
De kosten van veel producten en diensten, 
vooral die van energie, zijn de afgelopen 
tijd fl ink gestegen. Met een laag inkomen 
kan het moeilijk zijn om de hoge energie-
rekeningen te betalen. Om u hierbij te 
helpen, is er dit jaar de energietoeslag. 
En mocht u het daarmee nog niet redden, 
dan zijn er aanvullend mogelijkheden via 
onze gemeente om u te helpen.

Wat is de energietoeslag?
Dit is een (éénmalig) bedrag van € 1.300 
netto per huishouden. Dit bedrag wordt 
uitbetaald in 2022.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge 
energierekening. Het is niet verplicht om de 
toeslag hieraan te besteden. Maar het is 
wel verstandig om dit geld te gebruiken 
voor de hogere jaarafrekening van de ener-
gieleverancier.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor een 
huishouden in de gemeente Heumen dat
• Een energiecontract met een energie-
 leverancier of een commercieel huur-
 contract heeft ; en
• Te maken heeft  met een (laag) inkomen 
 tot 130% van het sociaal minimum; en
• Waarbij sprake is van een beperkt 
 vermogen. 

Heeft  u de energietoeslag van € 1.300 
dit jaar al ontvangen?
Dan hoeft  u niets te doen. De energietoe-
slag van € 1.300 is namelijk éénmalig.

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 

website: www.heumen.nl

  @gemeenteheumen

  @gemeente_heumen

    www.heumen.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis: Kerkplein 6, Malden

Postbus 200, 6580 AZ Malden

Heeft  u de energietoeslag dit jaar nog niet 
ontvangen? 
Dien dan een aanvraag in via het aanvraag-
formulier Energietoeslag. U vindt het for-
mulier op onze gemeentelijke website. 
Vul het formulier in en stuur het onder-
tekend naar soza@heumen.nl of naar 
Gemeente Heumen, Kerkplein 6, 6581 AC 
Malden. U kunt dat doen tot 1 januari 2023.

Vraag hulp bij het invullen van het aan-
vraagformulier
Heeft  u hulp nodig bij het invullen van aan-
vraagformulieren? Bel dan gerust de for-
mulierenbrigade en maak een afspraak via 
06-23 84 29 64. Zij helpen u graag.

Is de energietoeslag ad € 1.300 niet toerei-
kend om uw hoge energiekosten te betalen?
Heeft  u te maken met hoge maandtermij-
nen voor de energiekosten en kunt u deze 
verhoging per maand niet betalen? Dan zijn 
er mogelijkheden voor u als uw inkomen 
maximaal 130% van het minimum is (de
bedragen tot 130% van het minimum kunt u 
ook vinden op onze website).
Dien dan een aanvraag bijzondere bijstand 
voor de extra energiekosten in. Doe dat via 
het aanvraagformulier bijzondere bijstand. 
Eventuele vragen kunt u stellen door te 
mailen of bellen naar de afdeling sociale 
zaken via soza@heumen.nl of telefonisch 
via (024) 358 83 00
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Lokale maatregelen energiekosten en geldzorgen

Besparen op energie door beter isoleren

Maak gebruik van de Formulierenbrigade!

Een goed geïsoleerde woning verbruikt 
minder energie dan een slecht geïsoleerde 
woning. Maar dat kunt u niet altijd zelf 
oplossen vanwege de hoogte van de 
kosten van isoleren of omdat u in een 
huurwoning woont. Toch noemen wij een 
aantal maatregelen die u kunt treff en om 
de energierekening te verlagen.

Verwarmen
Wanneer u de kamerthermostaat één 
graad lager zet, scheelt dit 7% van het 
gasverbruik. De temperatuurinstelling 
van de cv-ketel verlagen naar 70 0C 
scheelt ook op de energierekening. Denk 
ook eens na of het hele huis verwarmd 
moet worden, of dat het buiten de woon-
kamer en keuken best iets frisser mag zijn. 
Met warme sokken en een trui aan, zult u 
het verschil nauwelijks merken.

Ventileren
Ook met het op de juiste manier ventile-
ren kunt u energie besparen. Slaapkamer-
ramen hoeven niet de halve dag open te 
staan; een kwartier tot een half uur per 
dag is ruim voldoende. Het blijft  wel be-
langrijk om de ventilatieopeningen (roos-
ters of klepramen) niet permanent af te 
sluiten! Deze zijn bedoeld om vocht en 

verontreiniging af te voeren. Door een 
lagere luchtvochtigheid in huis hoeft  u 
minder te verwarmen.

Warm water
80% van het warme water wordt in de 
douche gebruikt. Door maximaal 5 minu-
ten te douchen kunt u veel besparen. Ook 
een bespaardouchekop zorgt voor een 
lagere energierekening omdat er veel 
minder water per minuut verbruikt wordt.

Elektriciteit
Ledlampen verbruiken veel minder 
stroom dan oudere lampen zoals gloei-
lampen of halogeen-verlichting. Het loont 
altijd om deze te vervangen. Maar ook het 
vervangen van oude apparaten zoals 
koelkasten of wasdrogers, betaalt zich te-
rug. Beter is nog om de was buiten te dro-
gen te hangen.

Voor meer tips kunt u terecht op de web-
site van MilieuCentraal: 
www.milieucentraal.nl of bij een mede-
werker van het Regionaal Energie Loket. 
Iedere donderdag van 9.00 - 12.30 is dit 
loket (op afspraak) bereikbaar op het 
gemeentehuis, zie voor meer informatie: 
www.heumen.nl/energieloket-heumen 

Loopt u kwijtscheldingen en toeslagen mis omdat u niet weet waar u recht op heeft  of
begrijpt u de aanvraagformulieren niet goed? Brengen mails of brieven van uw energie-
leverancier of zorgverzekeraar u in verwarring? Kom dan naar het spreekuur van de For-
mulierenbrigade! De vrijwilligers van onze formulierenbrigade helpen u graag. Maak een 
afspraak via https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur of bel met 06 23 84 29 64.

Elke donderdag is er spreekuur, de ene donderdag in Malden, de andere in Groesbeek (in het 
Voorzieningenhart Op de Heuvel). Inwoners van onze gemeente mogen ook naar het 
spreekuur in Groesbeek! Spreekuren in Malden vinden plaats op de volgende donderdagen: 
20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december.

Online ouderavond met thema 
overmatig beeldschermgebruik
IrisZorgPreventie en Pro Persona Connect organiseren digitale ouderavonden over on-
derwerpen voor ouders van middelbare scholieren. Het gaat over opvoeden, alcohol, 
roken, drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentale gezondheid. Veel ouders lopen 
met vragen rond over deze thema’s. Als dit voor u ook interessant is dan sluit aan bij een 
digitale avond!

De eerste is op donderdag 20 oktober en gaat over overmatig beeldschermgebruik. 
Kijk voor nog meer avonden op: https://bit.ly/3yrbeVi

Aanmelden
Ga naar: https://bit.ly@3yrbeVi om u aan te melden. Heeft  u vragen mail dan naar: 
nijmegenpreventie@iriszorg.nl. De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur 

Bekendmaking thema’s Werkconferentie 
De afgelopen weken heeft  u meerdere 
keren gelezen over de Werkconferentie. 
We zijn namelijk druk bezig geweest met 
het ophalen van nieuwe thema’s voor de 
Werkconferentie op 20 oktober aanstaan-
de. Dit jaar kon u als inwoner voor het eerst 
ook thema’s aandragen en stemmen op 
thema’s uit de top 5. Het is mooi om te zien 
dat inwoners hebben gereageerd! 

Samen met deze inwoners en partners zijn 
we tot twee thema’s gekomen: 
1. Het vinden van hulp bij geldproblemen.
2. Het verminderen van eenzaamheid door 
 ontmoeting. 

Tijdens de Werkconferentie gaan partners 
samen met een aantal inwoners aan de slag 
met deze thema’s en wordt de eerste stap 
gezet richting een aanpak voor deze thema’s. 



Enquête onder inwoners en bedrijven
Onderzoek naar gevoel van veiligheid 
in buitengebied

Onze gemeente wil de leefb aarheid en 
veiligheid in het buitengebied in stand 
houden en bevorderen en werkt daarvoor 
al samen met overheidspartners als politie 
en brandweer, maar roept nadrukkelijk ook 
bewoners en ondernemers op om samen te 
werken in dat streven. Veiligheid is een 
zaak van algemeen belang. Een eerste stap 
op weg naar een veilig buitengebied is een 
enquête onder inwoners en bedrijven die 
in kaart brengt hoe hoog het gevoel van 
veiligheid is.

Criminele activiteiten zijn van invloed op de 
veiligheid en leefb aarheid in het buiten-
gebied van onze gemeente. Het buiten-
gebied is groot, soms moeilijk bereikbaar, 
stil en relatief dunbevolkt. De georgani-
seerde misdaad ruikt haar kansen en ope-
reert vaak ongezien in het buitengebied. 
Ondernemers hebben te maken met dief-
stal van kostbare spullen en ongewenst 
bezoek. Afgelegen schuren, loodsen en 
silo’s vormen een ideale dekmantel voor 
het vestigen van een hennepkwekrij of een 
drugslab. Eigenaren worden in sommige 
gevallen zelfs gedwongen hun ruimtes ter 
beschikking te stellen. De problemen blijven 

niet beperkt tot alleen de ondernemers. 
Het buitengebied is ook in trek als dump-
plek voor afval, al dan niet afk omstig van 
een hennepkwekerij of drugslab.

Enquête 
De enquête heeft  als doel meer inzicht te 
krijgen in de aard en aanwezigheid van 
ondermijnende activiteiten in het buiten-
gebied. Deze enquête is het startpunt van 
het proces Veilig Buitengebied dat daar-
naast bestaat uit een voorlichtingsbijeen-
komst en het geven van praktische tips 
over hoe onveilige en verdachte signalen 
en/of situaties kunnen worden herkend. 
Bewoners en bedrijven in het buitengebied 
hebben een uitnodiging gekregen om de 
enquête online in te vullen.
Burgemeester Minses: “Een veilig buiten-
gebied is in het belang van ons allemaal. 
We willen ons daarvoor samen met u blijven 
inzetten. Deze enquête is bedoeld om een 
goed beeld te krijgen van de veiligheids-
beleving van u als inwoners en onder-
nemers in het buitengebied. Mag ik u vragen
deze vragenlijst in te vullen. Dat helpt ons 
verder in het realiseren van een adequate 
aanpak.”

fotografi e: Ricky Ebben-Zwartjes

Uit de gemeenteraad: 
donderdag 6 oktober

Vergadering Integrale Commissie: 
donderdag 20 oktober

Op donderdag 6 oktober vergaderde de 
gemeenteraad van Heumen. Op de agenda 
stonden onder andere de voorstellen over 
het opstellen van een gebiedsvisie Mal-
den Noord en over het koersdocument 
Omgevingsvisie Heumen. Deze voorstel-
len werden gewijzigd vastgesteld door de 
raad. 

Daarnaast dienden een aantal partijen 
twee moties vreemd aan de orde van de 
dag in. Dit zijn verzoeken aan het college 
om iets te doen over een onderwerp dat 
niet op de agenda stond. Er werd een motie 
ingediend waarin het college wordt ver-
zocht te onderzoeken of sv Juliana ’31 op 
de huidige locatie behouden kan blijven 
en de gronden aan de Looistraat onder-
deel kunnen worden van het plangebied 
ter realisatie van de gewenste woning-
bouw. Dit onderzoek zou gelijktijdig moe-
ten plaatsvinden met het onderzoek naar 

de verkeerssituatie rondom de Hoge brug. 
Deze motie is ingetrokken, omdat het col-
lege heeft  toegezegd een QuickScan uit te 
voeren naar dit onderwerp. 
De andere motie vreemd aan de orde van 
de dag “steun in crisistijd” is ingetrokken 
vanwege de schrift elijke mededeling van 
het college over de maatregelen in onze 
gemeente voor inwoners die te maken 
hebben met de stijging van energiekosten. 
Voor de precieze verzoeken van de raad 
aan het college kunt u de website https://
heumen.raadsinformatie.nl/ raadplegen.

Terugkijken? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is? 
Dan kunt u de vergadering terugkijken via 
de vergaderkalender: 
https://heumen.raadsinformatie.nl
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de uitzending.

Donderdag 20 oktober vergaderen de raads- 
en commissieleden van onze gemeente in 
de Integrale Commissie. Er wordt een 
raadsvoorstel besproken: de programma-
begroting 2023-2026. 

Agenda en stukken
De volledige agenda en de stukken van de 
commissievergadering vindt u op de ver-
gaderkalender van de gemeenteraad: 
www.heumen.nl/vergaderkalender bij de 
datum van de vergadering.

Volgen van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de Raad-
zaal van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom als toehoorder. Aanmelden 
is niet nodig.

U kunt de vergadering ook volgen via de 
website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
vergadering en klik vervolgens op de link 
naar de uitzending. Deze verschijnt kort 
voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugkijken.

Inspreken
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmel-
den bij de raadsgriffi  e via e-mail: 
griffi  e@heumen.nl of telefonisch op: 
(024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de 
dag van de vergadering tot 16.00 uur.

Aanmelden papieren afvalwijzer 2023
Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer vindt u de ophaaldagen en alle informatie over 
afval. Zet u de meldingen in de Dar app aan? Dan krijgt u een melding bij belangrijk nieuws 
en wanneer Dar uw afval ophaalt. We informeren u graag op deze digitale manier.

Heeft  u de afvalwijzer van 2023 toch graag op papier? Eind dit jaar kunt u deze via de 
website van Dar downloaden en printen. Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 2023 
per post toestuurt? Vraag deze dan uiterlijk 31 oktober 2022 aan via: 
www.dar.nl/papierenafvalwijzer/ Of bel met Dar om er een aan te vragen via (024) 371 60 00.

Laatste kans: stem op de koortsboom

Onze koortsboom bij de ruïne St Walrick doet het goed! Meer dan 1000 keer is er op deze 
bijzondere boom gestemd. Een mooi tussenresultaat, maar voor een goede eindplek telt 
iedere stem. Stem mee in de spannende race voor de titel ‘boom van het jaar’. 
Stemmen kan tot 17 oktober om 12.00 op www.deboomvanhetjaar.nl 
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Collectes
Geen collectes

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
• Malden: Rijksweg 59

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Sectie G Perceel 5819 nabij  
 Malderburchstraat 
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 69 

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Ter inzage: ontwerpwijzigingsplan  
 “Monumentweg 6-8 Heumen”
• Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan  
 “Malden, Hatertseweg 28”

Groep 7 van Basisschool De Regenboog 
uit Malden komt ontbijten bij de 
burgemeester

Herkent u een hennepkwekerij 
in uw buurt?

Energie in het Dorp/Energie in de Wijk

Vrijdagochtend 7 oktober ontving burgemeester Minses 20 leerlingen van groep 7 van  
Basisschool De Regenboog uit Malden voor het Burgemeestersontbijt in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Het Burgemeestersontbijt heeft als doel om het belang van een goed 
ontbijt onder de aandacht te brengen van de kinderen. 

Bakkerij ‘t Kraayennest uit Malden zorgde voor een heerlijk en gezond ontbijt, waar de 
kinderen zichtbaar van genoten. Het was een gezonde start van de dag! Het aangeboden 
ontbijt voldeed namelijk aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en daarmee werd het 
belang van gezond ontbijten onderstreept. Daarnaast waren er natuurlijk heel veel vragen 
aan de burgemeester zoals: “Hoe zwaar is de ambtsketen?” of “Hoe word je burgemeester?”.  
Het was een gezellige, leerzame ochtend.

Het burgemeestersontbijt
Dit ontbijt is geïnitieerd door het Nationaal Schoolontbijt in samenwerking met de  
Stichting Ambachtelijke Bakkerij. Het belang van een goed en gezond ontbijt staat meer 
dan ooit op de agenda. Er wordt zelfs door het kabinet overwogen om deze startmaaltijd  
op school aan te bieden. 

Kweken van hennep in woonwijken leidt regelmatig tot erg gevaarlijke situaties. De kans 
op brand, ontploffing en water- en stankoverlast is groot. Hennepkwekerijen komen  
overal voor, niet alleen in loodsen of schuren, maar ook in appartementen of woonhuizen. 
Herken daarom de signalen en meld verdachte situaties! 

Zo herkent u een hennepkwekerij
1. De hele tijd een zoemend, piepend of brommend geluid.
2. Altijd condens op de ramen.
3. Afgeplakte ramen en deur (folie/karton).
4. Roosters op opmerkelijke plaatsen (aan gevel of op dak).
5. Sterke wietgeur kan aanwezig zijn.
6. Woning maakt een verlaten indruk.
7. Er is bijna nooit of maar kort iemand aanwezig.
8. Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijden.
9. Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds).
10. Bij sneeuwval een onbesneeuwd dak.

Dit zijn de gevaren 
Hennepteelt zorgt voor brand- en ontploffingsgevaar. Een kwekerij is een broedplaats voor 
legionella. En levert daardoor gevaar op voor de gezondheid. Telers van hennep zijn steeds 
vaker het slachtoffer van geweld. Dit zorgt voor onveilige situaties in uw wijk. 

Meld onveilige situaties
Denkt u dat bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Meld dit dan en voorkom een ernstige 
situatie. Denk altijd aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s. Ga er nooit zelf 
op af! Neem contact op met de politie via 0900 - 8844. Of meld signalen van hennepteelt 
anoniem bij M. via 0800 - 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl/melden

Zoals u al in eerdere uitgaven van het  
Gemeentenieuws las, willen wij woning- 
eigenaren helpen om hun huis energie- 
zuiniger te maken en om zelf duurzame 
energie op te wekken. Daarom organiseren 
we dit najaar verschillende informatie-
avonden. Op alle avonden geeft een  
energieadviseur, een medewerker van het 
Regionale Energieloket en een medewerker 
van de gemeente een toelichting op de 
stappen die u kunt zetten. Onze wethouder 
duurzaamheid heet u welkom op deze 
avond.

De volgende informatieavonden
staan gepland op:

• Maandag 17 oktober
 19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
 Verenigingsgebouw,
 Willem Alexanderstraat 1, Overasselt

• Maandag 31 oktober
 19.30 – 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
 Basisschool De Tovercirkel in Malden 
 (Zwerfkei 59)

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deel- 
nemers we op deze informatieavonden 
kunnen verwachten, is het prettig als u zich 
aanmeldt (graag aangeven welke avond uw 
voorkeur heeft via duurzaam@heumen.nl). 

Aanmelden is niet verplicht. Uiteraard is er 
ook op onze website:
www.heumen.nl/duurzaamheid veel infor-
matie te vinden. Wij hopen u op een van 
deze avonden te mogen ontmoeten. 

Vervanging schuifdeuren gemeentehuis
Van 14 tot en met 19 oktober worden de schuifdeuren vervangen van ons gemeentehuis. 
Er komt een tijdelijke ingang links van de ingang van het gemeentehuis zodat u naar 
binnen kunt. Er kan enige overlast zijn maar we proberen dit zo beperkt mogelijk  
te houden. 


