
Jongerencentrum ‘The Basement’ is in mei 
geopend. Na de feestelijke open dag met de 
onthulling van de naam en het logo begint 
het jongerencentrum nu echt levendig te 
worden. Iedere maandagavond is er een 
inloop (19-22u) voor alle jongeren, op 
dinsdag om de 14 dagen draait het project 
JoinUs en op woensdag zijn er regelmatig 
thema-activiteiten (specifi ek voor meiden).
Er zijn nog veel meer mogelijkheden bij het 
jongerencentrum en daarvoor zoeken de 
jongerenwerkers vrijwilligers!

Wie weet ben of ken jij wel iemand met 
toff e ideeën of ambities? Je bent altijd 
welkom om bij de jonngerenwerkers aan te 
kloppen en wie weet kunnen zij met jullie 
ideeën aan de slag! Denk aan inlopen, acti-
viteiten, muziek, bandjes, licht en geluid 
techniek, (kunstzinnige) aankleding/ in-
richting van het jongerencentrum. 
Ook voor jongereninitiatieven, ondersteu-
ning van kwetsbare groepen, coaching (bij 
vraagstukken van jongeren), etc. kun je bij 
de jongerenwerkers terecht. Alle ideeën 
zijn goed, vragen staat vrij, niks is ze te gek.

Vrijwilligers 18+
Voor inlopen en/ of activiteiten worden 
vrijwilligers gezocht die graag bezig zijn 
met jeugd en jongeren. Die zich mede 

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

2 september 2022

Jongerencentrum ‘The Basement’ zoekt vrijwilligers

verantwoordelijk voelen en samen willen 
werken met een team jongerenwerkers om 
meer mogelijk willen maken voor de
jongeren in onze gemeente.

Actieve jongeren werkgroep(en)
Juist ook als jongere kun jij het jongeren-
centrum kleur geven en je steentje bij-
dragen. Het is leuk, gezellig en je doet ook 
nog eens goede ervaring op voor later.

We zoeken werkgroepen voor: 
• Aankleding jongerencentrum (muren)
• Licht & geluid (techniek) 
• Muziek arrangement (van beginnende 
 sing- en songwriter tot ervaren DJ)
• Invulling activiteiten en inlopen

Zelf haal je daar ook mooie ervaring uit op, 
leer je nieuwe mensen kennen en leer je 
skills voor later. 

Interesse?
Heb je interesse, stuur de jongerenwerkers 
een berichtje via Instagram: 
jongerenwerk_Heumen, 
mail: teamheumen@synthese.nl 
of whatsapp een van de jongerenwerkers 
Wim: 06 - 40 63 26 75 
Vincent: 06 - 40 18 92 57

Wie weet tot snel!

De vrijwilliger die de Klussendienst van onze gemeente doet, is helaas de komende 3 tot 
6 maanden niet inzetbaar vanwege een aantal gebroken ribben.  U kunt vanaf begin 
december 2022 weer bellen naar de Klussendienst (06 - 20 52 30 89) als u een klus heeft .

De klussendienst kan kleine reparaties uitvoeren zoals keukendeurtjes rechtzetten, een 
la repareren, een tuinhekje in orde maken of een televisie of kast (ver) plaatsen. Voor al 
dit soort klussen die te eenvoudig zijn om er een commercieel bedrijf voor te laten 
komen, kunt u de klussendienst inschakelen. Als de medewerker weer beschikbaar is 
komt er meer informatie op de website van de gemeente. Wij informeren u hierover.

Klussendienst tijdelijk niet beschikbaar

Wij kijken met veel plezier en enthousiasme terug op de sportweken van deze zomer! 
Via www.heumenbeweegt.nl konden zowel jongeren als 50-plussers inschrijven voor 
(sport) activiteiten. Activiteiten als boogschieten, roeien, Oosters bewegen, fi etsen, 
wandelen, lasergamen, walking voetbal en walking basketbal waren zeer in trek! Voor de 
50-plussers was dit de eerste keer. Het was zeer succesvol maar natuurlijk staan wij 
open voor tips. Deze kunt u sturen naar Dorien Vrolijks via: dvrolijks@heumen.nl of bel 
haar op: 06 - 52 68 31 16.

Sportweken in de zomer

Werkconferentie: denk mee!
‘Heumen voor iedereen’

Op donderdag 20 oktober is het weer 
zo ver: verschillende lokale zorg- en 
welzijnsorganisaties en vrijwilligers komen 
samen voor de Werkconferentie. Tijdens 
de Werkconferentie werken deze part-
ners samen aan vernieuwende projecten 
en oplossingen voor alle (kwetsbare) 
inwoners van onze gemeente. 

Denk mee!
Voor het eerst sinds de oprichting van de 
Werkconferentie kunt u als inwoner uw 
steentje bijdragen! Het centrale thema 
voor dit jaar is ‘Heumen voor iedereen’: 
Hoe kunnen we samen werken aan een 
inclusiever Heumen waar iedereen aan 
mee kan (blijven) doen? 

Thema aandragen
Heeft  u een thema dat hier goed bij past? 
Geef dit dan door via: 
www.heumen.nl/werkconferentie en wie 
weet gaan de partners met uw thema aan 
de slag. U kunt thema’s aandragen van 
t/m 21 september. U vindt een blokje op 
de site met ‘Nieuwe thema’s: denk mee!’ 
daar kunt u uw thema aandragen.

Aanwezig bij de werkconferentie?
Tijdens de Werkconferentie zijn er vijf 
vrije stoelen voor inwoners. Bij het aan-
dragen van de thema’s kunt u aangeven of 
u bij de Werkconferentie aanwezig wil zijn. 



Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en 
medewerkers hebben de kinderen van de 
vluchtelingen uit Oekraïne een mooie en 
afwisselende zomer beleefd. Het mooie 
weer hielp natuurlijk mee en dan is het 
geweldig als op het terrein van Buiten-
centrum Overasselt, én op andere locaties, 
de zinnen kunnen worden verzet door 
steeds weer nieuwe activiteiten.

Rara, wie zit er in dit pak (zie foto)? Dat is 
Maksim, een van de kinderen die momen-
teel in het Buitencentrum Overasselt ver-
blijft . De kinderen hadden een geweldige 
middag bij de Overasseltse brandweer. 
Brandweermannen Mark, Menno, Conrad, 
Luc en Timo hebben de kinderen alles ver-
teld over het werk van de brandweer en bij-
behorende uitrusting (kleding en vooral de 
brandweerauto). Daarna volgde een de-
monstratie van het openen van een auto-
deur met de spreider en het afk nippen met 

de schaar (waarvan de kinderen al hadden 
mogen voelen hoe zwaar die is!) Tussen-
door was er limonade en ijs. Uiteindelijk 
mochten de kinderen zelf in actie komen 
met het afrollen en koppelen van dikke 
brandweerslangen... waarna natuurlijk de 
kraan open ging op deze zeer warme mid-
dag! Afk oeling was ook dichtbij huis te vin-
den door de waterglijbaan die op het terrein 
van het Buitencentrum werd opgebouwd. 

Schilderproject
Een andere activiteit mét een mooi resul-
taat was het schilderproject dat de kinde-
ren inmiddels hebben afgerond. Alle 
kinderen hebben meegewerkt aan deel-
schilderijtjes die samen een groot schilderij 
vormen. Dit hangt nu in de eetzaal van het 
Buitencentrum. Verder hebben de vrijwilli-
gers veel energie (vervoer, versnaperingen) 
gestoken in het organiseren van uitjes naar 
het Maïsdoolhof, naar trainingen bij voet-

Leuke activiteitenzomer kinderen Oekraïne

balverenigingen of in boomklimavonturen. 
Alle lof voor alle werk en enthousiaste bij-
dragen om dit allemaal mogelijk te maken!

Aansluiting vinden
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
niet alleen de jongere kinderen een fi jne 
zomer hebben gehad, maar dat ook de 
jongeren, enthousiast gemaakt door onze 
jongerenwerkers, aansluiting hebben ge-
vonden bij de activiteiten en dus ook bij 
andere jongeren in The Basement. 

En nog even iets anders…

Hiep Hiep Hoera!!! Er zijn deze zomer 
twee kindjes geboren in het Buiten-
centrum. De bevallingen verliepen voor-
spoedig en moeders en kinderen maken 
het goed.

Reizigers tevreden 
over het vervoer 
van Avan
De algemene dienstverlening van Avan 
wordt beoordeeld met een 7,7 in het route-
vervoer en met een 8,2 in het vraagafh an-
kelijk Wmo-vervoer. Dat blijkt uit de twee 
afzonderlijke klanttevredenheidsonder-
zoeken uitgevoerd door Moventem. Bij het 
routevervoer is men vooral positief over de 
chauff eurs. Zij krijgen gemiddeld een 8,2 
van de reizigers. In het Wmo-vervoer 
scoort de reistijd het hoogst. Op bijna alle 
onderdelen wordt boven de gestelde norm 
van 7,6 gescoord. In beide onderzoeken 
wordt de klachtafh andeling het slechts 
beoordeeld, waarbij in het routevervoer 
met een onvoldoende.

Tevreden reizigers
Het bestuur van de BVO DRAN vindt het fi jn 
dat de reizigers van Avan zo tevreden zijn 
met het vervoer. Dagelijks maken 3.000 
reizigers gebruik van het routevervoer en 
zijn er bijna 1000 Wmo-ritten. 
Het afgelopen jaar heeft  Avan veel uitda-
gingen gehad door de beperkende corona-
maatregelen, het hoge ziekteverzuim en 
het chauff eurstekort. Door de inzet van 
vervoerders, chauff eurs en callcenter, heeft  
Avan de kwaliteit toch grotendeels kunnen 
waarborgen. Daarbij is tijdige communica-
tie over eventuele afwijkingen of vertragin-
gen een belangrijk punt geweest. Het is dan 
ook goed om te merken dat bij de meeste 
reizigers de algemene tevredenheid hoog is.  
Een verbeterpunt is de kwaliteit van de 
klachtafh andeling. Naar aanleiding van 
deze uitkomsten, vraagt Avan nu extra na 
wat de ervaringen zijn van reizigers na ont-
vangst van een klachtafh andeling, om zo de 
kwaliteit te kunnen verbeteren. Reizigers 
worden nadrukkelijk gevraagd eventuele 
klachten in te dienen bij het Avan klachten-
meldpunt en niet bij de vervoerder of de 
gemeenten. De uitgebreide klachten-
procedure en de uitgebreidere informatie 
over dit onderzoek is te lezen op: 
www.avan-vervoer.nl.  

Personeelstekort
De vervoerssector heeft  landelijk te maken 
met een groot personeelstekort. Daarnaast 
is het ziekteverzuim net als in andere 
sectoren fl ink hoger dan gebruikelijk. 
De combinatie met het nog steeds toene-
mend aantal ritten, maakt dat het momen-
teel lastiger de kwaliteit te leveren die ze 
willen. Zo kan het zijn dat de taxi te laat 
komt of dat er geen vervoer mogelijk is op 
het gewenste moment. In het routevervoer 
kan het daarnaast voorkomen dat er vaker 
wisselende chauff eurs reizen. Avan pro-
beert reizigers altijd zo goed mogelijk te 
informeren over hun rit.

Burgemeester Minses is verhuisd 
naar eigen gemeente

Burgemeester Minses heeft  de zomer-
periode gebruikt om naar onze gemeente 
te verhuizen. De burgemeester woont met 
zijn gezin sinds kort in Malden.

Burgemeesters zijn wettelijk verplicht om 
in de eigen gemeente te wonen. Ze hebben 
daarvoor in beginsel vanaf hun benoeming 
een jaar de tijd.

Burgemeester Minses is blij dat het zo snel 
gelukt is om een woning te vinden en naar 
de gemeente te verhuizen: “Op deze manier 
voel ik me nog meer onderdeel van de ge-
meenschap en weet ik nog beter wat er 
leeft  en speelt onder de inwoners. 

Daarnaast genieten we als gezin volop van 
onze mooie gemeente en de afwisselende 
woonomgeving. Het is mooi wonen in de 
gemeente Heumen.”

Eerder op de 
hoogte? 

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes
4 t/m 10 september: 
KWF Kankerbestrijding

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Looistraat 22
• Overasselt: Korenbloemstraat 11, Oude  
 Kleefsebaan 40

Omgevingsvergunning buiten behandeling 
stellen
• Malden: Veldsingel 35

Onze gemeente ondersteunt en waardeert haar mantel- 
zorgers. Bent u inwoner van onze gemeente en heeft u 
een mantelzorger die u wilt bedanken? Dan kunt u bij  
de gemeente Heumen een verzoek voor de mantel-
zorgwaardering indienen. Dit verzoek moet vóór  
1 oktober binnen zijn. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze  
samenleving. Om dit te onderstrepen willen wij in de 
maand november de vele mantelzorgers in het zon- 
netje zetten. Wilt u aan uw mantelzorger laten weten 
hoe belangrijk hij/zij voor u is met meer dan de gebrui-
kelijke zorg? Dan kunt u tot 1 oktober 2022 een verzoek 
voor een mantelzorgwaardering indienen. U kunt dat 
doen voor maximaal 2 mantelzorgers. Het formulier 
voor het Verzoek Mantelzorgwaardering 2022 kunt u 
vinden op onze website: 
www.heumen.nl/mantelzorgwaardering
Deze waardering is bedoeld om uw mantelzorger in  
het zonnetje te zetten en wordt één keer per jaar uit-
gegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen
Wij werken samen met Mantelzorg Heumen, gevestigd 
in Malderburch. Zij ondersteunen mantelzorgers in 
onze gemeente en kunnen u helpen met uw vragen en 
met het invullen van het verzoekformulier. Mantelzorg 
Heumen is bereikbaar via telefoonnummer:
(024) 357 05 70 of stuur een e-mail naar: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl 

Herhaald bericht
Aanvragen: mantelzorgwaardering 2022


