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2023 gaat bijna beginnen. Heeft u al goede 
voornemens gemaakt? Meer bewegen? 
Stoppen met roken? Wat vaker naar de film 
of uit eten gaan, minder drinken? Bij dat 
laatste kan de IkPas Battle u helpen. IkPas 
is een jaarlijkse actie waarbij wordt opge-
roepen om uw alcoholgebruik even op pau-
ze te zetten. Dat heeft veel voordelen! 
Door tijdelijk geen alcohol te drinken merkt 
u welke rol alcohol (vaak onbewust) in uw 
leven speelt.

Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat 
deelnemers
Tíjdens IkPas: 
• 55% beter slaapt;
• 62% voelt zich lichamelijk fitter en 63%  
 voelt zich mentaal fitter;
• 32% verliest gewicht na deelname;
• 50% ervaren dat ze een goed voorbeeld  
 zijn voor jongeren;

Doe mee met de IkPas Battle! 
Ná IkPas:
• 58% is zich na IkPas meer bewust van hun  
 alcoholgebruik en kiest bewuster óf,  
 wannéér en hoevéél ze willen drinken in  
 plaats van te handelen uit gewoonte;
• 30% drinkt 6 maanden na IkPas gemid- 
 deld minder alcohol;
• 64% kan na afloop van de pauzeperiode  
 beter nee zeggen tegen alcohol. 

Meer dan genoeg voordelen dus. Bent u be-
nieuwd welke voordelen een alcoholpauze 
u opleveren? Ga het ervaren en doe mee! 
Daarbij biedt IkPas na inschrijving u een 
aantal (anonieme) webinars, artikelen en er 
is een coach beschikbaar.

Doel IkPas Battle? 
Het doel van de IkPas Battle van januari 
2023 is: met zoveel mogelijk inwoners uit 
de gemeenten Heumen en Mook en  

Gezonde en veilige bomen

We willen onze bomen gezond en veilig houden. Daarom laten we ze één keer per drie 
jaar  onderzoeken. Er wordt dan gekeken naar veiligheid, conditie en snoeibehoefte.  
Wanneer nodig,  wordt een boom wat vaker nagekeken. Van de 11.200 bomen in onze  
gemeente zijn er dit jaar  4000 gecontroleerd en aan de beurt voor hun snoeironde.  
Het gaat om bomen in Malden ten oosten van de Rijksweg.  

Bomenonderhoud in de winter 
Uit het onderzoek blijkt welke maatregelen nodig zijn voor het onderhoud van de bomen. 
We  werken met een onderhoudsplan, waarvoor we een aannemer opdracht geven.  
De aannemer start in januari in Malden Noord-Oost. Het dode hout wordt dan uit de boom-
kroon gezaagd. Of ze begeleiden de boom tot een volwassen boom. Soms is het nodig een 
boom te kappen. In dat geval  kijken we of er in de omgeving een nieuwe boom geplant  
kan worden.  

Snoeivragen: gebruik verbeterdebuurt.nl 
Vraagt u zich af waarom een boom gesnoeid wordt? Of wilt u juist weten waarom een  
bepaalde boom niet gesnoeid wordt? Voor deze en alle andere vragen kunt u een melding 
doen via www.verbeterdebuurt.nl 

Heeft u last van een boom?
Soms geven bomen overlast door blad, bloesem of schaduw, dit is vaak een tijdelijke periode. 
Indien u erg veel overlast heeft van een boom dan kunt u dit melden via: 
www.verbeterdebuurt.nl
We bekijken alle verzoeken en wanneer mogelijk lossen we het op. Vanuit het belang van 
gezonde en  veilige bomen lukt dit niet altijd. Bomen kunnen niet onbeperkt gesnoeid  
worden en ook het toppen van een boom is een heftige ingreep. 

Middelaar 30 dagen het alcoholgebruik op 
pauze zetten en daarin de strijd aangaan 
met onszelf én met elke andere gemeente.  
Uiteraard wordt het aantal deelnemers 
naar rato van het aantal inwoners berekend 
en worden gemeenten met vergelijkbare 
grootte vergeleken. 
In 2022 behaalde Heumen de 7e plaats en 
Mook en Middelaar de 2e plaats!! 

Inschrijven
Alleen als u inschrijft telt uw deelname mee 
in de Battle. De battle is te volgen op:
www.ikpas.nl/battle
Ga nu naar www.ikpas.nl, scroll naar bene-
den en klik op de knop: “Doe mee” en schrijf 
u vandaag nog in. 

De start is op 1 januari 2023.



Geldzorgen? 
Maak gebruik van onze hulp en onze regelingen!

Individuele inkomenstoeslag 
Deze toeslag is mogelijk tot aan pensioengerechtigde 
leeftijd als u al 3 jaar een minimum inkomen heeft gehad 
en er weinig kans op verbetering is. 

Meer hierover:
www.heumen.nl/aanvulling-op-laag-inkomen

Bijzondere bijstand

Dit is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, die u 
niet zelf kunt betalen zoals vervanging van een 
koelkast of advocaatkosten. 

Meer hierover:
www.heumen.nl/bijzondere-kosten

Stichting 
Hulpfonds Heumen

Eenmalige financiële of materiële hulp voor acute 
noodzakelijke kosten waarvoor geen andere vergoeding 
mogelijk is, waardoor u na deze hulp weer verder kunt. 

Meer hierover:
www.hulpfondsheumen.nl

Collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kunt u hier gebruik van maken. 
De gemeente vergoedt dan een deel van uw premie.

Meer hierover: 
www.gezondverzekerd.nl

Financiële 
tegemoetkoming Wmo 

 
Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt 

extra kosten met zich mee, zoals een eigen 

bijdrage voor een hulpmiddel of hulp. 

Voor deze meerkosten kunt u een 
jaarlijkse vergoeding krijgen. 

Meer hierover:
www.heumen.nl/hoe-werkt-de-wmo

Voedsel- en kledingbank
De Voedselbank voorziet mensen in geldnood van een 
wekelijks voedselpakket. Ook kan er een kledingpakket 
worden aangevraagd bij de Kledingbank.

Meer hierover:
www.voedselbankgroesbeek.nl  
www.kledingbanknijmegen.nl

 Hulp bij geldzorgen
Schuldhulpverlening (bij de gemeente) geeft budgetadvies 
en budgetbegeleiding en helpt bij het regelen van beta-
lingsachterstanden en schulden.

Meer hierover: www.heumen.nl/hulp-bij-geldzorgen of
stuur een e-mail naar: schuldhulpverlening@heumen.nl

SSHB Support helpt bij uw thuisadministratie en bij het 
invullen van formulieren en aanvragen regelingen.

Meer hierover: www.sshbsupport.nl 
en/of www.stichtinghumanitas.nl

Bel voor meer informatie met de gemeente
14 024 of (024) 358 83 00 of mail naar: soza@heumen.nl 

Voor hulp bij het aanvragen van regelingen kunt u een afspraak maken 
met de Formulierenbrigade via www.sshbsupport.nl of 06 - 23 84 29 64

Heumenstegoed

Een jaarlijkse vergoeding voor elk gezinslid voor het 
meedoen aan allerlei activiteiten zoals lidmaatschap 
van een (sport)club, cursus, bibliotheek, internet, 
binnenspeeltuin, bioscoop of een uitstapje. 

Meer hierover:
www.heumenstegoed.nl

Vergoeding schoolkosten 

Een jaarlijkse vaste vergoeding voor ouders of verzorgers 
voor bijkomende schoolkosten en schoolspullen voor 
kinderen in het voortgezet onderwijs. 
Voor kinderen van 12 t/m 18 jaar.

Meer hierover: 
www.heumen.nl/bijzondere-kosten

Kinderopvangregeling
Deze vergoeding kunt u aanvragen als u niet kunt werken 
door sociale of medische redenen of door het volgen van 
een re-integratietraject of 
inburgeringscursus.

Meer hierover: 
www.heumen.nl/kinderopvang

Studietoeslag
Wanneer een bijbaan door een handicap of ziekte niet 
mogelijk is naast een studie, kan er een studietoeslag 
worden aangevraagd. 

Meer hierover: 
www.heumen.nl/aanvulling-op-laag-inkomen

Stichting Leergeld

Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten.

Het gaat om bijvoorbeeld het vergoeden van een fiets, 
computer of tablet of een 
vergoeding van zwemlessen.

Meer hierover: 
www.leergelddestuwwal.nl
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Voorlichtingsavond 
‘Help mijn puber gaat uit!’

Strooien bij gladheid 

Sfeerverlichting op het Kerkplein 

Op dinsdag 6 december organiseren Synthese, Iriszorg en wij een ouderavond speciaal 
voor puberouders over alcohol en soft drugs. De avond is gericht op ouders van jongeren van 
ongeveer 14 tot 16 jaar.

Heeft  u kinderen in de leeft ijd van 14 tot 16 jaar en staan ze op het punt om binnenkort zelf 
uit te gaan? Dan is deze interactieve avond misschien iets voor. We geven informatie over 
het puberbrein en er is volop ruimte om met andere ouders te overleggen en tips en tricks 
uit te wisselen. Op deze avond zijn ook jongerenwerkers en experts op gebied van middelen 
en preventie van Iriszorg aanwezig. 

Locatie en aanmelden
Wanneer? Dinsdag 6 december 2022
Hoelaat? 19.30 - 21.00 uur
Waar? Jongerencentrum ‘The Basement’, Kerkplein 8A, Malden
Aanmelden? Via jongerenwerker Wim Lange: 06 - 40 63 26 75 of mail naar:  
  w.lange@synthese.nl

Vergadering commissie 
Bestuur en Samenleving: 
donderdag 8 december

Donderdag 8 december om 20.00 uur 
vergaderen de raads- en commissieleden 
van onze gemeente in de commissie 
Bestuur en Samenleving. Er staan vijf 
onderwerpen op de agenda, waaronder 
het beleidsplan Iedereen doet mee! 
2023-2026 en een voorstel over voor- en 
vroegschoolse educatie. 

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.

Als de weervoorspellingen aangeven dat 
het glad wordt, gaan wij zo snel mogelijk de 
wegen op gladheid controleren en indien 
nodig ook strooien. We strooien dan op de 
hoofdwegen, fi etspaden, schoolroutes en 
ontsluitingswegen. Ook worden openbare 
gebouwen zoals het gemeentehuis toegan-
kelijk gehouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het 
strooien op wegen en paden van bedrijven 
of particulieren en op parkeerterreinen. 
Wij vragen u daarom om in elk geval de 
trottoirs voor uw woning sneeuwvrij te 
houden en uw buren daarbij zo nodig een 
handje te helpen. Indien gewenst zorgen wij 
per wijk/dorp voor sneeuwschuivers, een 
zoutstrooier en zout in 25 kg zakken. Deze 
kunnen per wijk/dorp in onderling overleg 
ingezet worden.

De dagen worden korter en de feestdagen komen eraan. Net als ieder jaar hangt onze 
gemeente in de wintermaanden sfeerverlichting op het kerkplein.  Deze lichtjes brengen 
sfeer, zorgen voor een veiliger gevoel tijdens de donkere avonden en zijn energiezuinig.  

Mooi en energiezuinig 
Het is belangrijk dat we zuinig omgaan met energie. Daarom is gekozen voor sfeerverlich-
ting met Led-lampjes. Die hebben weinig elektriciteit nodig om te branden. Waar mogelijk 
wordt ook een timer gebruikt zodat de lampjes niet dag en nacht hoeven te branden. 
Dat lukt niet overal, dus op sommige plekken zult u toch altijd licht zien branden. 

Wilt u meehelpen om de openbare verhar-
dingen sneeuwvrij te houden? Dan kunt u 
dit aangeven via: www.verbeterdebuurt.nl 
of download de app van Verbeter de Buurt. 
U kunt ook bellen: (024) 358 83 00 of mailen 
naar: heumen@heumen.nl.

Strooiroutes
Op onze website vindt u de precieze 
strooiroutes en extra informatie. Ga hier-
voor naar: www.heumen.nl/strooien

Verwijdering paaltjes
Op de aangewezen te strooien fi etspaden 
worden zo nodig de paaltjes verwijderd. 
Zodat we er bij gladheid beter en sneller 
kunnen strooien. Na het strooiseizoen, eind 
maart, worden de paaltjes weer terug-
gezet. Het is niet mogelijk om deze paaltjes 
tussentijds terug te plaatsen.

Aanpassing in de ritreserveringstijden 
Om het vervoer voorspelbaar en daardoor 
beter uitvoerbaar te houden, worden de 
regels voor het boeken van een rit per 
1 januari 2023 gewijzigd. Dit betekent dat 
reizigers de ritten voor in de ochtend en de 
avond ruim van tevoren moeten boeken. 

Ritreserveringstijden vanaf 1 januari 2023
Vanaf 1 januari moeten reizigers ritten met 
een vertrektijd tussen 08.00 en 10.00 uur 
’s ochtends en tussen 22.00 uur en 00.00 
uur ’s avonds eerder boeken. Door verder 
van tevoren de ritten te boeken, kunnen de 
taxibedrijven beter rekening houden met 
het aantal ritten en kunnen zij ervoor 
zorgen dat de reizigers op tijd opgehaald 
kunnen worden. 

Ritten met een vertrektijd tussen 22.00 uur 
en 00.00 uur ’s avonds, kunnen vanaf 
1 januari nog enkel geboekt worden vóór 
20.00 uur diezelfde avond. Ritten met een 
vertrektijd tussen 08.00 uur en 10.00 uur 
‘s ochtends kunnen vanaf 1 januari geboekt 
worden tot 20.00 uur de voorgaande avond. 

De vervroegde ritreserveringstijden gelden 
voor zowel online boekingen als telefoni-
sche boekingen. Voor ritten met een ver-
trektijd tussen 10.00 uur ’s ochtends en 
20.00 uur ’s avonds geldt nog steeds dat 
deze telefonisch 1 uur van tevoren en online 
2 uur van tevoren geboekt kunnen worden. 
Voor alle ritten die geboekt worden tussen 
3 en 1 uur van tevoren, geldt een toeslag 
van eenmaal het opstaptarief van het 
WMO-tarief met korting. 

Alle reizigers worden geadviseerd zo vroeg 
mogelijk van tevoren ritten te boeken. 
In verband met de huidige chauff eurs-
tekorten, is het mogelijk dat er anders geen 
vervoer beschikbaar is op het gewenste 
moment.



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
• Nederasselt: Rijksweg 3, Eindsestraat 5
• Malden: HMN01 Sectie F Perceel 1111 
 Nabij De Hoge Brug 37

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Kloosterstraat 13, Rijksweg 44, 
 Rijksweg 128

Verleende APV Vergunning (toestemming 
voor een noodkap van 1 boom)
• Heumen: Dorpstraat 7A

Omgevingsvergunning niet 
vergunningplichtig
• Heumen: Dorpsstraat 41

Verkeersbesluit of mededeling
• Malden: Realisatie oplaadpaal elektrisch  
 rijden (De Horst)

Uitschrijving basisregistratie personen
- https://bit.ly/3EMIMja
- https://bit.ly/3H29J4S

Besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder
• Malden: Rijksweg 60 
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Herhaald bericht: 
Volle luiercontainer? 
Denk aan de buurt!  
Sinds de start vorig jaar worden er veel meer luiers ingezameld dan verwacht, 
dat is heel fi jn! Brengt u ook uw zakken vol luiers naar de containers, maar zit de 
container vol? Zet de zakken er niet naast maar ga dan naar een andere 
container. Zo houdt u de plek rond de containers opgeruimd en fris. Wel zo prettig voor 
de buurt!  

Extra containers en vaker legen 
Er zijn dit jaar 40 ton meer luiers ingezameld dan verwacht. Daarom zijn er op een 
aantal locaties extra containers geplaatst en worden containers vaker geleegd. 
Doordat 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.

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


