
NL-Alert is het alarmmiddel van de over-
heid dat je waarschuwt en informeert over 
acute noodsituaties. Op maandag 13 juni, in 
verband met Tweede Pinksterdag een week 
later dan normaal, zendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert testbericht uit in 
heel Nederland. Zo kun je ervaren hoe een 
NL-Alert klinkt en eruit ziet. Je ontvangt 
het NL-Alert testbericht op je mobiele te-
lefoon. Let wel op, als je oordopjes of een 
koptelefoon gebruikt dan kan het NL-Alert 
luid binnenkomen.

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en 
informeert je bij levens- en gezondheids-
bedreigende situaties. Denk aan een grote 
brand op een industrieterrein of onver-
wacht noodweer. In een NL-Alert staat al-
tijd wat er aan de hand is, wat je moet doen 
en waar je meer informatie kunt vinden. 
Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht 
direct, kom in actie en informeer anderen.
Bijvoorbeeld*: NL-Alert 15-06-2022 13:37 
Grote brand met veel rook aan de Rietvel-
denkade in ‘s Hertogenbosch. Als u last van 
rook heeft : ga naar binnen, sluit ramen en 
deuren en zet de ventilatie uit. Nadere in-
formatie en updates vindt u op de website 
van de gemeente ’s Hertogenbosch.

Zo ontvang je een NL-Alert
NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. 
Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je een 
hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt

Er komt een nieuwe wet aan: vanaf 1 juli 
2022 zijn rookmelders op iedere verdieping 
verplicht. Gelukkig is het plaatsen zo ge-
daan. Heb je het altijd uitgesteld? Dan is dit 
het moment om rookmelders te plaatsen. 
Theo van Dodewaard van Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid legt uit hoe je in drie een-
voudige stappen rookmelders kunt plaatsen.  

Theo: “Het mag dan wel de wetgeving zijn, 
maar je hangt rookmelders écht op voor 
eigen veiligheid en voor die van de ander.” 
Theo is expert op het gebied van brand-
veilig leven en is Offi  cier van Dienst. Dat 
betekent dat hij tijdens grote (brand)-
incidenten de leiding neemt. Hij zit al ruim 
30 jaar in het vak en weet als geen ander 
hoe belangrijk rookmelders zijn.   

Rookmelder detecteert en informeert  
“Brand kan werkelijk iedereen overkomen. 
Zelf woon ik veilig, maar ook bij mij kan 
brand in de meterkast ontstaan,” vertelt 
Theo. “Je hebt het simpelweg vaak niet 
door en brand- en rookontwikkeling gaat 
enorm snel. Binnen een paar minuten kun-
nen er al fl inke vlammen zijn. Je blijft  je ver-
bazen over de oorzaken. Soms komt het 
door roken in bed, koken of het niet onder-
houden van de cv-installatie. 
Maar het kan ook plots ontstaan door over-
verhitte laptops, brand in elektrische appa-
raten zoals telefoonopladers, fi etsaccu’s of 
wasdrogers. Daarom is het zo belangrijk dat 
iedereen op elke verdieping een werkende 
rookmelder heeft  hangen.”  

Een rookmelder voorkomt geen brand, 
maar detecteert en waarschuwt je heel snel 
dat je weg moet gaan en de brandweer 
moet bellen. Vaak denken mensen dat ze 
brand vanzelf wel merken en ruiken, maar 
het tegendeel is waar. Theo zegt: “Als je 
slaapt, slaapt je neus ook. Je wordt niet 
wakker van rook, wel van de rookmelder.” 
Rookmelders heb je niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor anderen: je partner, kinderen 
of je buren. Zo zorg je dat ook zij veilig wonen.  

Check, koop, plak  
Uit onderzoek blijkt dat 75% van de huisei-
genaren al rookmelders heeft . “Je denkt 
misschien: veel te moeilijk voor mij. Maar 
geloof mij, iedereen kan zelf rookmelders 
ophangen. Het is zo gepiept. Rookmelders 
kun je zelfs plakken. En natuurlijk heb ik 
thuis ook rookmelders hangen,” zegt Theo. 

Wil je weten waar jij het beste rookmelders 
kunt hangen? Doorloop dan de drie kleine 
stappen: check rookmelders.nl waar jij in 
huis rookmelders moet hangen. Koop ze 
online of in de winkel bij jou in de buurt en 
plak ze op. Zo ben jij klaar voor de nieuwe 
wet, maar vooral voor een veilige omgeving 
voor jou en de ander. 

De landelijke campagne rookmelders is een 
initiatief van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Nederlands Instituut Publieke veilig-
heid (NIPV), Brandweer Nederland, Netwerk 
Brandveilig Leven en de Nederlandse Brand-
wondenstichting. 

In het najaar verschijnt weer een nieuwe 
editie van de gemeentegids. Deze wordt 
uitgegeven door Akse Media. Komende 
week begint Akse Media met het actua-
liseren van de adressen voor de ge-
meentegids Heumen 2022-2023.

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 aanmel-
den of een wijziging doorgeven? Dan 
kunt u dit uiterlijk 8 juli aan de redactie 
van Akse Media laten weten:
- Per e-mail: redactie@aksemedia.nl  
 (o.v.v. Gemeentegids Heumen)
- Schrift elijk: Akse Media 
 (t.a.v. Gemeentegids Heumen) 
 Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl
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Nog geen rookmelders? Vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht   Controle van 
adressen in 
gemeentegids

NL-Alert testbericht op maandag 13 juni. Ontvang jij ‘m ook?
anders dan een normaal bericht. Je ziet het 
NL-Alert gelijk op het beginscherm van 
je mobiele telefoon. Om NL-Alert te ont-
vangen, moet je mobiel opgeladen zijn én 
aanstaan.

Voor het ontvangen van NL-Alerts hoef je 
niets in te stellen op je mobiele telefoon. 
Het is gratis en anoniem, je telefoonnummer 
blijft  onbekend. Je ontvangt een NL-Alert 
ook als het mobiele netwerk overbelast is. 
Naast NL-Alert op je mobiel, zie je NL-Alert 
ook op steeds meer digitale reisinformatie-
schermen van het openbaar vervoer en 
digitale reclameborden.

Hoe zendt de overheid NL-Alert uit
De overheid kan NL-Alert uitzenden via alle 
zendmasten van Nederlandse telecompro-
viders. Tijdens een noodsituatie bepaalt de 
lokale veiligheidsregio in welk gebied het 
NL-Alert uitgezonden moet worden. Dit is 
afh ankelijk van de plek van het incident en 
bijvoorbeeld van hoe de wind staat. Door de 
wind kan een gevaarlijke rookwolk met gif-
tige stoff en ook jouw woonplaats bereiken, 
zelfs als dat kilometers verderop is. Ben je 
verbonden met een zendmast die bereik 
heeft  in het getroff en gebied? Dan ontvang 
je het NL-Alert.

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom 
je het NL-Alert niet ontvangt.

• Je mobiele telefoon stond uit of op vlieg-
 tuigstand.
• Je had tijdelijk geen bereik.
• Je mobiele telefoon was niet verbonden 

 met een zendmast die het NL-Alert uitzond.
• Je telefoon was verbonden met een Bel-
 gische of Duitse provider omdat je vlakbij 
 de grens was.
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In Nederland groeit het aantal zonnepanelen gestaag, ook bij huiseigenaren. Zonnepanelen 
zijn financieel een interessant investering, zeker met de hoge energiekosten, en ze zijn nog 
goed voor het milieu ook! Overweegt u al uw eigen stroom op te wekken?

Voordelige regelingen
De overheid heeft verschillende regelingen opgezet om de installatie van zonnepanelen 
interessant te maken. Zo streept de energiemaatschappij elk jaar uw verbruikte en opge-
wekte stroom tegen elkaar weg, waardoor de energierekening fors daalt. Dit heet ook wel 
salderen. Daarnaast kunt u de gehele btw over de aanschaf van de zonnepanelen terug- 
vragen, wat neerkomt op 21% van het totale bedrag. 

Zonnepanelen zonder spaargeld
Ondanks deze regelingen blijft een zonnepanelensysteem een flinke investering. Om een 
installatie voor iedereen mogelijk te maken werken wij samen met Volta Limburg. Daarbij 
sluit u een voordelige lening af bij de gemeente. De maandelijkse aflossing is vaak minder 
dan de besparing op de energierekening, dat maakt het financieel aantrekkelijk! Volta Lim-
burg voert het hele traject uit: van advies, installatie tot onderhoud. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Kijk voor meer informatie op: www.heumen.nl/zonnepanelenproject 

Is het voor u lastig vanwege een laag inkomen om bijvoorbeeld met uw kinderen naar  
de bioscoop of naar de binnenspeeltuin te gaan? Of wilt u graag een keertje naar het 
theater in Overasselt? Dit is ook voor u en uw kinderen mogelijk! Wij vinden het namelijk 
belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, daarom is er het Heumens- 
tegoed!

• Het Heumenstegoed (meedoenregeling) is sinds januari 2022 geïntroduceerd;
• Er is € 275,- per jaar per persoon beschikbaar bij een inkomen tot 130% van het sociaal  
 minimum (en beperkt vermogen);
• Het door de gemeente verstrekte budget moet eind van het jaar zijn uitgegeven, dan  
 komt het te vervallen;
• Er zijn al meer dan 150 organisaties en verenigingen aangesloten. Hun aanbod is heel  
 divers, het gaat om een bioscoop-, schouwburg- of theaterbezoek, meedoen bij een  
 sport- of hobbyclub, met je kinderen naar een binnenspeeltuin, volgen van kookwork- 
 shops, klimmen, scouting, zwemmen, dansen etc.

Vraag Het Heumenstegoed aan via www.heumenstegoed.nl of doe dat samen met de 
formulierenbrigade. U kunt ze bereiken op: 06 - 23 84 29 64

Zonnepanelen: een groene investering Maak gebruik van het Heumenstegoed!

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes
12 t/m 18 juni: Rode Kruis

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
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 69

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Westerkanaaldijk 11B sectie I 
 perceel 1061 en 786
• Malden: Kiezel 49, Hatertseweg 3A 3B 3C  
 3D 3E en 3F Landgoed Het Hoog, 
 De Schoren 10, Het Halster 3
• Nederasselt: Broekstraat 9
• Overasselt: Valkstraat 28 en 19 A


