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Start aanleg Vaccinatiepaviljoen Malden
De landelijke vaccinatiecampagne 
tegen het coronavirus is onlangs 
van start gegaan. In deze fase 
betreft  het vooral medewerkers in 
de zorg en oudere (80+), kwets-
bare mensen. Binnen afzienbare 
tijd wordt ook gestart met het 
vaccineren van alle andere Neder-
landers. Om dit op grote schaal 
mogelijk te maken is de GGD 
Gelderland-Zuid druk bezig met 
het openen en voorbereiden van 
extra vaccinatielocaties in de 
regio. Eén van deze locaties komt 
in de gemeente Heumen, tegen-
over Hatertseweg 11 in Malden. 

Hier, naast de Vierdaagsecamping, komt 
een paviljoen met 8 priklijnen en een 
parkeerterrein. Na een uitgebreide studie 
blijkt deze locatie het meest geschikt om 
een dergelijk grootschalig project te 
kunnen huisvesten. 

Planning
Er wordt vanaf 15 februari een grote tent 
van ongeveer 2.000 m2 gebouwd, waarbij 
ook parkeerplaatsen aangelegd worden. 
Aan de voorkant komen parkeerplaatsen 
voor de bezoekers en aan de achterzijde is 
er parkeerruimte voor het personeel. 
Rond half maart zal de locatie gereed zijn 
en wordt het paviljoen in gebruik genomen. 

Verkeersplan
Om het verkeer van en naar het paviljoen 
in goede banen te leiden en om de veilig-
heid van alle weggebruikers te waarborgen, 
is een verkeersplan gemaakt in samen-
spraak met de gemeente Heumen en 
Traffi  c Support, specialist op dit gebied. 
Daarnaast komen er verkeersregelaars op 
de locatie en in de directe omgeving.
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Collectes
Deze week is er geen collecte.

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/
bekendmakingen.

Ontwerpbestemmingsplan
• Heumen: Looistraat 59-61, ter inzage van 16 
  februari 2021 tot en met maandag 29 maart 2021

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Molenstraat 20A
• Malden: Broekkant 27

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Overasselt: Garstkampsestraat 2A

De week van de burgemeester
Heerlijk, de kinderen 
mogen weer naar school. 
Dat vinden de meesten 
van hen heel leuk, en wat 
ook telt, veel ouders 
vinden het misschien nog 
wel fijner. Even een paar 
uur gewoon de eigen 
dingen doen, daar hebben 
weinig mensen iets op 

tegen. En natuurlijk, sommigen hebben er van 
genoten om met de kinderen samen les te 
volgen. Wellicht heeft het beroep van onder-
wijzer ook meer waardering gekregen nu velen 
gezien hebben wat zij per dag zoal doen, hoe-
veel geduld nodig is, en creativiteit, liefde en 
regelmaat.

De lockdown is voor de meeste mensen geen 
fijne tijd en de avondklok maakt veel plannen 
onuitvoerbaar. Maar voor mensen die gezond 
zijn, een inkomen hebben en ook nog eens 
mensen in hun directe omgeving hebben, gaat 
er nog veel goed. Daarom verbaas ik me soms 
over het podium dat wordt geboden aan 

mensen die het ergens niet mee eens zijn, of 
aan mensen die klagen. Mededogen is goed, 
maar als je waar dan ook tegen bent dan krijg je 
het woord, ook in de media. Wat zou het mooi 
zijn als mensen met goede oplossingen vaker 
hun zegje zouden mogen doen. Zouden we 
dan niet veel positiever gestemd worden met 
elkaar?

De carnavalsverenigingen kunnen hun jaarlijkse 
festiviteiten niet uitvoeren. Geen bezoekjes van 
de prins met gevolg, aan de schoolklassen of 
aan mensen die ziek zijn. Geen drukte omdat 
er nog een carnavalswagen op tijd afgebouwd 
moet worden, en het naaien van de mooiste 
outfit is er ook al niet bij. Maar wat de veren-
gingen wel doen is nadenken wat dan wel kan 
binnen de beperkingen. Films maken, inter-
views afnemen, allerlei dingen om de mensen 
zoveel als mogelijk leuke dagen te bezorgen. 
Ik hoop dat de echte carnavalsvierders op deze 
manier toch nog iets van het gemeenschaps-
gevoel meekrijgen.

Marriët Mittendorff 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt 
een tegemoetkoming voor
noodzakelijke kosten voor huishou-
dens, die door de crisis te maken 
krijgen met terugval in inkomen en 
daardoor noodzakelijke kosten van 
bestaan niet meer kunnen betalen. 
 
Hierbij valt onder meer te denken aan de 
volgende situaties:
• Huishoudens die nog wel inkomen uit werk  
 hebben, maar tegelijkertijd met een dus- 

 danige terugval in inkomsten geconfron- 
 teerd worden dat zij noodzakelijke kosten   
 niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen  
 zelfstandigen zijn die veel van hun opdrach- 
 ten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers  
 die plotseling minder worden opgeroepen en  
 ook werkenden die kortdurend vanwege  
 quarantaine inkomsten mislopen.
• Huishoudens die terugvallen op een uit- 
 kering en daardoor dusdanig achteruitgaan  
 in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten  
 niet meer kunnen voldoen.
• Huishoudens waar een of beide partners  

 geen inkomen uit werk meer heeft en ook 
  geen recht op een uitkering. Daardoor  
 kunnen zij een dusdanige terugval in in- 
 komsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten  
 niet meer kunnen voldoen.

Nadere uitwerking van de tijdelijke regeling 
TONK volgt in samenwerking met gemeenten 
(streefdatum 1 maart 2021). Huishoudens 
kunnen dan TONK aanvragen voor de periode 
1 januari 2021 - 30 juni 2021. Zodra de TONK 
kan worden aangevraagd, wordt dit via onze 
gemeentelijke kanalen gecommuniceerd.

Formulierenbrigade van start!
De gemeenten Berg en Dal, Heumen 
en Mook en Middelaar starten in het 
voorjaar van 2021 met een formulieren-
brigade. Deze organisatie helpt in-
woners bij het invullen van formulieren 
om te voorkomen dat ze allerlei re-
gelingen en vergoedingen mislopen.

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld 
voor inwoners die (financiële) vragen hebben 
of moeite hebben met het begrijpen en lezen 
van (online) formulieren. Het gaat dan bij-
voorbeeld om formulieren voor sport- of 

lidmaatschap vergoedingen voor inwoners met 
een laag inkomen. Of om kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen (Munitax en BSR). 
De hulp van de formulierenbrigade is kort-
durend. Dit betekent dat een vraag in principe 
opgelost moet kunnen worden met één af-
spraak. Hebt u meer begeleiding nodig heb-
ben, dan wordt u doorverwezen naar andere 
hulpverlening.

Hulp bij aanvragen kwijtschelding of betaling 
in termijnen? 
Zeker nu de aanslagen van Munitax en BSR 
over 2021 zijn verstuurd, biedt de formulieren-

brigade een hulplijn voor iedereen die het 
moeilijk vindt om kwijtschelding of om 
betaling in termijnen te regelen. 
Als u formulieren niet of niet goed kunt 
invullen, loopt u allerlei regelingen of geld-
bedragen mis. Er kunnen dan financiële 
problemen ontstaan. De formulierenbrigade 
kan helpen om dit te voorkomen. 

Kijk voor meer informatie of het telefonisch 
maken van een afspraak op: 
www.regionaleformulierenbrigade.nl 


