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Meer mensen gaan de houtkachel gebrui-
ken om hun huis te verwarmen vanwege de 
hoge gasprijzen, zo is de verwachting. 
Veel burgers maken zich grote zorgen over 
de luchtkwaliteit die hierdoor aangetast 
wordt. Een vuurtje kan voor de een gezellig 
zijn en een ander juist veel overlast geven. 
Probeer bij overlast eerst het gesprek aan 
te gaan met degene die hout stookt.

Het Longfonds en de GGD’s zijn duidelijk. 
Stoken met hout is een slecht idee. Bovenal 
omdat het de luchtkwaliteit in een buurt én 
in de woning van de stoker ernstig veront-
reiningd. Met alle gevolgen voor de 
gezondheid van zowel stoker als om-
wonenden.

Hout stoken
Als u hout wilt stoken, kunt u de Stook-
wijzer (www.stookwijzer.nu/) gebruiken. 
Dit is een website met advies wanneer u 
het vuur beter uit kunt laten. De Stook-
wijzer meet op postcodeniveau en kijkt 
naar luchtkwaliteit en windkracht. De 
Stookwijzer is er voor vuur dat u binnen of 
buiten stookt.

Overlast door houtrook
Stooktips
Wist u dat houtrook veel fi jnstof bevat? 
Mensen met bijvoorbeeld longklachten 
hebben hier veel last van, maar het kan ook 
voor uw eigen gezondheid op de langere 
termijn slecht uitpakken. Wilt u desondanks 
stoken, maak dan gebruik van onderstaan-
de tips om schoner en effi  ciënter te stoken.

Buiten:
• Laat de barbecue of vuurkorf uit bij wind-
 stil of mistig weer;
• Stook alleen droog, onbehandeld hout 
 (dus bijvoorbeeld geen geverfd of gebeitst 
 hout);
• Brandbare blokken van geperst hout 
 (zonder toevoegingen) geven minder rook
• Een elektrische barbecue geeft  nauwe-
 lijks (rook)overlast voor de omgeving.

Binnen:
• Laat de open haard of houtkachel uit bij 
 windstil of mistig weer;
• Stook alleen droog, onbehandeld hout;
• Laat de schoorsteen minstens 1 keer per 
 jaar goed vegen.

Zorg dat er in uw huis en bij het vuur ge-
noeg frisse lucht komt. Laat het hout niet 
smoren en laat het vuur vanzelf uitbranden.

Dag van de Ondernemer: Michael Limbach 
en Peter Smulders in het zonnetje!  

Werkconferentie ‘Heumen voor iedereen’

Meedoen met de Gemeentepolis?
Vorige week vrijdag (18 november) was de landelijke Dag van de Ondernemer. Elk jaar zetten 
wij op die dag samen met de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen (OGH) een onder-
nemer in het zonnetje. Dit jaar waren dat ondernemers Michael Limbach van Maxifun en 
Peter Smulders van Anytyme en Kanaalzicht uit Heumen. Wethouder Rob Engels en voorzit-
ter van de OGH, Taecke Halma onthulde tijdens de borrel van Kracht van Lokaal de winnaars! 
Alle aanwezige ondernemers waren hier getuige van en werden getrakteerd op taart. 

Taecke Halma stond in zijn speech stil bij de lange lijst van activiteiten en initiatieven waar 
deze ondernemers zich voor hebben ingezet. Onder andere noemde hij de events waar ze 
zich samen voor hebben ingespannen: kermis en carnaval in Heumen, het pleinfeest bij de 
4-daagse in Malden en het winterfestijn. Taecke: “Peter en Michael zijn zeer maatschappe-
lijk betrokken in onze gemeente. Ze zijn ondernemers met hun hart op de goede plaats. 
Daarom hebben wij , gemeente, winkelcentrum en OGH , Peter en Michael uitgekozen voor 
de ondernemers van 2022.” 

 Wij willen graag een positief ondernemersklimaat bevorderen en het vieren van ‘de Dag van 
de Ondernemer’ draagt hieraan bij. We zetten samen met de OGH een lokale ondernemer in 
het zonnetje die is opgevallen vanwege het economisch en/of maatschappelijk onder-
nemerschap. Het is dus géén verkiezing van het beste bedrijf, het gaat om een bedrijf dat 
het goed doet en het verdient om in het zonnetje te worden gezet. 

Vlnr Sandra van Elk (winkelcentrum manager), Taecke Halma (voorzitter OGH), Michael Limbach 
(Maxifun), Rob Engels (wethouder), Peter Smulders (Anytyme en Kanaalzicht Heumen)

In oktober vond een nieuwe Werkconferen-
tie plaats. Het centrale thema van deze 
Werkconferentie was ‘Heumen voor ieder-
een’, over hoe we samen kunnen werken 
aan een inclusiever Heumen waar iedereen 
aan mee kan (blijven) doen. Meer dan 20 
lokale partners werkten hierbij samen aan 
vernieuwende oplossingen en projecten 
voor alle (kwetsbare) inwoners. Voor het 
eerst sinds de oprichting in 2003 konden 
dit jaar niet alleen partners thema’s aan-
dragen, maar ook inwoners.

Nieuwe thema’s
Er zijn twee nieuwe thema’s gekozen, na-
melijk ‘eenzaamheid’ en ‘geldproblemen’. 
Lees meer over deze thema’s op:
www.heumen.nl/werkconferentie
Bij het kopje ‘nieuwsbrieven’ vindt u ook 
het verslag van deze bijeenkomst in een 
nieuwsbrief en andere nieuwsbrieven.

Meer informatie
Veel informatie vindt u op de website maar 
voor nog meer informatie kunt u mailen 
naar: werkconferentie@heumen.nl 
Of contact opnemen met Fanny van Creij 
via: (024) 358 83 00.

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. Al meer dan 250 
inwoners maken hier gebruik van.

Meer informatie
Kijk op: www.gezondverzekerd.nl/heumen of kom naar 
de inloopmiddag op woensdag 30 november van 13.30 
- 16.00 uur (kamer 024, gemeentehuis te Malden). 

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



Wij starten met Max Vitaal

Publieksbalie open op donderdagavond 

Fietsplezier voor twee!

In januari 2023 start onze gemeente met 
‘Max Vitaal’. Inwoners van 50 jaar en ouder 
kunnen dan kennismaken met het complete 
sport- en cultuuraanbod bij hen in de buurt. 
Met als belangrijkste doel: hen aanmoedi-
gen om fi t en actief te blijven. 

Elke sportvereniging uit onze gemeente 
kan voor 1 december hun aanbod op de 
website www.heumenbeweegt.nl plaatsen. 
Het aanbod wordt geplaatst in het boekje 
Max Vitaal dat in januari wordt verspreid 
onder de inwoners, welzijn- en zorgorgani-
saties, (sport) verenigingen en tijdens de 
fi ttesten die in elke kerndorp plaatsvinden.

Contact
Nog niet elke vereniging in onze gemeente 
heeft  het aanbod doorgegeven op 
www.heumenbeweegt. 

Ook als het iets kouder is, kan fi etsen nog 
prima, maak daarom gebruik van de duo-
fi etsen!

De fi etsen zijn bedoeld voor inwoners van 
onze gemeente die vanwege hun leeft ijd 
of een beperking niet zelfstandig kunnen 
fi etsen. Met de duofi ets kunnen zij eropuit, 
buiten bewegen én iets leuks doen met een 
familielid of andere bekende. De duofi etsen 
zijn gratis te reserveren en worden beheerd 
door vrijwilligers in Heumen, Nederasselt 
en Overasselt. 

Een duofi ets is een driewiel-tandem waar-
op je met z’n tweeën naast elkaar zit. 
Zo kan iemand onder begeleiding fi etsen op 
een stabiele fi ets. U kunt samen trappen 
maar ook het trappen af en toe overlaten 
aan uw fi etsmaatje. De duofi ets heeft  ver-
schillende versnellingen. Twee van de drie 
leenfi etsen hebben elektrische onder-
steuning. Door de draaibare bijrijdersstoel 
is het makkelijk op- en afstappen. De stoel-
tjes zijn voorzien van een rugleuning. 

Hoe werkt het?
Er staan duofi etsen in Heumen, Nederasselt 
en in Overasselt. De fi etsen zijn te reserve-
ren via www.heumen.nl/duofi etsen
U komt via de site in contact met een vrij-

williger en na reservering is de fi ets op de 
afgesproken tijd en locatie beschikbaar. 
De vrijwilliger geeft  op de locatie duidelijke 
uitleg en de gelegenheid een proefrondje 
te maken. Daarna kiest de huurder zelf 
zijn route in de omgeving. Na afl oop wordt 
de fi ets weer teruggebracht naar dezelfde 
locatie.

Wanneer u meer (oudere) leden wil werven, 
is dit een mooie kans! Zet uw aanbod op de 
site of neem contact op Dorien Vrolijks. 
Zij is te bereiken op dinsdag en donderdag 
op: 06 - 52 68 31 16.

Maak gebruik van het Heumenstegoed!

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 belang-
rijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, daarom is er het Heumenstegoed!

• Er is € 275,- per jaar per persoon beschikbaar bij een inkomen tot 130% van het sociaal 
 minimum (en beperkt vermogen), de precieze bedragen ziet u hieronder:

Normen per 1 juli 2022, netto, inclusief vakantietoeslag, tot pensioenleeft ijd

Leefvorm Inkomensgrens 130%  Toegestaan ver mogen/
  van het minimum spaargeld

• Alleenstaande 1.432,37 6.505,-

• Alleenstaande ouder 1.432,37 13.010,-

• Gehuwd/samenwonend 1.432,37 13.010,-

Normen per 1 juli 2022, netto, inclusief vakantietoeslag, pensioengerechtigden

Leefvorm Inkomensgrens 130%  Toegestaan ver mogen/
  van het minimum spaargeld

• Alleenstaande of 1.593,37 6.505,-
 alleenstaande ouder

• Gehuwden waarvan beide  2.158,47 13.010,-
 echtgenoten de pensioen-
 gerechtigde leeft ijd 
 hebben bereikt

• Gehuwd, één  2.158,47 13.010,-
 pensioen gerechtigd, 
 de ander niet

• Het door de gemeente verstrekte budget moet aan 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

Openstelling Kerkplein voor parkeren
Het najaar is traditioneel de periode 
waarin het winkelcentrum van Malden 
veel bezoekers trekt met volle parkeer-
terreinen als gevolg. Van vrijdag 18 
november t/m 1 januari wordt daarom het 
Kerkplein opengesteld. Zo zijn er meer 
plaatsen beschikbaar en kan de drukte 
beter worden verdeeld. De openstelling 
geldt niet op marktdagen (donderdag-
ochtend tot 14.00), op beide kerstdagen 
en bij begrafenissen.

Wilt u een afspraak maken voor een van de diensten van onze publieksbalie? En komt het 
niet uit om dit tijdens kantooruren te doen? Kies dan voor de donderdagavond! Op deze 
avond is de balie ’s avonds geopend.

U kunt bij de publieksbalie terecht voor zaken als het aanvragen van uw identiteitskaart of 
verlengen van uw rijbewijs. Soms komt het voor dat de publieksbalie op een andere avond 
geopend is. De actuele tijden vindt u in de afspraakplanner.   

Iets regelen? Maak eerst een afspraak! 
Maak voor uw bezoek eerst een afspraak. Wij helpen u graag op de afgesproken dag en tijd. 
Het grote voordeel voor u is dat u niet lang hoeft  te wachten. U kunt online een 
afspraak maken via de blauwe knop. Of u kunt bellen naar onze medewerkers van het
KlantContactCentrum, zij kunnen u helpen met een afspraak maken. 

Hoe kunt u ons bereiken? 
Heeft  u iets van de gemeente nodig of wilt u iets regelen met de gemeente? 
Ga naar www.heumen.nl/contact
Afspraak maken: www.heumen.nl/afspraakmaken 
Telefoon KlantContactCentrum: (024) 358 8300 
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Boomfeestdag

Afgelopen woensdag was het boomfeestdag. Een perfect moment voor wat extra groen in 
onze gemeente.  

Bij Natuurstichting Kadans in Nederasselt hebben de kinderen van basisschool de Tandem 
een meidoornheg geplant. Ze kregen hulp van burgemeester Joerie Minses. De heg zal uit-
groeien tot een fijn leefgebied voor vele dieren. Diezelfde ochtend heeft Wethouder Pepijn 
Baneke samen met buurtbewoners struiken geplant bij de Vieracker in Malden. De buurt 
wilde graag beplanting tussen de Rijksweg en hun wijk en hebben hier actief aan bijgedragen.  

Het was een zonnige en productieve ochtend. Al dit extra groen is een mooie bijdrage aan 
onze lokale biodiversiteit. Hopelijk slaat alles goed aan!  

De burgerpeiling is verlengd!
U kunt de vragenlijst nog tot 5 december invullen. 
We horen graag uw mening!

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 gemeente? 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. 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 gemeen-
te Heumen wonen.

Zo doet u mee
Vul vóór maandag 5 december 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. 

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!

Collectes
27 november t/m 3 december: 
Leger des Heils

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: De Horst 12, Rijksweg 96

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Heumenhofseweg 5

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Overasselt: Kadastraal gemeente   
 Overasselt sectie F Perceelnummer 503  
 nabij Oude Kleefsebaan 11 
 
Verkeersbesluit of -mededeling
• Malden: Klinker: Realisatie oplaadpaal  
 elektrisch rijden


