
Rusland hee�  de gaslevering naar Europa 
sterk teruggeschroefd. Daardoor rijzen de 
energiekosten de pan uit. Niet alleen gas, 
ook elektriciteit werd de afgelopen maan-
den steeds duurder. Dat voelen we allemaal 
in onze portemonnee. Tegelijkertijd willen 
we ook de CO

2-uitstoot, die veroorzaakt 
wordt door het gebruik van fossiele energie 
zoals olie, steenkool en gas, terugdringen. 
Dat is beter voor het milieu en helpt om de 
verandering van het klimaat tegen te gaan. 
We moeten met andere woorden zuiniger 
omgaan met ons energieverbruik. Minder 
gas en olie betekent een lagere energie-
rekening én een bijdrage aan een duurzame 
samenleving.

Wat kunt u doen?
Als huiseigenaar wilt u graag prettig en 
energiezuinig wonen. Een belangrijke stap 
om dat te bereiken is door uw huis goed te 
isoleren. Ook het plaatsen van zonnepane-
len of een warmtepomp om duurzame 
energie op te wekken bieden een uitste-
kend alternatief. Goed voor het milieu én 
voor de portemonnee.
Veel woningeigenaren willen hun woning 
wel aanpakken, maar weten vaak niet waar 
ze moeten beginnen: Welke maatregelen 
hebben het meeste e� ect, wat kan ik zelf 
doen en welke aannemer hee�  überhaupt 
tijd? En hee�  het zin om voor bepaalde 
maatregelen een gezamenlijke o� erte aan 
te vragen met meerdere buren? 

Informatieavond 1
Wij willen woningeigenaren helpen om hun 
huis energiezuiniger te maken en om zelf 

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

Wat is Kwikstart?
Als u een opgroeiend kind hee�  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 
binnenkort 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: 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.

Download Kwikstart gratis
Kwikstart is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. We hopen dat 
het u en uw kind helpt! 

duurzame energie op te wekken. Daarom 
organiseren we dit najaar verschillende in-
formatieavonden. Op alle avonden zullen 
een energieadviseur, een medewerker van 
het Regionale Energieloket en een mede-
werker van de gemeente een toelichting 
geven op de stappen die u kunt zetten. 
Onze wethouder duurzaamheid heet u op 
deze avond welkom..

Maandag 3 oktober
19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Verenigingsgebouw De Terp, 
Dorpstraat 21, Heumen

Informatieavond 2
De tweede avond staat gepland op:
Woensdag 12 oktober
19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Dorpshuis, Kerklaantje 17, Nederasselt

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deel-
nemers we op deze informatieavonden 
kunnen verwachten, is het prettig als u zich 
aanmeldt (graag aangeven welke avond uw 
voorkeur hee�  via duurzaam@heumen.nl). 
Aanmelden is niet verplicht. Uiteraard is er 
ook op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid veel infor-
matie te vinden.
Wij hopen u op een van deze avonden te 
mogen ontmoeten. Mocht u 3 of 12 oktober 
verhinderd zijn, dan kunt u ook op een van 
de andere bijeenkomsten binnen onze ge-
meente Heumen terecht. Een overzicht van 
alle avonden vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid.

Thema’s werkconferentie: stem mee!

Een aantal weken geleden las u over de Werkconferentie op donderdag 20 oktober 
waarbij verschillende lokale zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers samen 
komen om te werken aan vernieuwende projecten en oplossingen voor alle (kwetsbare) 
inwoners van onze gemeente. 

De afgelopen weken zijn er thema’s aangedragen door onderandere inwoners die passen 
bij het centrale thema ‘Heumen voor iedereen’. We hebben verschillende thema’s binnen 
gekregen, dank daarvoor! Van al deze thema’s is een top 5 gemaakt. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat er twee thema’s over blijven.
Hiervoor hebben we uw stem nodig! Via www.heumen.nl/stem-nu kunt u stemmen op 
uw twee favoriete thema’s uit deze top 5. Tijdens de Werkconferentie gaan de partners 
aan de slag met de twee thema’s die de meeste stemmen hebben ontvangen. Stemmen 
kan t/m 2 oktober aanstaande. 
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TIP: Toeristisch Informatiepunt 
in Buurderij de Lage Hof

Stoptober: 
Samen 28 dagen niet roken in oktober! 

Duurzame inspiratie uit onze regio

Vier weken samen stoppen met roken. De kracht van Stoptober is dat u het niet alleen 
hoe�  te doen. Met elkaar maakt u werk van een gezonder, vitaler en rookvrij leven. 
Daag uw werknemers/collega’s/leden/buren/vrienden/familie uit om ook de stap te zet-
ten. Stoppen gaat makkelijker als u het samen doet. Met een beetje steun is alles mogelijk.

Stoppen met roken vraagt om motivatie van degene die gaat stoppen en om ondersteuning 
door de omgeving. Stoptober biedt deze ondersteuning door middel van een gratis 
Stoptober app, verschillende social mediakanalen, het gratis Stoptober magazine, het 
Stoptopberhuis en via Stoptober.tv.
• Hee�  u vragen over Stoptober? Kijk dan op www.stoptober.nl 
• Wilt u zelf stoppen? Neem contact op met uw huisarts en/of meld u aan via: 
 www.stoptober.nl 
• 28 dagen een rookvrij bedrijf?! Via https://bedrijven.stoptober.nl

Wilt u weten wat de mooiste plekjes in onze gemeente en omgeving zijn? De vrij-
willigers van het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in Buurderij de Lage Horst wijzen u op 
weg. Zij kunnen u alles vertellen over wat er in en rond onze gemeente allemaal te zien en 
de doen is. Wethouder Vincent Arts bezocht deze nieuwe TIP en weet nu precies waar hij 
moet zijn. 

De TIP is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Heumen, Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen (TVAN) en Buurderij de Lage Hof in Overasselt. In de TIP wordt u 
geholpen door vrijwilligers die door TVAN zijn getraind. In de informatiepunten kunnen 
bezoekers chatten met informatiepunten van buurtgemeenten. Handig want zo kunt u bij 
de TIP in de Buurderij ook met vragen over andere gemeentes terecht. Daarnaast vindt u er 
ook folders met wandelroutes en toeristische trekpleisters. U kunt bij de TIP terecht 
wanneer de Buurderij geopend is. Van 1 oktober t/m 31 maart is dat  van dinsdag t/m zon-
dag van 11.00 - 16.00 uur. Zie www.buurderijdelagehof.nl

Bertine Gre� ens van TVAN vertelt over de TIP aan wethouder Vincent Arts en Albert van 
Hesewijk van de Buurderij.

Op gebied van duurzaamheid zijn er nogal 
wat uitdagingen. In Heumen en bij onze 
buurtgemeentes zijn verschillende innova-
tieve projecten die inspiratie bieden voor 
een groene toekomst. Bestuurders van de 
Groene Metropoolregio gingen op ‘regio-
safari’ om uitgebreid kennis te maken met 
de uiteenlopende voorbeelden die onze 
regio rijk is. 

De groep startte op Wijnhoeve de Colonjes 
in Groesbeek, waar biologische wijnbouw 
en groen toerisme samenkomen. Hierna 
volgde een tour door voorbeeldgebied 
Ooijpolder-Groesbeek. In dit project hebben
grondeigenaren vele kilometers aan nieuwe 
landschapselementen aangeplant in de 
Ooijpolder en beheren die ook. In ruil daar-
voor krijgen ze een vergoeding voor de 
aanplant, de ingebrachte grond en het be-
heer voor een periode van 30 jaar.

Gezonde bodem in Kop van Malden
De tour eindigde in de Kop van Malden; het 
groene gebied tussen Malden en Nijmegen. 
Hier werken negen initiatieven samen aan 
herstellende landbouw. Het bodemleven 
wordt er gekoesterd en is er ruimte voor 

allerlei soorten beestjes en planten. Dit 
blijkt niet alleen goed voor de natuur maar 
ook voor de boer: een gezonde grond gee�  
een betere opbrengst.   

Burgemeester Joerie Minses was mee op 
safari: “De regiosafari is bedoeld om elkaar 
te inspireren. Dat is deze middag naar mijn 
mening heel goed gelukt. De innovatieve 
projecten in Malden laten wat mij betre�  
overtuigend zien hoe je op een duurzame 
manier aan de toekomst kunt werken met 
behoud van het goede uit het verleden. 
Het was een zeer geslaagde middag”.

Wat is de Groene Metropoolregio?
Tot de Groene Metropoolregio behoren 
achttien gemeenten. Deze gemeenten 
werken samen aan de koers van onze 
regio. We staan voor de uitdaging hoe 
om te gaan met groei van wonen, werken
en mobiliteit. Op zo’n manier dat we een 
balans kunnen vinden tussen levendige 
stedelijkheid en ontspannen lee� wali-
teit: groene groei. Lees meer op: 
www.groenemetropoolregio.nl



www.heumen.nl30 september 2022

Collectes
2 t/m 8 oktober: Dierenbescherming

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: De Toom 20

Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 69,  
 Hamelbergstraat 2A
• Malden: Kroonsingel 73

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: Kasteelsestraat 12A

Omgevingsvergunning buiten behandeling 
stellen
• Malden: Ambachtsweg 5

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 6 oktober 

Hee�  u een idee voor een onderzoek 
van de rekenkamer Heumen?

Op donderdag 6 oktober vergadert de 
gemeenteraad om 20.00 uur in het ge-
meentehuis in Malden. Deze avond wor-
den er onder meer besluiten genomen 
over het opstellen van een gebiedsvisie 
voor Malden Noord en over het Koers-
document Omgevingsvisie Heumen. 

Agenda en stukken 
De volledige agenda en de vergader-
stukken vindt u op: 
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 live meeluiste-
ren via de website: www.heumen.nl/ver-
gaderkalender. Selecteer in de kalender 
de datum van de raadsvergadering en klik 
vervolgens op de link naar de audio 
stream. Deze verschijnt kort voor de ver-
gadering bovenin de webpagina. U kunt de 
vergadering hier later ook terugluisteren.

Inspreken 
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmel-
den bij de raadsgri�  e via e-mail: 
gri�  e@heumen.nl of telefonisch op: (024) 
358 84 67. Aanmelden kan tot op de dag 
van de vergadering tot 16.00 uur.

De rekenkamer Heumen onderzoekt of 
het beleid van de gemeente kan worden 
verbeterd. Elk jaar maakt de rekenkamer 
een plan wat ze gaat onderzoeken. U kunt 
uw ideeën voor onderwerpen aanleveren 
bij de rekenkamer.  

De rekenkamer is een ona� ankelijke 
groep van drie buitenstaanders die bij-
voorbeeld onderzoekt wat terechtkomt 
van plannen of hoe de gemeente het geld 
besteedt. De rekenkamer beoordeelt alle 
ingebrachte ideeën voor onderzoeks-
onderwerpen en maakt zelfstandig een 
keuze wat ze gaat onderzoeken. Na het 
uitvoeren van het onderzoek presenteert 

de rekenkamer de uitkomsten aan de ge-
meenteraad.
Onderzoeken van de rekenkamer gaan 
over onderwerpen waar veel inwoners be-
lang bij hebben. De rekenkamer onder-
zoekt geen individuele klachten. Eerder 
hee�  de rekenkamer onder andere onder-
zoek gedaan naar het ouderenbeleid in de 
gemeente Heumen.

Hee�  u een idee voor een onderzoeks-
onderwerp? 
U kunt uw idee tot maandag 10 oktober 
doorgeven via gri�  e@heumen.nl. Geef 
daarbij aan waarom u dit onderwerp on-
derzocht wilt hebben.

Dag van de mentale gezondheid

In oktober is er wereldwijde aandacht voor bewustwording van de mentale gezondheid. 
Zo ook in de gemeente Berg en Dal en Heumen. Op 11 en 13 oktober organiseren we ver-
schillende activiteiten.

Mentale of psychische aandoeningen nemen toe. In de afgelopen 10 jaar is het aantal 
met 13% gestegen. Aandoeningen hebben e� ect op het dagelijkse leven. Zoals school- of 
werkprestaties, relaties met familie en vrienden en deelname aan de gemeenschap. Praat 
er met elkaar over.

Activiteiten op 11 oktober in Groesbeek en Beek
• Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen van Iriszorg over psychische kwetsbaarheid. 
 Zij maken daarbij gebruik van praatplaten om het gesprek te voeren. Voor alle lee� ijden.
 Wanneer: Op dinsdag 11 oktober van 09.00 tot 11.00 uur op de markt in Groesbeek. 

• Bekijk de documentaire Breinpijn. De documentaire gaat over stemmen horen en een 
 zoektocht naar een nieuw levensperspectief. Hierna is de mogelijkheid om na te praten
  met elkaar. Bekijk alvast de trailer op: www.breinpijndocumentaire.com 
 Wanneer: Op dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 22.30 uur in Kulturhus Beek, Roerdomp-
 straat 6, Beek-Ubbergen.

Activiteiten op 13 oktober in Malden
• Medewerkers van Iriszorg zijn aanwezig op de markt voor een gesprek.
 Wanneer: Op donderdag 13 oktober van 09.00 tot 11.00 uur op de markt in Malden.

• Inloopmiddagen van Ixta Noa (alléén voor inwoners van de gemeente Heumen). 
 De inloopmiddagen zijn elke donderdag en bieden een plek aan mensen die zich wel eens 
 onbegrepen voelen of behoe� e hebben aan een plek waar ze gezien en gehoord worden. 
 Kijk voor meer informatie op: www.ixtanoa.nl. 
 Wanneer: Elke donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in Maldensteijn. 

• Bekijk de documentaire ‘Ik zou ook Miranda kunnen zijn’. De documentaire gaat over 
 Miranda die na een psychisch verleden weer ogenschijnlijk een normaal bestaan hee�  
 opgebouwd, ook al hee�  ze nog steeds af en toe last van psychoses en bijwerkingen van 
 haar medicatie. Bekijk alvast de trailer op: www.krachtvanbeleving.nl/miranda 
 Wanneer: Op donderdag 13 oktober van 19.00 tot 22.30 uur in Maldensteijn, Kerkplein 8 
 in Malden.

Meedoen?
Aanmelden is niet nodig en de activiteiten zijn gratis (inclusief ko�  e en thee). Andere 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het programma dan kunt u terecht bij Sanne Verburg via: 
sanne.verburg@fortewelzijn.nl, zij kan eventuele inhoudelijke vragen doorspelen naar de 
juiste persoon binnen de gemeente Berg en Dal en/of Heumen.

Alzheimer Café
6 oktober: Taalgebruik bij dementie
• Locatie: Multifunctioneel Centrum 
 Maldensteijn (Kerkplein 8, Malden)
• Tijden: Inloop vanaf 19.00 uur, start om 
 19.30 uur, afsluiting rond 21.00 uur
• Toegang is gratis, aanmelden niet nodig
• Informatie: Malderburch 
 (telefoonnummer: (024) 357 05 70)


