
Groeit het regelen van uw fi nanciën of 
administratie u boven het hoofd? Is er 
niemand die u met uw geldzaken kan hel-
pen of met u meekijkt als u ingewikkelde 
rekeningen moet betalen? Dan kan de hulp 
door vrijwilligers van Stichting fi Bon wel 
eens de oplossing zijn voor uw geldzorgen.

Stichting fi Bon verzorgt het fi nancieel be-
heer van ouderen die niet meer in staat zijn 
hun eigen fi nanciën en administratie te 
regelen en daarvoor ook geen hulp van 
familie of andere personen kunnen ver-
wachten. Een van de vele vrijwilligers met 
ervaring op fi nancieel en administratief ge-
bied bezoekt u als u zich hierin herkent en 
regelt bankzaken, helpt bij het aanpakken 
van schulden, vult formulieren in en be-
spreekt met u uw fi nanciële situatie. De 
vrijwilligers verlenen ook op andere manie-
ren hulp als dat nodig of wenselijk is.

Budgetbegeleiding en budgetbeheer voor 
ouderen (50+)
De vrijwilligers helpen u niet alleen met 
budgetbegeleiding en ondersteuning bij de 
administratie, maar er  is ook fi nancieel/
inkomensbeheer. Er wordt een aparte bank-

Een alleenstaande moeder vertelt: “Ik zit in 
de schuldsanering, werk en sta er alleen 
voor in de opvoeding van mijn drie kinde-
ren. Elke dag word ik geconfronteerd met 
mijn fi nanciële problemen. De hulp die 
Stichting Leergeld mij hee�  gegeven, zie ik 
als een groot geschenk. Het hee�  er voor 
gezorgd dat er een last van mijn schouders 
is gevallen.”

Deze alleenstaande moeder is niet de enige 
die zich grote zorgen maakt hoe ze haar 
kinderen - net als alle andere kinderen - 
kan laten meedoen aan allerlei activiteiten. 
Stichting Leergeld De Stuwwal helpt ou-
ders met kinderen in de lee� ijd van 4 tot 18 
jaar. Zij verzorgt fi nanciële ondersteuning 
voor de aanschaf van schoolspullen, bijdra-
gen voor schoolreisjes, contributie voor de 
sportclub en muziekles of bijvoorbeeld 
zwemles. Het doel van Stichting Leergeld is 
om te voorkomen dat kinderen worden uit-
gesloten van allerlei activiteiten die voor 
hun vriendjes en vriendinnetjes vanzelf-
sprekend zijn.

Hoe vraagt u hulp aan?
Herkent u zich in dit verhaal en lukt het u 
ook niet om uw kinderen aansluiting te la-
ten vinden bij activiteiten van hun vriend-
jes? Aarzel dan niet en neem contact op 
met de stichting. Een aanvraagformulier is 
te vinden op www.leergeld.nl/destuwwal of 
bel met (06) 53 38 74 56.

Hete zomers komen steeds vaker voor in 
Nederland. Warm zomerweer kan heerlijk 
zijn. Maar als de temperatuur lang boven 
de 25°C blij� , is het voor veel mensen te 
warm.  Om gezondheidsklachten te voor-
komen is het verstandig om je voor te 
bereiden.

Op hete dagen is het in je woning meestal 
koeler dan buiten. Je kan dan in je woning 
schuilen voor de hitte. Het is belangrijk de 
hitte zo lang mogelijk uit de woning hou-
den. Of als het toch warm is in je woning, 
de warmte zo snel mogelijk weer uit je 
woning te krijgen.

Tips om je woning koel te houden
Zonwering
Je woning warmt het snelst op als zonne-
stralen door de ramen naar binnen schij-
nen. Daarom is het belangrijk om goede 
zonwering te hebben. Zonwering aan de 
buitenkant van het huis werkt beter dan 
bijvoorbeeld je gordijnen dicht doen. 

Groen in de omgeving
Heb je een tuin? Zorg dan voor zoveel 
mogelijk groen en zo weinig mogelijk 
tegels in je tuin. Hierdoor warmt het rond 
je huis minder snel op, en koelt het 
’s nachts sneller af. Plant een boom of 
grote struik vlak bij het huis, zodat je 
schaduw op je gevel creëert. En daar kan 
je ook nog eens lekker onder gaan zitten 
met een koel drankje of ijsje in de hand!

Ventileren
Ventileren is het e� ectiefst als de ramen 
’s avonds laat en ‘s nachts open staan, zo-
dat koelere lucht naar binnen kan. Pas 
hierbij wel op dat onwelkome gasten niet 

zomaar de woning in kunnen komen. 
Let op! Wanneer het buiten warmer is dan 
binnen dienen alle deuren en ramen dicht 
te worden gehouden. 

Ventilator of airco
Je kunt overwegen om als hulpmiddel om 
je huis koel te houden een ventilator of 
airco aan te scha� en. De voorkeur gaat 
hierbij uit naar een ventilator omdat een 
airco veel meer energie verbruikt en een 
schadelijk koudemiddel bevat. Kies je toch 
voor een airco, let er dan op dat je de tem-
peratuur niet te laag instelt. Een paar gra-
den lager dan de buitentemperatuur voelt 
vaak al prettig genoeg aan.

Huurwoning
Woon je in een huurwoning of heb je zelf 
niet de mogelijkheid om bovenstaande 
aanpassingen te doen aan je woning of 
tuin? Schakel dan hulp in. Neem contact 
op met je verhuurder en kijk wat zij kun-
nen betekenen. En er zijn steeds meer 
(vrijwilligers)organisaties die je kunnen 
helpen met het vergroenen van de tuin en 
het onderhoud. Heb je hulp nodig tijdens 
een hete periode? Praat hier dan over met 
je familie, buren, vrienden of zorgverle-
ners. Kijk voor meer informatie en tips op 
GGDleefomgeving.nl. 

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 
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Stichting Leergeld 
De Stuwwal
Elk kind moet mee 
kunnen doen!

Vanaf 2 juni controle 
hondenbelastingHete zomer

Hoe houd ik mijn woning koel? 

Lukt het niet meer met uw administratie? Hulp bij uw geldzaken
rekening geopend op uw naam, in beheer 
bij de stichting (op basis van een machti-
ging) waarmee alle noodzakelijke betalin-
gen kunnen worden gedaan. 

Dit is dus een uitgebreidere begeleiding 
dan die u wellicht al van de vrijwilligers van 
SSHB Support of Humanitas gewend bent 
bij de thuisadministratie. Bij St. fi BON is er 
dus ook budgetbeheer en worden de beta-
lingen - uiteraard samen met u én op basis 
van een budgetplan - ‘overgenomen’.

Voorwaarden
• U bent 50  jaar of ouder;
• U kunt zelf uw administratie/fi nanciën 
 niet meer goed overzien;
• U hebt geen naaste familie of vrienden 
 die u willen of kunnen helpen;
• U hebt een laag of gemiddeld inkomen en 
 geen of maar een beperkt vermogen 
 (tenzij er sociale of psychische redenen 
 zijn).

Stichting fi BON biedt deze dienstverlening 
al meer dan 30 jaar in Nijmegen aan en sinds 
2 jaar ook in de gemeente Wijchen. In onze 
gemeente gaat de stichting samenwerken 

met onder andere Malderburch, met 
Mantelzorg Heumen, met SSHB Support 
en uiteraard met de gemeente (schuldhulp-
verlening, Vraagwijzer). Voor meer info zie: 
www.fi bon.nl

U kunt zich aanmelden per email bij de 
secretaris van fi BON secretaris@fi bon.nl of 
bij de gemeente: 
schuldhulpverlening@heumen.nl of telefo-
nisch bij de gemeente (024) 358 83 00.

Als u één of meer honden hee� , moet u 
jaarlijks hondenbelasting betalen. Als u een 
hond neemt, moet u dit binnen 14 dagen 
zelf doorgeven aan Munitax. Vaak wordt 
vergeten aangi� e te doen. Daarom contro-
leert de gemeente komende maand op de 
aangi� eplicht van de hondenbelasting. 

Vanaf donderdag 2 juni gaan controleurs 
van Munitax op pad in onze gemeente. 
Het kan gebeuren dat een controleur van 
Munitax bij u aanbelt. Natuurlijk kunnen de 
controleurs zich legitimeren met een legiti-
matiebewijs dat door Munitax is verstrekt. 

Bent u niet thuis en vermoedt de controleur 
dat u een hond hee�  waarvoor geen aan-
gi� e is gedaan? Dan laat hij of zij een aan-
gi� eformulier achter. U bent verplicht dit 
formulier in te vullen en naar Munitax te 
zenden. Ook als u geen hond hee� .

Hee�  u geen hond meer, is de hond overle-
den of krijgt u een nieuwe hond? Dan gee�  
u dit door aan Munitax via de website:
munitax.nl onder Hondenbelasting. Daar 
vindt u een formulier waarmee u een hond 
kunt aan- of afmelden. Hiervoor hee�  u uw 
DigiD nodig.



Steeds meer verenigingen, speeltuinen en 
sportcentra in de gemeente Heumen heb-
ben een rookvrij buitenterrein. Met ingang 
van 1 juni zijn o.a. 17 speeltuinen rookvrij 
gemaakt!

Na een oproep van de gemeente Heumen, 
GGD Gelderland-Zuid en Iriszorg hebben in-
woners vooral speeltuinen in hun buurt 
aangemeld om rookvrij te maken. Zij willen 
hiermee de kinderen in hun buurt bescher-
men tegen de verleiding om te roken en te-
gen het schadelijke meeroken. Een van de 
inwoners die een speeltuin hee�  aange-
meld: “Ik wil graag dat de kinderen gezond 
buiten kunnen spelen. En daar hoort een 
rookvrije speeltuin bij.” Naast deze 17 
speeltuinen, is ook de entree van het nieu-
we Jongerencentrum en het terrein van 
twee sportverenigingen rookvrij gemaakt. 

Zien roken, doet roken
Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen 
in een gezonde en veilige omgeving. Zien 
roken, doet roken. Als kinderen anderen 
zien roken lijkt dat normaal en misschien 

zelfs aantrekkelijk. Met een rookvrije 
speelplek geven we kinderen het goede 
voorbeeld, voorkomen we het schadelijke 
meeroken, vermijden we het gevaar van 
brandwonden én voorkomen we dat kinde-
ren peuken oppakken en in hun mond 
stoppen. 

Rookvrije Generatie
Een rookvrije speelplek draagt bij aan de 
beweging ‘Op weg naar een Rookvrije 
Generatie’. De beweging ‘Op weg naar een 
Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een 
samenleving waarin we opgroeiende kin-
deren beschermen tegen tabaksrook en de 
verleiding om te gaan roken. Iedere week 
raken honderden kinderen in ons land ver-
slaafd aan roken. Daarom is het nodig dat 
we samen het goede voorbeeld geven en de 
omgevingen waar kinderen veel komen 
rookvrij maken. Zo draagt een rookvrije 
speelplek bij aan het realiseren van de 
Rookvrije Generatie. 

Informatie over Rookvrije Generatie: 
www.rookvrijegeneratie.nl

Steeds meer rookvrij buitenterrein

Klimaatadaptatie: wateroverlast en hittestress
Informatiebijeenkomst De Schoof/Dravik 8 juni

Werkzaamheden aan het riool Maldensveld

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief

In opdracht van onze gemeente vinden er op diverse plaatsen in de wijk rioolreparatie 
werkzaamheden plaats in de wijk Maldensveld in Malden. Een gebied omsloten tussen de 
Rijksweg, Groesbeekseweg en Veldsingel aan de noordoostzijde. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door de fi rma A. Weijers en Vandervalk+degroot.

De fi rma A. Weijers graa�  op diverse locaties veelal aansluitingen op om deze te repareren.
Deze werkzaamheden duren nog tot begin juli van dit jaar. Een geactualiseerde planning 
hiervoor tre�  u op onze website: www.heumen.nl/werkzaamheden
De fi rma Vandervalk+deGroot start op dinsdag 7 juni tot vrijdag 17 juni met het wegfrezen 
van in het riool gegroeide wortels en het uitvoeren en reparaties van binnenuit.

Wat merkt u hiervan? 
Daar waar er met een kleine graafmachine gegraven moet worden, wordt de rijbaan ter 
plaatse afgesloten. Meestal duren deze werkzaamheden een halve werkdag. Verder kunt u 
in de wijk de reiniging- en inspectiewagens tegenkomen van de fi rma Vandervalk+degroot. 
De voertuigen staan een korte periode op de rijbaan en verplaatsen zich meestal weer in 
1 uur. Wij vragen u bij het passeren van deze voertuigen enige voorzichtigheid in acht te 
nemen. Plaatselijk worden verkeersmaatregelen genomen of parkeerverboden ingesteld. 
Direct aanwonenden worden vooraf door de aannemer per brief geïnformeerd. 

Afsluiting Veldsingel Malden 8 juni
Op woensdag 8 juni maart wordt de rijbaan Veldsingel tussen Groeze en De Horst de hele 
dag afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Omrijden via De Horst en de Groesbeekseweg is 
dan nodig. Ook de bushalten van lijn 569 langs deze weg komen tijdelijk te vervallen. 
Opstappen kan bij de halte Vinkenlaan of Heidezoom. Het fi etspad langs de Veldsingel blij�  
wel gewoon open. 

Afsluiting de Horst Malden van 20 tot 25 juni 
Vanwege de graafwerkzaamheden in de Horst is deze in week 25 van 20 t/m 25 juni af-
gesloten voor doorgaand rijverkeer. Bedrijven en aanwonenden blijven tijdens deze week 
gewoon bereikbaar maar moeten in sommige gevallen rekening houden met een korte 
omleiding via de Veldsingel-Groesbeekseweg. 

Meer informatie
Voor de werkzaamheden uitgevoerd door de fi rma Vandervalk+deGroot is een speciaal 
hiervoor ingerichte projectwebsite. Hier vindt u een dagplanning op straatniveau, een 
video uitleg en meer informatie over dit project. Ook kunt u hier eventuele vragen stellen. 
Kijk op: www.heumen.valkdegroot.nl

In de bebouwde kom van Maldensveld 
treedt na hevige stortbuien waterover-
last op. Door dit water naar wadi’s langs 
de Dravik en naar de pachtgronden in het 
Lierdal te verplaatsen wordt overstro-
ming voorkomen. Herinrichting van de 
Dravik en verbinding met het Lierdal ver-
minderen bovendien hittestress in de wijk.

Op woensdag 8 juni vindt vanaf 19.30 uur 
een informatiebijeenkomst plaats voor 
buurtbewoners over de maatregelen die 
nodig zijn voor het verminderen van 
wateroverlast bij De Schoof en de herin-
richting van de groenstrook aan de Dravik. 

De bijeenkomst vindt plaats in de kantine 
van de manege aan de Lierseweg 4 te 
Malden. De ko�  e staat om 19.15 uur klaar 
en we ronden uiterlijk om 21.00 uur af. 

Komt u naar de bijeenkomst? Stuur dan een
e-mail naar: rioolenwater@heumen.nl 



Collectes
5 t/m 11 juni: Epilepsiefonds

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Appelternhof 12, Steiger 4a
• Overasselt: Koningin Wilheminastraat 30

Besluit maatwerkvoorschri�  
Activiteitenbesluit
• Malden: Hatertseweg 37
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Meld Misdaad Anoniem (M.)

Elke week ophalen g� -afval

Andere ophaaldagen afval 
door Pinksteren

U kent de dader, maar de dader kent u ook? U hee�  informatie over ernstige crimina-
liteit? Maar u kunt of dur�  niet naar de politie. Een lastig dilemma. Hiervoor biedt M. 
een vangnet. 

M. is ona� ankelijk
Bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kunt u anoniem informatie geven over misdaden. 
U meldt bij M. bijvoorbeeld de productie en handel van synthetisch drugs, hennepteelt, 
ondermijnende criminaliteit, wapen- en mensenhandel. Zo helpt u mee aan de veiligheid 
in uw eigen omgeving.

Anoniem
M. is dé plek waar uw anonimiteit verzekerd is. Zij hebben maar één doel voor ogen: uw 
anonimiteit beschermen. In een vertrouwelijk gesprek nemen zij met zorg de details van 
uw melding door. Zij bieden u een extra vangnet: voor als u wel wilt melden, maar niet 
bekend wilt worden.

Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur. En in weekenden en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast kunt u 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl

Bron: Meld Misdaad Anoniem

In de zomer haalt Dar elke week uw g� -afval op. Zo voorkomen we stank en fruitvliegjes zo 
veel mogelijk. Deze wekelijkse inzameling is van 1 juni tot en met 31 oktober.

Afval op tijd aan de straat
Zet uw afval op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Dan begint Dar met afval ophalen. 
Doordat Dar elke week g� -afval ophaalt, veranderen de routes. Dar kan daarom eerder 
langskomen om uw afval op te halen dan u gewend bent. 

Afvalwijzer of Dar app 
Weten wanneer Dar langskomt? Kijk dan op uw digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer 
of download de Dar app. Zo hee�  u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand. U kunt in-
stellen dat u een seintje krijgt wanneer Dar uw afval ophaalt. Makkelijk toch?

Andere ophaaldagen afval 

Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag), 
haalt Dar geen afval op. Ook de milieu-
straten zijn op deze dag gesloten. 
Door Pinksteren kan het zijn dat 
Dar uw afval op een andere dag 
ophaalt dan u gewend bent.

Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk op uw digitale afvalwijzer via:
www.dar.nl/afvalwijzer of download de
Dar app. Zo hee�  u altijd uw persoonlijke 
afvalwijzer bij de hand! U kunt in de app 
instellen dat u een seintje krijgt, wanneer 
u welk afval aan de straat kunt zetten. 
Makkelijk toch? 

Vergadering gemeenteraad: 
dinsdag 7 juni 

Op dinsdag 7 juni vergadert de gemeente-
raad om 20.00 uur in het gemeentehuis in 
Malden. Deze avond worden besluiten ge-
nomen over de actualisatie van de route-
kaart voor een klimaatneutraal Heumen 
in 2050 en over de zienswijzen op de ge-
meenschappelijke regelingen waar de ge-
meente aan deelneemt. 

De gemeente Heumen hee�  de ambitie 
om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daar-
om hee�  de gemeente in 2017 een route-
kaart opgesteld. Deze routekaart gee�  
het proces weer om te komen tot een kli-
maatneutraal Heumen in 2050. Er was be-
hoe� e om deze routekaart te actualiseren. 

De gemeente Heumen werkt met andere 
gemeenten samen in gemeenschappelijke 
regelingen. Dit doet de gemeente onder 
andere op het gebied van veiligheid, ge-
zondheid, arbeidsbemiddeling en vergun-
ningverlening. De gemeenteraad reageert 
via een zienswijze op de jaarrekening en 
begroting van een gemeenschappelijke 
regeling. 

Agenda en stukken 
De agenda en de vergaderstukken 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 meeluisteren via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. 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.

Op donderdag 9 juni vergadert de ge-
meenteraad om 20.00 uur in het gemeente-
huis in Malden. In deze vergadering neemt 
de gemeenteraad afscheid van de huidige 
wethouders. Daarna presenteren DGH, 
VVD en GroenLinks het coalitieakkoord, 
waarna de kandidaat wethouders worden 
benoemd en geïnstalleerd. Tot slot wordt 
de heer Noy toegelaten als raadslid. 

Agenda en stukken 
De agenda en de vergaderstukken vindt u 
op www.heumen.nl/vergaderkalender bij 
de datum van de vergadering. 

Volgen van de vergadering
U bent van harte welkom als toehoorder. 
Aanmelden is niet nodig. U kunt de verga-
dering ook live meeluisteren via de web-
site: www.heumen.nl/vergaderkalender 
Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier later 
ook terugluisteren.

Coalitieakkoord en installatie college: 
donderdag 9 juni


