 5 uur per dag, tenzij   
 anders is voorgeschreven bij evenementen.
• De vergoeding bedraagt maximaal € 35 per  
 uur (exclusief BTW) bij inzet van een pro- 
 fessioneel beveiligingsbedrijf.
• Kosten die al op een andere manier zijn of  
 worden vergoed, komen niet in aanmerking.

Voorwaarden voor vergoeding voor vrijwilligers 
van sportvereniging/ sportaccommodaties
• Sportverenigingen en sportaccommodaties  
 die vrijwilligers hebben ingezet om te con-
 troleren op de coronatoegangsbewijzen  
 kunnen een bedrag van maximaal € 500  
 aanvragen.
• Alleen noodzakelijke kosten voor controle- 
 activiteiten die plaatsvinden in de periode  
 van 22 september tot en met 31 december  
 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Tot wanneer kunt u uw aanvraag indienen?
Aanvragen voor een incidentele subsidie ter 
ondersteuning voor de naleving op corona-
toegangsbewijzen (CTB) kunnen via een online 

formulier worden ingediend tot en met 
14 januari 2022.

Wanneer wordt mijn aanvraag in behandeling 
genomen?
Alleen volledige aanvragen worden in behan-
deling genomen. Zorg dat u de benodigde 
documenten klaar heeft staan om te uploaden. 
Heeft u niet alle bijbehorende (te uploaden) 
documenten bij de hand, dan kunt u de 
aanvraag digitaal niet afronden. 
Aan het begin van het formulier ziet u welke 
bijlagen u nodig heeft bij de aanvraag.

Voor deze subsidieregeling geldt OP=OP. 
De aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Het tijdstip van 
indienen van de volledige aanvraag (dus 
inclusief de bijbehorende bijlagen) is bepalend.

Aanvraagformulier
U vindt de link naar het aanvraagformulier 
op onze website: www.heumen.nl/aanvraag-
ondersteuning-coronatoegangsbewijzen-ctb 

Aanvraag ondersteuning coronatoegangsbewijzen (CTB) 

Voorkom storingen bij containers 
luierzakken 

Sinds 1 november kunt u in onze 
gemeente gratis luiers en incontinen-
tiemateriaal scheiden. U gebruikt 
hiervoor speciale luierzakken. 
De volle zakken gaan in de luiercon-
tainer. Deze containers staan op 
verschillende plekken in onze ge-
meente. Kijk op www.dar.nl/luiers 
voor de locaties. U bepaalt zelf 
wanneer u uw volle luierzak naar 
de luiercontainer brengt.

Container vol?
Het is belangrijk dat u de luierzak één voor 
één in de trommel legt. Dit voorkomt storin-
gen. Zet geen zakken naast de containers als 
de trommel vast zit, maar breng de zak naar 
een andere luiercontainer. Fijn als u contact 
met Dar wil opnemen als de trommel vast zit. 
Dan kan een monteur de container repareren. 
U kunt dit melden via: 
www.dar.nl/melding-maken of telefonisch 
op (024) 371 60 00.

Container vol of op storing? Meld dit dan bij Dar en breng uw afvalzak naar een andere container.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

Er zijn deze week geen collectes.

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Heumen: Dorpstraat 39

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Dorpstraat 32

• Overasselt: Schoonenburgseweg 28

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).

Een brandveilige 
feestmaand

Aanbieders gezocht voor Heumenstegoed

December feestmaand, gezelligheid 
troef. Maar ook een periode van veel 
ongelukken met omvallende kaarsen, 
kerstbomen die vlam vatten, brand-
wonden bij gourmetten en feest-
kleding die vlam vat. 

Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden 
meldingen van brand in een woning en melden 
bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) 
brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta 
daarom ook even stil bij de risico’s op brand. 

Tips voor een veilige decembermaand
• Zorg voor moeilijk brandbare versiering en 
 dat de versiering niet in aanraking komt met 
 verlichting en warme apparaten;
• Gebruik alleen goedgekeurde verlichting 
 met KEMA-keurmerk;
• Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en 
 leg dat zo neer zodat niemand erover kan 
 struikelen;
• Plaats kaarsen in een stevige houder en 
 plaats ze niet bij een warmtebron waardoor 
 ze week kunnen worden;
• Schakel de kerstverlichting altijd uit als u 
 weggaat of gaat slapen.

Voorkom brand en brandwonden bij kinderen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar heeft  
soms grote gevolgen. Kinderen vormen een 
grote risicogroep voor het oplopen van 
brandwonden. Ze zijn speels en hun gedrag is 
onvoorspelbaar. Ze kunnen zich plotseling aan 
van alles vastgrijpen en optrekken waardoor 
een kaars of hete kop thee kan omvallen. Wilt 
u weten wat u moet doen als het toch een keer 
misgaat? 
Doe dan de test van de Brandwondenstichting 
(https://brandwondenstichting.nl/eerstehulp
test2019start) en bereid uzelf voor.

Wij vinden het belangrijk dat alle 
inwoners in onze gemeente mee 
kunnen doen in onze samenleving.
Daarvoor bestaat al jaren de ‘Mee-
doenregeling’ voor inwoners met een 
laag inkomen. Wij organiseren deze 
regeling vanaf 1 januari 2022 anders 
en hopen dat daarmee nog meer 
inwoners gebruikmaken van deze 
regeling. 

De regeling krijgt ook een nieuwe naam, te 
weten: ‘Heumenstegoed’. De uitgift e hiervan 
verloopt vanaf januari 2022 via een digitaal 
systeem met QR-code. Daarmee wordt het 
makkelijker om gebruik te maken van deze 
regeling. Wij vragen daarom zoveel mogelijk 
organisaties en verenigingen zich aan te 
melden. Ga naar: www.heumenstegoed.nl 
voor meer informatie.

Belangrijk om te weten als aanbieder:
• Uw organisatie biedt activiteiten aan in 
 de categorieën: cultureel, recreatief, 
 educatief of sportief, passend bij de 
 doelgroep;
• Uw organisatie is in het bezit van een 
 smartphone. De smartphone heeft  u  
 nodig om een mobiele applicatie te 
 installeren die QR-codes kan scannen;
• U kunt uw organisatie bij ons aanmelden
  voor 15 december 2021;
• Wij geven ‘akkoord’ als u aan de voor
 waarden voldoet;
• Daarna kan uw organisatie het aanbod 
 plaatsen. U kunt één of meerdere aan-
 biedingen plaatsen.

Aanmelding en/of vragen? 
U kunt terecht bij Jacqueline Poelen, stuur 
een e-mail naar: jpoelen@heumen.nl
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We beleven een 

bijzondere december. 

Voor de kinderen altijd 

al een spannende maand 

met sinterklaas, kerst, 

cadeautjes, vakantie en 

vroeg donker. Daar komt 

nu alles rondom Corona 

bij, inclusief het uitvallen 

van lessen. Verscherpte maatregelen zijn er 

voor iedereen, waarbij het nemen van 

verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker 

een aandachtspunt is. Agressiviteit op straat 

en tegen hulpverleners. De nu al lang 

durende overbelasting van mensen die 

zorgtaken hebben en proberen mensen-

levens te redden. De eenzaamheid bij jong 

en oud. De puzzel voor ondernemers die juist 

in december op meer inkomsten rekenen. 

Minder sporten en andere leuke dingen doen 

zoals samen uit eten en naar het theater. 

We moeten andermaal en met elkaar consta-

teren dat het nu nodig is. Leren omgaan met 

een virus dat voorlopig niet weg is. 

Hoe moeilijk soms, laten we ons houden aan 

de basisregels, vaccineren waar dat kan, en 

elkaar vooral blijven steunen.

Deze tijd vraagt veel creativiteit. Als het op de 

ene manier niet kan, dan zijn er mensen die er 

met beperkte middelen soms iets veel mooiers 

van weten te maken. Knap vind ik dat, om niet 

teleurgesteld af te druipen maar gewoon 

proberen er iets van te maken. Op die manier 

komen er weer nieuwe initiatieven om het ook 

in deze tijd goed met elkaar te hebben. 

Het zou fijn zijn als mensen hun ideeën en 

hun enthousiasme ook met elkaar delen. 

Zo van: we hebben het nu zo opgelost en de 

volgende jaren gaan we het weer doen want 

het is prima bevallen.

Voor mij is dit stukje bijna het laatste dat ik 

voor u mag schrijven. Kerst duurt nog even 

maar toch wil ik u nu alvast een goede tijd 

rond kerst toewensen. En ook hoop ik dat u 

de komende tijd gezond blijft, dat er tenmin-

ste één persoon is die u gelukkig wilt maken 

en omgekeerd dat er in uw nabijheid zo 

iemand is die dat voor u nastreeft, dat er 

dingen zijn en blijven waar u blij van kunt 

worden, dat u af en toe nog kunt lachen. 

Laten we met elkaar de wereld in balans 

houden en daar nog een beetje van genieten.

Marriët Mittendorff 

De week van de burgemeester


