
Stichting Join Us helpt jongeren (tussen de 
12 en 18 jaar) die meer sociale contacten 
zoeken. Tweewekelijks ontmoeten de 
jongeren elkaar in ons jongerencentrum 
‘The Basement’ in Malden (Kerkplein). 
Samen doen ze allerlei activiteiten die de 
deelnemers zelf bepalen en organiseren. 
Denk aan gamen, fi lm kijken, spelletjes 
doen of externe activiteiten. Tijdens de 
avonden zijn de jongerenwerkers van onze 
gemeente aanwezig die de jongeren helpen 
hun sociale redzaamheid te vergroten. 
Zo kunnen zij een passend netwerk op-
bouwen en behouden.

Tijdens deze bijeenkomsten doen de jonge-
renwerkers leuke activiteiten samen. In de 
tussenliggende weken gaat de jongere zelf 
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Join Us laat jongeren meedoen!
aan de slag met door hem/haar zelf 
bedachte sociale challenges. Ze worden 
natuurlijk geholpen door de jongerenwer-
kers en de andere deelnemers.

Voor wie is Join us?
Alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar die 
meer sociale contacten zoeken. Ze kunnen 
gratis en vrijblijvend deelnemen. 
Elke 14 dagen (op dinsdagavond) zijn de
 bijeenkomsten in het jongerencentrum 
‘The Basement’ van 18.30 tot 21.30 uur. 

Informatie?
Ben je geïnteresseerd en benieuwd naar 
meer informatie? Kijk dan op: 
www.join-us.nu

Twee keer per jaar voert onze gemeente 
cliëntervaringsonderzoeken uit onder in-
woners die gebruik maken van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
of van de Jeugdwet. Het doel hiervan is 
te achterhalen hoe deze hulp of onder-
steuning wordt ervaren. Onderzoeks-
bureau Zorgfocuz voert namens de 
gemeente de onderzoeken uit. 

Vragenlijst ligt op de deurmat rond 23 
augustus
Hee�  u in het eerste hal� aar van 2022 een 
aanvraag voor hulp of ondersteuning van-
uit de Wmo of Jeugdwet gedaan? En hee�  
u deze hulp of ondersteuning ook ontvan-
gen? Dan ontvangt u rond 23 augustus 
aanstaande een vragenlijst van Zorgfocuz. 
Wij vragen u hartelijk om deze vragenlijst 

Stichting Kamers met Aandacht zoekt woonruimte voor kwetsbare jongeren tussen de 
18 en 23 jaar, die op eigen benen willen staan, maar nog niet geheel zelfstandig kunnen 
wonen. Het gaat om jongeren die eerder ( jeugd)hulpverlening kregen, op een groep of in 
en pleeggezin woonden of thuisloos zijn. Deze jongeren hebben geen (of nauwelijks) 
sociaal netwerk waar ze af en toe op terug kunnen vallen. De stap naar helemaal alleen 
wonen is voor hen vaak net te groot, terwijl ze met een klein beetje informele hulp wel 
overeind blijven. 

Anne-Marie Akkers is als regio-coördinator een jaar geleden gestart met Kamers met 
Aandacht in onze gemeente maar ook in de omliggende gemeenten. Akkers: “Wanneer je 
net op eigen benen gaat staan, blijkt dat soms lastiger dan gedacht. De meeste jongeren 
kunnen voor praktische hulp of een luisterend oor terugvallen op hun familie. Maar bij wie 
kun je terecht als je geen of weinig netwerk hebt? Daarom is dit project een jaar geleden 
gestart. Ik geloof erin dat deze jongeren met een klein beetje informele hulp én een fi jne 
kamer het wel op eigen benen redden.

Woningdelen kan de jongere én verhuurder veel brengen
De verhuurder van een Kamer met Aandacht biedt net dat extra steuntje in de rug. Bijvoor-
beeld wanneer de jongere niet goed weet wat er in die brief van de gemeente staat of 
zenuwachtig is voor een sollicitatiegesprek. Samen een kop ko�  e drinken en een praatje 
maken is vaak al voldoende om het gevoel van eenzaamheid tegen te gaan.

Zorgvuldige match 
De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Anne-Marie Akkers kijkt zorg-
vuldig welke verhuurder bij de jongere past. Vervolgens stemt zij dit met allebei af en 
begeleidt zij de kennismaking. Wanneer iedereen een goed gevoel hee�  over de match 
wordt het contract en de huisregels vastgesteld. Akkers: “Goede afspraken over het ge-
bruik van gemeenschappelijke ruimten en bijvoorbeeld wanneer het ’s avonds stil moet 
zijn, zorgen ervoor dat het woningdelen langere tijd goed blij�  gaan. En als er een keer iets 
is, dan kunnen de verhuurder en jongere altijd bij mij aankloppen”. 

Meer informatie  
Hee�  u een kamer over en wilt u een jongere helpen? Kijk voor meer informatie over het 
verhuren van een Kamer met Aandacht op www.kamersmetaandacht.nl. Na de zomer-
vakantie is er iedere maand een online informatieavond waar een verhuurder vertelt over 
haar ervaring met deze vorm van woningdelen. Wilt u daar niet op wachten? Stuur een mail 
naar Anne-Marie Akkers (annemarie@kamersmetaandacht.nl) en dan neemt zij recht-
streeks contact met u op. 

Vul de cliëntervaringsonderzoeken 
Wmo en Jeugd in!

Kamers met Aandacht

in te vullen. Van kinderen t/m 15 jaar 
worden ook de ouders/verzorgers gevraagd 
om een vragenlijst in te vullen. Het invullen 
van de vragenlijst kost ongeveer 10 minu-
ten en kan zowel op papier als digitaal. 
Door de vragenlijst in te vullen helpt u de 
Wmo of Jeugdwet te verbeteren. 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrij-
willig. Ook is dit onderzoek volledig ano-
niem: de gemeente weet niet van wie welke 
antwoorden zijn.

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, g�  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 128

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Heumen: Heumenhofseweg 5
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 69

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: De Laan 6
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