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Uitnodiging Webinar Zonnepanelenproject
Dé manier om tegelijkertijd te be-
sparen op uw energierekening én te 
kiezen voor duurzame energie is door 
zonnepanelen op uw eigen dak te 
laten plaatsen. De gemeente biedt 
ondersteuning. Wilt u weten hoe dat 
werkt? Doe dan mee aan ons webinar 
over het zonnepanelenproject op 
dinsdag 29 juni.

U kunt uw zonnepanelen via de gemeente 
Heumen aanschaff en. Ook nu wordt gewoon 
geïnstalleerd, met extra veiligheidsvoor-
schrift en in verband met het coronavirus. 

U bent verzekerd van een goede zonnepane-
leninstallatie. Géén zorgen voor een periode 
van 15 jaar, omdat de gemeente Heumen 
garant staat voor alle afspraken! U wordt zo 
veel mogelijk ontzorgd. Géén uitzoekwerk, de 
installatie wordt heel eenvoudig gefi nancierd 
door een aantrekkelijke gemeentelijke lening 
van 15 jaar. In een keer betalen of extra 
afl ossen kan uiteraard en ook de BTW terug-
gave wordt voor u geregeld. 

Tot slot: u bespaart ook nog eens geld. 
Want ook al wordt de salderingsregeling vanaf 
2023 stapsgewijs afgebouwd, het investeren in 
zonnepanelen blijft  fi nancieel aantrekkelijk.

U bent van harte uitgenodigd voor ons webinar
Om u meer informatie te kunnen geven over 
ons Zonnepanelenproject verzorgt Volta Solar 
samen met de gemeente Heumen regelmatig 
bijeenkomsten. Gezien de maatregelen in 
verband met het Coronavirus vindt de bijeen-
komst plaats in de vorm van een webinar. 
Dit webinar kunt u op dinsdagavond 29 juni 
2021 bijwonen.

Het online programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Opening
19.10 uur: Presentatie Zonnepanelenproject 
19.45 uur: Vragen en antwoorden 
20.00 uur: Afsluiting

Wilt u zich aanmelden voor dit webinar? 
Meld u online aan op: 
www.voltalimburg.nl/project-heumen/ 
Kijk voor meer informatie over het zonne-
panelenproject op onze website: 
www.heumen.nl/zonnepanelenproject 
of stuur een mail naar duurzaam@heumen.nl 
(onder vermelding van webinar 29 juni).

Nieuwbouw De Veldschuur in Malden gestart

Wethouder René Waas heeft  op maandag 14 juni de symbolische starthande-
ling verricht voor de start van de nieuwbouw in De Velschuur in Malden. 
Dit deed hij samen met Hans Janssen Garantiemakelaars, Bouwbedrijf Van 
Grunsven, Woningcorporatie Oosterpoort en V.O.F. Heumen Noord (bestaande 
uit KlokGroep Nijmegen en Jansen Bouwontwikkeling B.V. uit Wijchen).

De Velschuur komt tussen de Veldsingel en de 
Huikeling in Malden. Het is een nieuwbouw-
project van in totaal 28 woningen waarvan 
12 koopwoningen die inmiddels allemaal zijn 
verkocht. De 16 huurwoningen worden via 
Oosterpoort verhuurd. De levensloopbestendige 
huur- en koopwoningen liggen in een rustige, 
groene en verkeersluwe woonomgeving.

Duurzaamheid
Alle woningen zijn voorzien van een lucht-
warmtepomp, balansventilatie met warmtete-
rugwinning, één of meerdere zonnepanelen en 
vloerverwarming. De woningen zijn daarmee 
niet alleen duurzaam, maar ook comfortabel 
met een gezond woonklimaat.



2 juli: bijeenkomst omgaan met mensen 
met een psychische aandoening

Reeën in onze gemeente

Steeds meer mensen met een psychi-
sche aandoening verblijven niet in een 
instelling maar wonen zelfstandig 
(met begeleiding) thuis. Het kan zijn 
dat u als buurman of buurvrouw deze 
mensen tegenkomt. Door hun aan-
doening kunnen deze mensen soms 
gedrag vertonen dat u niet begrijpt of 
waarover u zich zorgen maakt. Tijdens 
een workshop op vrijdag 2 juli krijgt u 
hier informatie over.

U kunt zich zorgen maken om de persoon zelf 
of u heeft  zorgen over de veiligheid van uzelf 
of anderen in de buurt. De persoon lijkt niet 
meer te weten wat hij of zij doet, zegt rare 
dingen, praat in zichzelf of trekt zich terug in 
een eigen wereld. Misschien wilt u helpen 
maar weet u niet goed hoe u kunt handelen. 
Als u zich hierin herkent dan nodigen wij u van 
harte uit om de workshop bij te wonen. Hier 
krijgt u meer informatie hoe u als buur met 
kwetsbare wijkbewoners kunt omgaan. 

Vanuit de lokale jagersvereniging 
hebben wij helaas klachten gekregen 
over het aantal reeën dat sinds 
januari 2021 is overleden in onze 
bossen. Dit aantal is fors hoger dan 
normaal.

Onze jachtopzichter komt in de bossen 
steeds vaker reeën tegen, die zijn aangeval-
len of opgejaagd door andere dieren. Vaak 
zijn dit honden. Honden lopen regelmatig los 
in het bos en blijven daarbij niet op de paden. 
Ze verstoren of jagen de reeën dan op 
waardoor ze bang worden en de weg op 
komen. Daar kunnen ze dan worden doodge-
reden. Ook grijpen honden de reeën vaker 
waardoor ze verwondingen oplopen die niet 
meer genezen en dan gaan ze dood.

Reeën zitten nu relatief dicht bij de paden en 
wachten op hun moeder, totdat zij ze eten 
brengt. Wandelaars raken de kalveren aan 
door ze bijvoorbeeld te aaien. Dat is niet 
verstandig om te doen! De moeder ruikt dit 
en stoot haar jongen af. De jachtopzichter 
moet het dier dan helaas afmaken.

Meer begrip psychische kwetsbaarheid
De informatie uit de workshop is ook handig 
voor de omgang met naasten met/ of eigen 
psychische kwetsbaarheid. Uiteindelijk krijgt 
meer dan 40% van alle mensen in Nederland 
ooit in zijn leven te maken met een psychische 
aandoening. Het speelt dus achter veel 
voordeuren, waarvoor we graag meer begrip 
ontwikkelen.

Workshop
Tijdens de workshop kunt u uw eigen vragen 
stellen, u krijgt meer informatie over wat het 
betekent om een psychisch aandoening te 
hebben en u krijgt praktische tips die u zelf 
kunt gebruiken. De bijeenkomst wordt be-
geleid door mensen van Samen Sterk zonder 
Stigma (zie www.samensterkzonderstigma.nl). 
U maakt kennis met iemand die zelf een psy-
chische kwetsbaarheid heeft  (gehad) en die 
graag met u deelt hoe u van betekenis kunt 
zijn.

Prachtig, maar weerloos!
Bordjes met de afb eelding zoals hierboven 
vindt u in het bos. U vindt ze op de plekken 
waar op dit moment de reeën zitten. Belang-
rijk is om uw hond aangelijnd te houden. 

Losloopgebied
In onze gemeente is alleen de buitenrand van 
Heumensoord een losloopgebied voor 
honden. Kijk voor meer informatie over het 
uitlaten van uw hond op: 
www.heumen.nl/honduitlaten 

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 juli 
van 13.00 tot 15.30 uur in het gemeentehuis 
(burgerzaal) in Malden (Kerkplein 6)

Geef u op
Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeen-
komst. Wel is het in verband met de corona-
maatregelen nodig dat u zich opgeeft  bij Eline 
Kooi (ekooi@heumen.nl of 06 - 50 05 34 52). 
Geef uw naam door en het dorp en de wijk 
waarin u woont.  

Veilig online in Heumen
We zijn steeds 
meer actief op 
internet. Dit biedt 
kansen, maar 
helaas zijn er 
ook mensen die 
er misbruik van 
willen maken. 
Criminaliteit via het internet neemt 
sterk toe en internetcriminelen 
worden steeds slimmer. Ook in onze 
gemeente.

Iedereen kan slachtoff er worden. Het wordt 
steeds lastiger om in één oogopslag te 
herkennen als internetcriminelen jouw 
persoonlijke gegevens willen misbruiken of 
geld afh andig willen maken.
Deze week vragen we daarom in onze ge-
meente extra aandacht voor jouw veiligheid 
online. Hoe herken ik een phishing mail?
Hoe voorkom ik dat ik slachtoff er word? En hoe 
kan ik me als ondernemer beschermen tegen 
online criminaliteit? Houd onze online kanalen 
in de gaten of kijk op www.veiliginternetten.nl 
voor meer informatie en tips over online 
veiligheid.
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Gemeenten krijgen sinds 1 januari 
meldingen van betalingsachterstan-
den van inwoners bij energie- en 
waterbedrijven, zorgverzekeraars en 
verhuurders. De gemeente probeert 
dan met de inwoner in contact te 
komen om te helpen deze achter-
stand en eventuele andere achter-
standen op te lossen. Joep vertelt 
over zijn ervaringen.

“Ik ben Joep en ik werk als ZZP’er in de ICT. 
Door de coronamaatregelen werd ik minder 
vaak ingehuurd door bedrijven en had ik 
minder omzet en minder inkomsten dan 
voorheen. Mijn vaste lasten liepen echter 
gewoon door. Ik had gelukkig wel wat 
spaargeld, maar dat was al snel op. 
Ik verhoogde mijn krediet bij de bank, vroeg 
uitstel van betaling voor sommige rekeningen, 
trof betalingsregelingen en ging schuiven 

met rekeningen. Maar op een gegeven mo-
ment ging het niet meer. 
Toen kreeg ik een brief van de gemeente dat 
ze een melding hadden gekregen dat ik mijn 
zorgpremie niet betaald had en dat ik hulp kon 
krijgen. Ik maakte een afspraak. Samen met de 
hulpverlener en een vrijwilliger maakten we 
een overzicht van mijn inkomsten en uitgaven 
en betalingsachterstanden. Ik bleek nog in 
aanmerking te komen voor een ondersteu-
ningsmaatregel vaste lasten. Gelukkig krijg ik 
nu weer wat meer opdrachten. Ik word nog 
steeds begeleid door een vrijwilliger, die 
ervaring heeft met bedrijfsadministratie. 
De gemeente werkt samen met de vrijwilligers 
van Stichting Over Rood, die weten hoe ze 
ondernemers/ZZP’ers met financiële proble-
men kunnen ondersteunen.”

“De brief van de gemeente kwam op het goede 
moment. Ik wist niet dat ik als ZZP’er ook hulp 

kon krijgen bij financiële problemen. Ik ben 
opgelucht en blij met deze begeleiding. 
Ik heb weer overzicht en kan mijn vaste 
lasten weer betalen. En inmiddels ben ik ook 
begonnen met het aflossen van mijn schulden.”

Herken je jezelf in het verhaal van Joep of 
heb je andere geldzorgen? Er is hulp. 
Bel of WhatsApp met gemeente Heumen 
(06) 50 44 23 27 of mail naar:
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

schuilen soms geldzorgen

Betalingsachterstand? Er is hulp!

Planten in de plantsoenen: 
het groeit als kool! 

Skate Clinic

De plantsoenen in onze gemeente 
groeien als kool. Niet alleen de planten 
groeien hard, maar ook het onkruid. 
Het mooie en natte weer zorgt ervoor 
dat Dar het druk heeft met het onder-
houd van de plantsoenen.

Dar onderhoudt de plantsoenen in onze ge-
meente. Zij halen het onkruid uit de plantvak-
ken en snoeien de planten. Zo blijft het groen 
mooi en verzorgd. Ook kijkt Dar of er bijzondere 

Wanneer: Zaterdag 3 juli
Waar: Multicourt Malden (gelegen 
naast voetbalvereniging Juliana)

Hoe laat: 13.00 tot 15.00 uur

Vanaf 10 t/m 25 jaar

Neem je eigen skates, longboard 
of step mee!

Aanmelden via s.hilami@synthese.nl
Aanmelden kan tot 1 juli

planten en dieren voorkomen in het plantsoen. 
Als er bijvoorbeeld een volgelnest of konijnen-
hol zit, dan houden zij daar rekening mee en 
verstoren ze de dieren zo min mogelijk. 

Elke plant eigen snoeiwijze 
Het onderhouden van planten is een vak apart. 
De groenmedewerkers van Dar zijn getraind om 
planten te snoeien. Zij zorgen dat de bloei 
gestimuleerd wordt en dat de vorm mooi blijft. 
In de plantsoenen komen meer dan 100 soorten 
planten voor. Elke plant heeft zijn eigen 
snoeiwijze. Het onderhoud is echt maatwerk 
waar een goede opleiding voor nodig is. 

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor meer 
informatie of neem contact op met Dar. Via 
e-mail: info@dar.nl of bel van maandag tot en 
met vrijdag (8.00 tot 17.00 uur) naar: 
(024) 371 60 00. 



Klimaatvriendelijker, 
schoner én veiliger 
door Band op 
Spanning

Controle van adressen in gemeentegids

Op zaterdag 5 juni voerden 3 mede-
werkers de service Band op Spanning 
gratis uit. Met professionele mobiele 
apparatuur is de bandenspanning van 
80 auto’s gecontroleerd. Dit gebeurde 
op het parkeerterrein aan het Zuid-
plein bij het winkelcentrum in Malden. 

Van 79% van de auto’s bleek de bandenspan-
ning te laag. Bij 9 daarvan was vermoedelijk 
sprake van een lekke band. Door de actie 
wordt 201 liter brandstof en 763 kg CO

2
 

bespaard. De eigenaren van de gecontroleerde 
auto’s besparen geld, omdat met de juiste 
bandenspanning minder brandstof nodig is en 
er minder slijtage aan de banden plaatsvindt. 
Gemiddeld scheelt dat tijdens de actie maar 
liefst € 11,44 per auto!

Heel Nederland
In Nederland rijdt meer dan de helft van alle 
auto’s met een te lage bandenspanning. 
Dat kost jaarlijks ca. 200 miljoen liter extra 
brandstof en veroorzaakt 400 miljoen kg extra 
CO

2
 uitstoot. Daarnaast maakt rijden met een 

te lage bandenspanning autorijden duurder. 
Een auto verbruikt op jaarbasis 2% tot 5% 
meer brandstof en de slijtage van de banden 
neemt toe. Het is ook gevaarlijk. De verkeers-
veiligheid neemt af door een slechtere weg-
ligging, een langere remweg en een grotere 
kans op een klapband.

In het najaar verschijnt weer een 
nieuwe editie van de gemeentegids. 
Deze wordt uitgegeven door Akse 
Media. Deze week begint Akse Media 
met het actualiseren van de adressen 
voor de aankomende gemeentegids 
Heumen. 

Organisaties die met een e-mailadres in de 
gemeentegids staan, krijgen van Akse Media 
een mail. Deze is voorzien van een unieke 
persoonlijke code, waarmee u de gegevens 

kunt controleren en vervolgens naar wens kunt 
aanpassen. De overige vermeldingen worden 
telefonisch door Akse Media benaderd.

Wilt u uw organisatie of bedrijf aanmelden of 
een wijziging doorgeven? Dan kunt u dit 
uiterlijk 9 juli aan de redactie van Akse Media 
laten weten:
• Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v.  
 Gemeentegids Heumen).
• Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids  
 Heumen) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
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Dit is de mooiste 
periode van het jaar als 
het om jong leven gaat. 
In onze tuin scharrelen 
een paar kloeken met 
kuikens druk rond. 
Die kleintjes zijn ver-
draaid grappig als je ze 
zo bezig ziet. En ook de 
zwaluwen proberen op 

diverse plekken hun nestjes te bouwen. 
Op straat zie je de eerste uitjes van jonge 
honden. Als ik zo’n puppy zie, denk ik niet 
meteen aan al die hondenpoep waar we ook 
mee worden geconfronteerd. Logisch ook, 
want de nieuwe eigenaren zorgen keurig 
voor een zakje om de uitwerpselen in te 
doen. Zo doorgaan mensen. Dan hoeven 
rolstoelers en mensen met een buggy niet 
thuis de wielen te ontdoen van de restanten, 
van wat u aan de voorkant in uw hond stopt. 
Wel zo fris.

Onze dochter belde op, quasi verontwaar-
digd, met de boodschap: ik word oud. 
Ze was uitgenodigd voor een Corona 
vaccinatie. Net dertig. Het gaat dus goed 
met het vaccineren. We hadden natuurlijk 
het beeld dat alleen oudjes zo’n prik kregen, 
maar onderhand zijn we al bij de jongere 
groepen. Dat is wel zo geruststellend, in 
ieder geval voor de variant die we nu in 
Nederland hebben. De maatregelen zullen 
dan ook binnen afzienbare tijd worden 
aangepast.

Als het eind van deze virusperiode in zicht is, 
dan is het ook goed om na te denken hoe we 
deze kunnen afsluiten. Natuurlijk, het virus 
blijft , maar meer als een van de gebruikelijke 
infectieziekten waar we mee te maken 
hebben. En uiteraard hopen we dat ons 
nieuwe lockdowns bespaard blijven. Mag ik 
u vragen hoe u denkt dat we de periode die 
deels achter ons ligt op een goede manier 
kunnen afsluiten? Denkt u aan iets tastbaars, 
zoals bijvoorbeeld een anderhalf-meter-bank-
je? Of aan een boom op een mooie plek? 
Denkt u aan samenkomsten in de 4 dorpen 
zodat mensen elkaar weer kunnen ontmoe-
ten? Denkt u aan een wedstrijd op enig 
gebied? Wat komt er bij u op als u daarover 
nadenkt? Ik zou het fi jn vinden als u daarover 
mee zou willen denken!

Marriët Mittendor�  

De week van de
burgemeester

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben 

betrekking op onderstaande adressen. U vindt 

aanvullende informatie op www.heumen.nl/

bekendmakingen.

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Jac Marisstraat 8

• Malden: Schoolstraat 35, Rijksweg 96

• Nederasselt: Kerklaantje 17

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Rijksweg 23

Geweigerde omgevingsvergunning: 

• Overasselt: De Laan 18, Kasteelsestraat 9 B

Ontwerpbestemmingsplan

• Heumen: De Boomgaard

• Overasselt: Garstkampsestraat 7

Collectes

20 t/m 26 juni 2021: Maag Lever Darm     

       Stichting

Commissievergadering Bestuur 
en Samenleving 24 juni

In de commissievergadering van 24 
juni bespreken de raads- en commis-
sieleden voorstellen over de trans-
formatieagenda sociaal domein en 
het regioplan beschermd wonen. 
Beschermd wonen wordt op regio-
naal niveau georganiseerd en de 
uitgangspunten die de regio Nijme-
gen en Rivierenland hebben opge-
steld, worden in het regioplan gepre-
senteerd.

Daarnaast staat er een initiatiefvoorstel op 
de agenda: een voorstel dat niet door het 
college, maar door de raad zelf is opgesteld. 
Het gaat om de strategische visie 2030. De 
visie geeft  antwoord op een aantal belangrij-
ke vragen: Wat voor samenleving wil Heumen 
zijn in 2030? Wat is de kerntaak en -rol van 
de gemeentelijke overheid in 2030? Wat is de 
rol van onze partners in 2030?

Wilt u weten wat er in de strategische visie 
staat? Kijk dan op de website heumen.
raadsinformatie.nl bij 24 juni.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u op 
www.heumen.nl/vergaderkalender 

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 van de 
gemeente: heumen.raadsinformatie.nl

U kunt uw mening geven
Er is tevens gelegenheid om in te spreken. 
U kunt zich tot 24 juni 16.00 uur aanmelden 
via griffi  e@heumen.nl of via (024) 358 84 67.

Loket Duurzaam Wonen Plus niet bereikbaar
De medewerker van het Loket Duurzaam Wonen Plus is van 21 juni 
tot en met 9 juli 2021 op vakantie en daardoor niet bereikbaar. 
Gelukkig wordt er steeds meer versoepeld en kijken we of het 
loket medio juli weer fysiek open kan gaan in onze gemeente. 
U kunt natuurlijk uw vraag per e-mail blijven sturen naar: 
info@duurzaamwonenplus.nl en de site: 
www.duurzaamwonenplus.nl blijven bezoeken voor actuele 
informatie.

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op uw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal raad-

plegen 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).


