
Op zaterdag 12 maart hee�  onze 
burgemeester Joerie Minses zich 
ingezet voor NLdoet. Hij hielp 
samen met een groep vrijwilligers 
mee bij scoutingkampeerterrein 
St. Walrick om een aantal hoog-
nodige klussen te klaren.

Op 11 en 12 maart 2022 organiseerde het 
Oranje Fonds, samen met duizenden 
sociaalmaatschappelijke organisaties in 
het land, NLdoet; de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. NLdoet zet vrijwilli-
gerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit om een dagje het verschil te 
maken en ertoe te doen! Vrijwilligers zijn 
het kloppend hart van vele sociale initia-
tieven. Het Oranje Fonds laat daarom met 
NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers 
voor de samenleving zijn. Tijdens NLdoet 
hebben veel mensen kunnen ervaren hoe 
leuk vrijwilligerswerk is. Het was niet 
alleen een mooie dag, maar ook een mooie 
kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Onderhoud van het groen
Midden in het prachtige natuurgebied de 
Hatertse en Overasseltse Vennen, vind je 
26 kampeervelden, geschikt voor groepen 
tot meer dan 100 personen. Duurzaamheid 
is voor de scouts een logische keuze; zij 
voelen zich niet alleen medeverantwoor-
delijk voor hun eigen terrein, maar ook 
voor de toekomst van de wereld eromheen. 
Daarom vindt de inrichting van scouting-
kampeerterrein St. Walrick plaats in 
harmonie met de natuur en wordt de 
biodiversiteit gestimuleerd. Ook de vennen 
spelen hierin een belangrijke rol. Het ge-
bouw (De Hut) is duurzaam gebouwd.

Enthousiast
“Bijzonder en leuk dat de burgemeester 
ons is komen helpen in het kader van 
NLdoet,” vertelt Roel van Leeuwen, 
beheerder van scoutingkampeerterrein 
St. Walrick. “Hij hee�  heel enthousiast de 
mouwen opgestroopt en ons geholpen bij 
het groenonderhoud, zoals het snoeien 

van de Amerikaanse vogelkers, en bij het 
vervangen van het hekwerk voor het 
gebouw.” Met zijn deelname aan NLdoet 
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Burgemeester actief voor NLdoet

Uitnodiging borrel Kracht van Lokaal
Hierbij nodigen wij alle ondernemers uit onze gemeente uit voor een 
informele borrel op dinsdag 29 maart, van 19.30 tot ± 21.30 uur bij 
Kanaalzicht in Heumen.

Deze borrel wordt georganiseerd in het kader van de campagne ‘Kracht van Lokaal’. 
Ondernemers die al zijn aangesloten bij deze campagne hebben de uitnodiging apart 
gekregen. Bent u nog geen lid van de Kracht van Lokaal dan bent u natuurlijk ook van 
harte welkom! Bij de Kracht van Lokaal stimuleren we inwoners van onze gemeente om 
lokaal te kopen, maar u als ondernemer staat centraal bij deze campagne.

Programma
19.30-19.45 uur Inloop
19.45 uur Welkom door Peter Smulders, eigenaar Kanaalzicht en AnyTime ‘t Vosje
19.55 uur De nieuwe burgemeester aan het woord, Joerie Minses
20.00 uur Voorstelronde alle aanwezige ondernemers
20.05 uur Uitleg campagne Kracht van Lokaal, gemeente Heumen
20.30 uur Start borrel

Praktische informatie en aanmelden
Het adres van Kanaalzicht is Dorpsstraat 5 in Heumen. Komt u met de auto, dan is er 
voldoende parkeerruimte bij Kanaalzicht. Omdat we een klein budget hebben, kunnen we 
iedere deelnemer 2 consumpties aanbieden. Meer consumpties zijn voor eigen rekening. 
Voor aanmelding stuur een mailtje naar: info@dekrachtvanlokaalkopen.nl 

onderstreept de burgemeester het belang 
van vrijwilligerswerk voor alle maatschap-
pelijke initiatieven in onze gemeente.

Fotografi e: Jacqueline van den Boom

Werkzaamheden aan het riool 
Maldensveld
In opdracht van onze gemeente 
vinden er vanaf maandag 21 maart 
rioolwerkzaamheden plaats in de 
wijk Maldensveld in Malden. Een 
gebied omsloten tussen de Rijks-
weg, Groesbeekseweg en Veld-
singel aan de noordoostzijde. 
De werkzaamheden worden uitge-
voerd door de fi rma Vandervalk+
degroot.

In eerste instantie wordt het riool plaatse-
lijk gereinigd en geïnspecteerd. In een later 
stadium komt de aannemer op dezelfde 
plaatsen terug om reparatiewerkzaam-
heden uit te voeren zoals het wegfrezen 
van in het riool gegroeide wortels en het 
plaatselijk repareren van de rioolbuis van 
binnen uit.

Waar en wanneer vinden de werkzaam-
heden plaats?
Van maandag 21 tot en met woensdag 
23 maart wordt op werkdagen tussen ± 
7.00 uur en 18.00 uur plaatselijk het 
riool gereinigd en geïnspecteerd. 

Wat merkt u hiervan? 
In de wijk kunt u de reiniging- en inspectie-
wagens tegenkomen van de fi rma Vander-
valk+degroot. De voertuigen staan een 
korte periode op de rijbaan en verplaatsen 
zich meestal weer in 30 minuten. 
Wij vragen u bij het passeren van deze 

voertuigen enige voorzichtigheid in acht te 
nemen. Plaatselijk worden verkeersmaat-
regelen genomen of parkeerverboden 
ingesteld. Direct aanwonenden worden 
vooraf door de aannemer per brief 
geïnformeerd. 

Afsluiting Veldsingel 22 maart
Op dinsdag 22 maart wordt de rijbaan 
Veldsingel ter hoogte van De Horst circa 
2 uur afgesloten voor doorgaand rijverkeer. 
Omrijden via De Horst en de Groesbeekse-
weg is dan nodig. Het fi etspad langs de 
Veldsingel blij�  wel gewoon open. 

Meer informatie op de project website
Op de speciaal hiervoor ingerichte project 
website vindt u een dagplanning op 
straatniveau, een video uitleg en meer 
informatie over dit project. Ook kunt u 
hier eventuele vragen stellen. Hiervoor 
verwijzen we u naar de projectwebsite:
www.heumen.valkdegroot.nl of gebruik 
de onderstaande QR code.

‘Help de pad oversteken’
Het tijdstip dat padden en kikkers vanuit de winterslaapplaats zich 
gaan verplaatsen voor de voortplanting is weer aangebroken. De vijver 
aan de Craeyenbergh in Overasselt en de plas aan de zuidzijde van de 
Oude Kleefsebaan, bij de Meerestraat, zijn twee van die plekken waar 
dit gebeurt. Het tijdstip is a� ankelijk van een mildere temperatuur en 
vochtig weer. 

Met de vrijwilligers van de werkgroep ‘Help de pad’ zijn afspraken gemaakt om hen zo 

goed mogelijk te helpen bij hun werk. Er worden borden geplaatst om de weggebruikers 
te waarschuwen voor de padden op de weg. Met name na zonsondergang wordt er van 
de weggebruikers gevraagd rustig de vijver te passeren, zodat de kruipende padden 
veilig de andere zijde van de weg kunnen bereiken.

Daarnaast worden rioolkolken langs de Craeyenbergh en de Oude Kleefsebaan (van 
Tempelstraat tot de v. Kuppenveldstraat) met gaas afgeschermd om te voorkomen dat 
de padden in de kolken vallen.



Subsidie voor controle corona-
toegangsbewijs
Ondernemers op het gebied van horeca of sport en verenigingen voor 
sport, cultuur en kunst die personeel of vrijwilligers hebben ingezet, 
kunnen een subsidie aanvragen voor naleving van de controleplicht van 
het coronatoegangsbewijs. Deze subsidie kunt u met een formulier aan-
vragen.

Voor wie is deze regeling bedoeld?
Ondernemers op het gebied van horeca of sport en verenigingen voor sport, cultuur en kunst.

Voorwaarden voor vergoeding
• Alleen noodzakelijke kosten voor de inhuur van personen of vrijwilligers voor controle-
 activiteiten die plaatsvonden in de periode van 26 januari tot en met 25 februari 2022 
 komen voor vergoeding in aanmerking.
• Er kunnen alleen kosten worden gedeclareerd voor de inhuur van personen of vrijwilli-
 gers die controleren op de coronatoegangsbewijzen (CTB). Dus niet voor gebruikelijke 
 beveiliging of deurcontrole).
• De vergoeding voor ondernemers op het gebied van horeca of sport bedraagt maximaal 
 €1.960,- gebaseerd op 140 uur CTB controle per maand x €14,- (minimumloon 2022).
• De vergoeding voor verenigingen voor sport, cultuur en kunst bedraagt maximaal 
 €1.026,- gebaseerd op 180 uur CTB controle per maand x € 5,70 (vrijwilligersvergoeding).

Tot wanneer kunt u uw aanvraag indienen?
Aanvragen voor een incidentele subsidie ter ondersteuning voor de naleving op corona-
toegangsbewijzen (CTB) kunnen via een webformulier worden ingediend tot en met 
1 mei 2022.

Wanneer wordt mijn aanvraag in behandeling genomen?
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aan het begin van het 
formulier ziet u welke bijlage u nodig hee�  bij de aanvraag. Zorg dat u het benodigde 
document klaar hee�  staan om te uploaden. Hee�  u niet het bijbehorende (te uploaden) 
document bij de hand, dan kunt u de aanvraag digitaal niet afronden. 

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 het aanvraagformulier op onze website: 
www.heumen.nl/subsidie-voor-controle-coronatoegangsbewijs

Herhaald bericht
Bijeenkomst Welkome wijk
(Een) welkome wijk is een landelijk 
project dat meer aandacht wil 
geven aan mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid. Zij wonen 
steeds vaker in de wijk in plaats 
van in een ggz-instelling. Dit vraagt 
iets van de mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid en van hun 
omgeving. Daarom bieden wij op 
dinsdag 22 maart een bijeenkomst 
aan voor alle inwoners om hier 
meer over te weten.

Waarom hee�  die ene buurvrouw altijd 
haar gordijnen dicht overdag? En hoe 
spreekt u een buurman aan die stemmen 
in zijn hoofd hee� . En wat is nou eigenlijk 
normaal gedrag? Bij deze bijeenkomst 
krijgt u antwoorden op vragen over gedrag 
dat als afwijkend wordt ervaren. 

Ervaringsdeskundige
Wat de bijeenkomsten ook interessant 
maakt is dat er een ervaringsdeskundige 
bij is waar de deelnemers laagdrempelig 
vragen aan kunnen stellen. De deelnemers 
verplaatsen zich in degene met een 
psychische kwetsbaarheid en met elkaar 
wordt er bedacht hoe u vanuit uw rol kunt 
reageren. Ook heerst er vaak angst en 
schaamte op dit onderwerp, ook daar 
helpt de trainster mee en vooral hoe 
buurtbewoners daar vanuit hun rol op 
kunnen reageren. 

Details bijeenkomst
De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 en 
vindt plaats in het gemeentehuis in Malden 
(Kerkplein 6). Wij zorgen voor ko�  e en 
thee met iets lekkers erbij! Voor meer 
informatie en aanmelding kunt u terecht 
bij: ekooi@heumen.nl

Monique Cotteleer is één van de trainsters 
die onlangs is gediplomeerd. Zij zal samen 
met ervaringsdeskundige Linda Kersjes de 
bijeenkomst op 22 maart leiden.

Monique

Linda

Theatervoorstelling: 
‘In gesprek met je puber’ 

Praten met pubers kan pittig zijn. 
Hoe blij�  u in contact met uw 
puberende kind als hij/zij liegt, 
onbeleefd is, zich slecht kan be-
heersen of alleen met zichzelf bezig 
is? U wilt graag dat uw kind zélf 
bedenkt wat goed voor hun ont-
wikkeling is. U wilt uw kind actief 
aan het denken zetten in plaats van 
dat ze hun zijn schouders ophalen. 
Maar hoe kunt u hier als ouder bij 
helpen? 

Netwerk Jeugd Heumen en Mook & 
Middelaar biedt de interactieve theater-
voorstelling ‘In gesprek met je puber’ aan. 
Deze voorstelling uitgevoerd door het 
acteursteam van Theatergroep Playback 
houdt ouders op een luchtige wijze een 
spiegel voor aan de hand van herkenbare 

en humoristische scènes aan de keukenta-
fel en het helpt ouders een open gesprek 
te voeren met eigenzinnige pubers én hen 
zelf aan het denken te zetten. De hele 
avond is een feest der herkenning voor elk 
gezin met pubers, maar bovenal een 
relevante en informatieve ouderavond 
gericht op de communicatie tussen ouders 
en hun kind.

Stoelen reserveren
De voorstelling ‘In gesprek met je puber’ 
vindt plaats op woensdag 13 april 2022 van 
19.30-21.30 uur in het theater van Malden-
steijn, Kerkplein 8 Malden. Deze voorstel-
ling is voor alle ouders en opvoeders van 
(bijna) pubers uit de gemeente Heumen en 
Mook en Middelaar. Er zijn géén kosten aan 
verbonden. Reserveer uw stoelen via: 
www.ggdgz.nl/theatervoorstelling 

Collectes

20 t/m 26 maart 2022: Reumafonds

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).

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: Appelternhof 12

• Overasselt: Schatkuilsestraat 2

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Rijksweg 87 en 89, Enk 22-38-40,  

 Bongerd 17-19-21-23-25, Groeze 17-18-19-21-

 24-25-26-28, Schoof 55

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Heumen: Maasstraat 10

Besluit hogere waarden geluid

• Malden: Rijksweg 87-89

Eerder op de 
hoogte?
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