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November is een ideale maand om bo-
men  te planten. De jonge bomen kunnen 
dan rustig wennen aan hun nieuwe plek 
voor ze in het voorjaar beginnen te groeien. 
Daarom komen er deze maand fl ink wat 
bomen bij in onze gemeente.  

Bijzondere plant-momenten 
Op 16 november is de boomfeestdag. 
BurgemeesterJoerie Minses is dan te 
vinden in Nederasselt bij Kadans. Daar helpt 
hij de kinderen van basisschool de Tandem 
met het planten van een meidoornheg. 
Wethouder Pepijn Baneke gaat naar de 
Vieracker in Malden waar hij een steentje 
bijdraagt aan het planten van een 
aantal struiken. Tot slot gaat de burge-
meester naar het ‘Wij-bos’ in Malden om 
mee te helpen aan de uitbreiding van dit 
voedselbos.     

November: hét moment om bomen te planten 
Verspreid door de gemeente 75 bomen erbij 
Afgelopen jaren is een aantal bomen ge-
kapt, bijvoorbeeld doordat ze ziek waren of 
teveel last hebben gehad van droogte. 
We gaan op die plekken nu 35 nieuwe 
bomen planten en nog eens 40 nieuwe 
bomen op overige plekken. We hebben 
gekozen voor een diversiteit aan soorten, 
die afwisselend bloeien, waardoor ze bij-
dragen aan de biodiversiteit. 

Wat is een goede plek? 
Bomen hebben ruimte nodig om te groeien 
daarom planten we ze vooral in grotere 
groenstroken, of speeltuinen. Bomen in een 
stoep of straat hebben vaak niet voldoende 
ruimte en drukken met hun wortels de 
straatstenen omhoog. Dat willen we voor-
komen door speciale bomengrond en een 
wortelscherm te gebruiken. 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Ouderavond sociale media en gamen
Op donderdag 22 november nodigen Syn-
these jongerenwerk, Preventiewerk Iriszorg 
en de gemeente u graag uit voor ouder-
avond over sociale media en gamen. De 
avond is bedoeld voor ouders met kinderen 
in groep 7/8. 

Op deze avond krijgt u informatie over soci-
ale media en het puberbrein en over (pro-
blematisch) gamen. Naast dat u informatie 
krijgt is er volop ruimte om met andere ou-
ders in gesprek te gaan over deze onder-
werpen. Hoe pakken andere ouders het aan 
wat betreft  afspraken maken over scherm-

tijd? Welke apps wel en welke niet? Welke 
regels hebben anderen en hoe gaan ande-
ren ermee om? En er is ruimte om tips en 
tricks uit te wisselen.

Locatie:  Jongerencentrum The Basement 
Adres:  Kerkplein 8A, Malden
Datum:  Donderdag 22 november 2022
Tijd:  Inloop:   19.15uur 
  Start: 19.30uur
  Eindtijd: 21.00uur

Aanmelden: teamheumen@synthese.nl
Vragen vooraf?  06 - 31 64 14 63



Wat is Kwikstart?
Als u een opgroeiend kind heeft  dan komt daar veel bij kijken. Bij elke levensfase horen weer 
andere uitdagingen. Misschien is uw kind op zoek naar een bijbaan, wordt uw kind binnen-
kort 18 jaar of gaat uw kind het huis uit. Er moet dan veel geregeld worden. Daar helpen wij 
als gemeente u graag bij. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er nu een speciale app 
met informatie over alle voorzieningen in onze gemeente over de jeugd: Kwikstart. 

Kwikstart helpt u op het gebied van wonen, geldzaken, werk, school, gezondheid/hulp, 
verzekeren, rechten/plichten en 18 jaar worden. Denk aan bijvoorbeeld aan het regelen van 
geldzaken, het zoeken van een vervolgopleiding of het zoeken van een geschikte woning. 
Het kan handig zijn om hulp of overzicht te krijgen.

Online ouderavond over roken, drinken 
en drugs

IrisZorgPreventie en Pro Persona Connect organiseren digitale ouderavonden over onder-
werpen die spelen bij ouders van middelbare scholieren. Het gaat over opvoeden, alcohol, 
roken, drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentale gezondheid. Als dit voor u ook 
interessant is, sluit dan aan bij een digitale avond!

Er zijn verschillende avonden, de eerstvolgende is op: donderdag 22 november en gaat over 
roken, drinken en drugs. Ouders van kinderen uit de 1e en 2e klas zijn welkom! 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. 

Reinigen regenwaterputten

Geen prut in de regenwaterput!

Vanaf maandag 21 november tot 16 december komt de kolkenreiniger van de fi rma Weijers 
Riooltechniek weer langs om de regenwaterputten (kolken) leeg te zuigen. Deze start in 
Nederasselt en gaat vervolgens via Overasselt en Heumen naar Malden. Wij vragen u in 
deze periode bij het parkeren van uw auto de kolken zoveel mogelijk vrij te houden.

Twee keer per jaar reinigen wij de regenwaterputten in de openbare ruimte. Het periodiek 
schoonmaken van kolken is nodig omdat samen met het regenwater er zand en bladafval in 
de kolk stroomt. Om te voorkomen dat dit rechtstreeks in het riool terecht komt, zit er een 
opvangbak in die vuil zoveel mogelijk verzamelt en de instroming in het riool tegenhoudt. 
Daarnaast kan er regenwater op straat blijven staan als de kolk niet op tijd wordt gereinigd.

De kolken zijn alleen bedoeld voor de inza-
meling van regenwater. Regenwater wordt 
namelijk tegenwoordig zoveel mogelijk 
apart ingezameld. En, waar het kan, ter 
plekke in de bodem geïnfi ltreerd via onder 
andere infi ltratieriolen, wadi’s of afgevoerd 
via slootjes. 

Regelmatig worden er resten van verf, 
cement, frituurvet, olie en zakjes honden-
poep aangetroff en. Deze stoff en zijn scha-
delijk voor het rioolsysteem en het milieu 
en kunnen daarnaast verstoppingen ver-
oorzaken. Kolken zijn dus geen afvalputten!

Waar kan ik met mijn afval(water) terecht?
• Schoonmaaksop: in de gootsteen
• Cementresten: laten stollen en met het 
 bouwafval afvoeren
• Frituurvet: in één van de gele inzamel
 bakken of naar de milieustraat
• Afgewerkte olie en verfresten: naar de 
 milieustraat

• Kattenbakkorrels: bij het restafval
• Hondenpoepzakjes: in een afvalbak op 
 straat of thuis
• Medicijnresten: naar de milieustraat of 
 de apotheek

Kolk verstopt? Laat het ons weten!
Het kan zijn dat vanwege sterke vervuiling 
of een defect de kolk het water niet goed 
afvoert. Merkt u dit? Laat het ons weten via 
de pagina Melding openbare ruimte, of bel 
14 024. Zo kunnen wij de verstopping op-
lossen.

Stank uit de kolk?
In de kolk hangt een zogenaamd stankklep-
je, zodat er geen open verbinding ontstaat 
met het riool. Direct na aan reinigingsronde 
of in een droge zomerse periode kan een 
rioollucht ontsnappen. Door 1 à 2 emmers 
water in de kolk te gooien, kunt u dit zelf 
verhelpen. Houden de stankklachten aan? 
Laat het ons weten via de pagina Melding 
openbare ruimte, of bel 14 024.

Volle luiercontainer? Denk aan de buurt!  
Sinds de start vorig jaar worden er veel 
meer luiers ingezameld dan verwacht, super!
Brengt u ook uw zakken vol luiers naar de 
containers? Daar zijn we blij mee. Zit de 
container vol? Zet de zakken er niet naast 
maar ga naar een andere container. Zo 
houdt u de plek rond de containers opge-
ruimd en fris. Wel zo prettig voor de buurt!  

Extra containers en vaker legen 
Er zijn dit jaar 40 ton meer luiers ingeza-
meld dan verwacht. Daarom zijn er op een 
aantal locaties extra containers geplaatst 
en worden containers vaker geleegd. Door-
dat we meten hoe vol de containers zijn 
weten we dat er nu voldoende ruimte is 
voor alle aangeboden luiers.  

Toch een volle container? 
Het kan voorkomen dat een container toch 

vol is. Vieze luiers kunnen fl ink stinken, u 
doet de buurt daarom een groot plezier 
door geen zakken naast de container te 
zetten. Breng de zakken naar een andere 
luiercontainer. Op www.dar.nl kunt u zien 
waar ze staan.
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Mantelzorgers ondersteunen hun naasten 
met hun zorg. Vaak vinden ze dat vanzelf-
sprekend, wij vinden het bijzonder. Daarom 
was vorige week van 7 t/m 11 november de 
Heumense week van de mantelzorg. Een 
week waarin we stilstonden bij mantelzorg. 
We deden dit in samenwerking met Mantel- 
zorg Heumen.   

Tijdens de Heumense week van de mantel-
zorg ontvingen bijna 300 mantelzorgers 
een kaart en cadeaubon. Dinsdag was het 
hoogtepunt van de week. Die dag begon 
voor de medewerkers van Mantelzorg  
Heumen met een leuke klus: taart bezorgen 

bij mantelzorgers. Dinsdagavond was het 
mantelzorgdiner. Dit werd geopend door 
Wethouder Rob Engels die zijn waardering 
uitsprak voor hun toewijding en onbetaal-
bare inzet.    

Ondersteuning voor mantelzorgers 
Mantelzorg bieden is niet altijd vanzelf-
sprekend en zeker niet gemakkelijk. Als 
mantelzorger staat u er niet alleen voor. 
Mantelzorg Heumen biedt een luisterend 
oor, en als u wilt ondersteuning. Bel voor 
meer informatie naar: (024) 357 05 70. 
U kunt ook mailen naar: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl

Mantelzorgers in het zonnetje tijdens 
Heumense week van de mantelzorg 
 

Burgerpeiling gemeente Heumen

Herhaald bericht
Meedoen met de Gemeentepolis?
De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag  
inkomen, chronische ziekte en/of lichamelijke beperking. Meedoen betekent minder  
betalen voor méér zorgverzekering. Deze wordt in onze gemeente ook wel de Collectieve 
Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) Heumen genoemd.

De CAZ Heumen biedt verschillende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee aan uw 
zorgverzekering en krijgt u ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen,  
fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo/Wlz.

De CAZ Heumen via VGZ of CZ
U maakt zelf de keuze van zorgverzekeraar. Dat kan VGZ of CZ zijn. Per verzekeraar kunt 
u vanaf 16 november, als ook de hoogte van de nieuwe premies bekend zijn maken uit 
verschillende aanvullende verzekeringen. De informatie hierover bekijkt u op: 
www.gezondverzekerd.nl/heumen.

Als u meer wilt weten
Ga dan naar de vrije inloopspreekuren in het gemeentehuis en laat u persoonlijk informe-
ren over de CAZ Heumen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
De vrije inloop is op:
• Woensdag 23 november tussen 13.30-16.00 uur, kamer 024 (gemeentehuis Malden)
• Woensdag 30 november tussen 13.30-16.00 uur, kamer 024 (gemeentehuis Malden)

Ondersteuning via de Formulierenbrigade (SSHB Support)
Heeft u vragen of meer hulp nodig, dan kunt u ook de Formulierenbrigade bellen  
06 - 23 84 29 64 en een persoonlijke afspraak maken, zie meer hierover op: 
www.sshbsupport.nl De Formulierenbrigade houdt ook spreekuren in Maldensteijn.

Meer informatie
Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u terecht bij de afdeling sociale zaken via
telefoonnummer (024) 358 83 00 of via soza@heumen.nl

Voelt u zich veilig in uw buurt? Hoe wordt het groen in uw omgeving onderhouden? Betrekt 
de gemeente u voldoende bij plannen? En hoe waardeert u de dienstverlening van de ge-
meente? 

Als gemeente horen we graag hoe u denkt over uw buurt, de gemeente en onze diensten. 
Daarom doen wij hier onderzoek naar. Wij nodigen u van harte uit om uw mening te geven 
en de vragenlijst in te vullen.

Zo doet u mee
Vul vóór maandag 21 november de vragenlijst in via 
www.burgerpeilingheumen.nl of scan de QR-code.

Vult u de enquête liever op papier in? 
Neem dan contact op met onderzoeksbureau Citisens via 0800 - 75 75 755 (gratis) voor het 
aanvragen van een papieren enquête. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00u en 
17.00u. U kunt ook een papieren versie vragen op het gemeentehuis.  Goed om te weten: de 
vragenlijst kan alleen worden ingevuld door inwoners boven de 18 jaar oud zijn en langer 
dan 1 jaar in de gemeente Heumen wonen.

Uw antwoord helpt ons
Met de uitkomsten van dit onderzoek willen wij onze dienstverlening verder verbeteren.  
Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. We hopen op 
uw deelname!
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Collectes
20 t/m 26 november: Kerk in Actie

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: Kloosterstraat 18
• Heumen: Bredeweg 6

Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: De Laan 16 (kadastraal  
 Overasselt Sectie F nummer 797)
• Malden: Bongerd 74, Herenhof 2, 
 De Toom 20

Anders besluit van algemene strekking
Kennisgeving: Onteigening van onroerende 
zaken in de gemeente Heumen voor de 
uitvoering van het bestemmingsplan 
Buitengebied N324.

Spellenmiddag voor 
jongeren vanaf groep 8

Synthese Jongerenwerk organiseert samen met de gemeente op dinsdag 22 november van 
16.00 tot 17.30 uur een spellenmiddag voor jongeren waarin ze het op kunnen nemen tegen 
onze gemeente! Let op: het maximum aantal deelnemers is 12 dus zorg dat uw zoon/ 
dochter op de hoogte is.
 
Jongeren (vanaf groep 8) nemen het door middel van verschillende spellen (FIFA op de play-
station, tafeltennis en o.a. Jenga) in toernooivorm op tegen onze collega’s die deze middag 
aansluiten in het jongerencentrum. Jongeren maken kans op een bol.com cadeaubon ter 
waarde van 20 euro.
 
Meedoen?
Stuur de jongerenwerker Vincent een e-mail naar: v.peeters@synthese.nl

Vacature Burgeradviesraad
Door het vertrek van twee leden van de 
Burgeradviesraad (BAR) is deze op zoek 
naar nieuwe leden om de BAR te verster-
ken. Heeft u ervaring met de consequenties 
die maatschappelijke issues voor mensen 
hebben, of kunt u zich hierin goed inleven? 
En voelt u zich betrokken bij vraagstukken 
rondom de Wmo, Participatiewet, ouderen, 
jongeren en nieuwe Nederlanders? Bent u 
daarnaast misschien zelf iemand die erva-
ring heeft met het sociaal domein van de 
gemeente, bijvoorbeeld door een handicap 
of ziekte? Dan is de BAR op zoek naar u! 

De BAR is een onafhankelijk adviesorgaan, 
ingesteld door het college van burgemeester 
& wethouders van de gemeente Heumen. 
Ze adviseren het College zowel gevraagd 
als ongevraagd over allerlei maatschappe-
lijke vraagstukken binnen het Sociaal  
Domein, bijvoorbeeld op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. On-
derwerpen die iedereen in de kern van het 
mens zijn raken. Ouderen, jongeren en 
nieuwe Nederlanders zijn hierbij belangrijke 
doelgroepen. Naast de adviezen die de BAR 
uitbrengt, zijn de leden ook vanuit hun  
deskundigheid of ervaring betrokken bij 
verschillende platforms en werkgroepen in 
Heumen, bijvoorbeeld over armoede, een-
zaamheid en dementie. 

Persoonlijke inzet
De vergaderingen vinden één keer per 
maand in de avond plaats met uitzondering 
van de zomerperiode. Gemiddeld bent u  
3 tot 4 uur per week kwijt aan de BAR.  
Het BAR-lidmaatschap kent een presentie-
vergoeding. 

Competenties
Het is belangrijk dat u kritisch analytisch 
bent ingesteld en dat u een visie vormt over 
beleidsplannen binnen het Sociaal Domein. 
Ook kunt u deze beleidsplannen vertalen 
naar de uitvoering en daarbij effecten voor 
inwoners inschatten. Tot slot is het een pré 
als u vanuit uw achtergrond of als erva-
ringsdeskundige een inbreng levert.  

Reageren?
Herkent u zich in bovenstaande, bent u in-
woner van de gemeente Heumen en wilt u 
graag lid worden van de BAR? Reageer dan 
uiterlijk 21 november op deze oproep en 
schrijf een brief met uw motivatie aan  
Burger Advies Raad gemeente Heumen, 
t.a.v. Secretaris BAR, postbus 200, 6581 AZ 
Malden. Per e-mail kan ook: 
bar@heumen.nl 
Op woensdagochtend 24 november vinden 
de eerste kennismakingsgesprekken plaats. 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op:
www.heumen.nl/bar 
of mail naar bar@heumen.nl. 


