
Groeit het regelen van uw financiën 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 fiBON wel 
eens de oplossing zijn voor uw geldzorgen.

Stichting fiBON verzorgt het financieel  
beheer van ouderen die niet meer in staat 
zijn hun eigen financiën en administratie te 
regelen en daarvoor ook geen hulp van  
familie of andere personen kunnen ver-
wachten. Eén van de vele vrijwilligers met 
ervaring op financieel en administratief  
gebied bezoekt u als u zich hierin herkent 
en regelt bankzaken, helpt bij het aanpak-
ken van schulden, vult formulieren in en 
bespreekt met u uw financiële situatie.  
De vrijwilligers verlenen ook op andere  
manieren 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 financieel/ 
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De kracht van de Wijk GGD’er

Onze gemeente werkt sinds kort met twee Wijk-GGD’ers. Maar wat is nou eigenlijk een 
Wijk-GGD’er? En waar zijn ze voor in te zetten? We leggen dit uit in onderstaand bericht.

Maak kennis met Pauline Gesink (GGD Gelderland Zuid) en Michael ter Voort (Ixta Noa).  
Zij zijn er voor inwoners die het leven soms ingewikkeld vinden of door een lastige fase gaan. 
Daarnaast kunt u bij ze terecht als u zich zorgen maakt over, of het lastig vindt om te gaan 
met, iemand in uw nabijheid. Pauline en Michael zijn onafhankelijk en makkelijk te benaderen.

“Wij helpen de inwoner én de omgeving”
De wijk GGD’ers bieden gevraagd en ongevraagd hulp aan. “Als we een melding krijgen 
vanuit bijvoorbeeld een huisarts denken we mee en nemen indien gewenst contact op met 
de inwoner. We onderzoeken dan in gesprek wat iemand wenst en nodig heeft om zich te 
kunnen redden en prettig te voelen. We adviseren en begeleiden naar de juiste hulp.  
Daarbij kijken we breed en zoeken naar praktische oplossingen.” Ook kijken ze mee in de 
zorg die al geboden is, maar die misschien niet aansluit. Ze proberen erachter te komen 
waarom dit zo is en denken mee over wat beter past.

Kracht van de Wijk GGD’er
De kracht van de wijk-GGD’ers zit ‘m in de onafhankelijke hulp die ze kunnen bieden.  
Bovendien hebben zij een groot netwerk waarmee ze geschikte hulp kunnen organiseren. 
“Geregeld verbinden we inwoners met een passende instantie of contactpersoon.  
Maar soms bieden we ook gewoon een luisterend oor, zodat iemand zich niet alleen hoeft 
te voelen in een lastige situatie. Of ondersteunen we mensen bij iets dat ze op dat moment 
nodig hebben, zoals hulp bij een urgentieaanvraag of meegaan naar een inloop. Op die 
manier proberen we preventieve hulp in te zetten zodat de situatie niet erger wordt.  
Ook maken we gebruik van ervaringsdeskundigheid. Michael is getraind om dit op de juiste 
manier in te zetten om mensen te helpen.” 

Bel of mail
Om contact te krijgen met de wijk GGD’ers belt u naar: (088) 14 47 030, vraag naar Pauline 
of Michael. U kunt natuurlijk ook mailen naar: wijkggd@ggdgelderlandzuid.nl

inkomensbeheer. Er wordt een aparte bank- 
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 Stichting fiBON 
is er dus ook budgetbeheer en worden de 
betalingen - uiteraard samen met u én op 
basis van een budgetplan - ‘overgenomen’.

Voorwaarden
• U bent 50  jaar of ouder;
• U kunt zelf uw administratie/financiën  
 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 (ten- 
 zij er sociale of psychische redenen zijn).

Stichting fiBON 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 Man-
telzorg Heumen, met SSHB Support en  
uiteraard met de gemeente (schuldhulp-
verlening, Vraagwijzer). Voor meer info zie: 
www.fibon.nl

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

Stichting Leergeld De Stuwwal
Elk kind moet mee kunnen doen!
Een alleenstaande moeder vertelt: “Ik werk, 
ontvang aanvullend bijstand en sta er al-
leen voor in de opvoeding van mijn drie  
kinderen. Elke dag word ik geconfronteerd 
met mijn geldzorgen. De hulp die Stichting 
Leergeld mij heeft gegeven, zie ik als een 
groot geschenk. Het heeft 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 leeftijd van 4 tot 18 
jaar. Zij verzorgt financiële ondersteuning 
voor de aanschaf van schoolspullen, zoals 
de aanschaf van een fiets, een schooltas of 

een laptop, maar vergoedt ook de kosten 
van bijvoorbeeld zwemlessen of andere 
kosten die er zijn bij bijvoorbeeld het vol-
gen van muzieklessen. Het doel van Stich-
ting Leergeld is ervoor te zorgen dat alle 
kinderen kunnen meedoen aan activiteiten 
die voor hun vriendjes en vriendinnetjes 
vanzelfsprekend 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.

Vervanging schuifdeuren gemeentehuis

Dag van de mentale gezondheid

Van 14 tot en met 19 oktober worden de schuifdeuren vervangen van ons gemeentehuis. 
Er komt een tijdelijke ingang links van de ingang van het gemeentehuis zodat u  
naar binnen kunt. Er kan enige overlast zijn maar we proberen dit zo beperkt mogelijk  
te houden. 

Volgende week organiseren we verschillende activiteiten in de gemeente Berg en Dal 
en Heumen in het kader van de wereldwijde dag van de mentale gezondheid! 
We besteden aandacht aan de bewustwording hiervan. Op dinsdag 11 oktober in  
Groesbeek en Beek en donderdag 13 oktober in Malden. 
Kijk op: www.heumen.nl/dag-van-de-mentale-gezondheid voor het programma en 
kom langs!



Als energiecoach uw buren helpen: 
iets voor u? 

Zonnepanelenproject: nieuwe fase

Buurtgenoten in Malden Noordoost helpen 
elkaar via het project Toekomst Malden 
Noordoost om hun huizen energiezuiniger 
te maken. Dat werkt heel goed. Om dat voor 
meer mensen te kunnen doen, zoeken ze 
vrijwilligers die willen worden opgeleid tot 
energiecoach. Iets voor u?

Een energiecoach geeft op verzoek van be-
woners bij hen thuis gratis advies over 
energiebesparing in het algemeen en over 
kleine, maar in de praktijk effectieve maat-
regelen. Denk aan middelen als radiator-
folie, tochtstrips, LED-lampen, maar ook 
aan het anders met energie omgaan en aan 
meer kennis van de eigen woning. Grotere 
maatregelen zoals isolatie en zonnepane-
len mogen ook ter sprake komen, maar dat 
hoeft niet. 

Wat bieden ze?
U krijgt een korte opleiding tot energie-
coach. Daarbij leert u van alles over ener-
giebesparing en communicatie. U maakt 

Rusland heeft 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 CO2-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 energiere-
kening 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 uit- 
stekend alternatief. Goed voor het milieu  
én voor de portemonnee. 

deel uit van een enthousiast team van me-
debewoners. U ontmoet nieuwe gezichten 
en vergroot zo uw sociale netwerk. Daar-
naast is er een kleine vergoeding mogelijk. 

Wat vragen ze?
Ze vragen ongeveer 4 uur inzet per week. 
De precieze activiteiten worden in onder-
ling overleg bepaald, maar bestaan veelal 
uit het bezoeken van bewoners thuis waar-
bij u hen adviseert en helpt met energie- 
besparende maatregelen. U heeft geen 
specifieke vooropleiding nodig.

Interesse?
Mail naar: 
info@toekomstmaldennoordoost.nl 
of bel energiecoach Menno Arendz op 
06 54 30 62 48.

Gaat uw hart sneller kloppen van een duur-
zame en groene leefomgeving? 
Doe dan mee!

Veel woningeigenaren willen hun woning 
wel aanpakken, maar weten vaak niet waar 
ze moeten beginnen: Welke maatregelen 
hebben het meeste effect, wat kan ik zelf 
doen en welke aannemer heeft überhaupt 
tijd? En heeft het zin om voor bepaalde 
maatregelen een gezamenlijke offerte aan 
te vragen met meerdere buren? 

Informatieavond 2
Wij willen woningeigenaren helpen om hun 
huis energiezuiniger te maken en om zelf 
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.

Woensdag 12 oktober
19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Dorpshuis, 
Kerklaantje 17, Nederasselt

Informatieavond 3
De derde avond staat gepland op:

Maandag 17 oktober
19.30 - 21.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Verenigingsgebouw, 
Willem Alexanderstraat 1, Overasselt

Aanmelden
Om te kunnen inschatten hoeveel deelne-
mers we op deze informatieavonden kun-
nen verwachten, is het prettig als u zich 
aanmeldt (graag aangeven welke avond uw 
voorkeur heeft 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 12 of 17 oktober 
verhinderd zijn, dan kunt u ook op een van 
de andere bijeenkomsten binnen de ge-
meente Heumen terecht. Een overzicht van 
alle avonden vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/duurzaamheid.

Energiecoach Menno Arendz: ‘De energiecoach komt bij de mensen thuis met tips voor  
energiebesparing en verduurzaming van hun woning.’

Afgelopen maand heeft onze gemeente haar samenwerking met Volta Solar uit Limburg  
beëindigd. Door de sterk gestegen kosten en het ontbreken van voldoende installateurs, 
heeft het moederbedrijf van Volta Solar besloten om alleen nog actief te blijven binnen de 
provincie Limburg. Toch zijn er nog voldoende alternatieven om de aanschaf van zonnepa-
nelen en andere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken.

Inwoners konden zonnepanelen laten plaatsen, waarbij de kosten door de gemeente  
werden voorgefinancierd en in maximaal 15 jaar door de bewoners werden terugbetaald 
tegen een lening met lage rente. In de kosten waren ook garantie en onderhoud opgeno-
men. Deze samenwerking is onlangs beëindigd. Dat betekent dat vanaf nu geen nieuwe 
aanvragen meer in behandeling genomen worden. Reeds toegezegde afspraken over 
plaatsing van zonnepanelen worden uiteraard gewoon nagekomen. Uiteraard blijven ook 
de garantie en onderhoud binnen de gemaakte afspraken vallen. Dat wil zeggen dat vanaf 
moment van plaatsing een garantieperiode van 15 jaar van toepassing is. Ook blijft Volta de 
financiële en administratieve afwikkelingen ten aanzien van de leningen verrichten.  
Inwoners die dus al gebruikmaken van het zonnepanelenproject hoeven zich geen zorgen 
te maken en hebben hierover ook al een brief ontvangen.

Duurzaamheidslening
Nu we niet meer samenwerken met Volta zijn er andere mogelijkheden om de aanschaf van 
onder andere zonnepanelen te faciliteren. Zo kunt u onder andere gebruikmaken van een 
Duurzaamheidslening, een lening die u kunt afsluiten bij uw gemeente. In samenwerking 
met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, wordt deze lening tegen een gunstig rente- 
tarief aangeboden. U kunt de lening gebruiken om zonnepanelen aan te schaffen, maar u 
kunt deze ook inzetten om uw huis te isoleren of om een warmtepomp te laten installeren 
zodat u uiteindelijk minder energie (vooral minder gas) verbruikt. Meer informatie vindt u 
op: www.heumen.nl/duurzaamheidsleningen of https://regionaalenergieloket.nl/heumen 

Iedereen doet mee
Wij zijn van mening dat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie. Daarom 
kunnen we middelen inzetten voor het daadwerkelijk verlagen van de energierekening 
door het toepassen van energiebesparende maatregelen voor inwoners die met energie- 
armoede te maken hebben. We kunnen een basispakket met bijvoorbeeld tochtstrips, 
LED-lampen, radiatorfolie aanbieden. Maar ook helpen bij de aanschaf van zonnepanelen. 
Huurders verwijzen we daarbij naar Oosterpoort, met wie we hierin optrekken. Wanneer 
het gaat om mensen met een eigen woning, kunnen zij de duurzaamheidslening inzetten 
maar die lening moet dan wel voor hen op te brengen zijn. Vanaf 1 november 202 is er een 
financiering beschikbaar (Nationaal Warmtefonds) met een rentetarief van 0% voor  
woningeigenaren zonder leenruimte of met een inkomen tot €45.014. Woningeigenaren 
kunnen vanaf dan ook de buiten de wijkaanpak tot €5.000 een financiering krijgen.  
Zij betalen aflossing naar draagkracht en het Warmtefonds draagt het restschuldrisico.

Bijeenkomsten ‘Energie in de wijk’
We starten in het najaar weer met bijeenkomsten ‘Energie in de wijk’ waar informatie  
wordt gegeven over isoleren en het verduurzamen van de woning, onder andere met  
zonnepanelen. Over deze bijeenkomsten vindt u meer informatie in een ander artikel in dit 
Gemeentenieuws.

Meer informatie?
Wilt u meer weten of in gesprek met iemand over uw situatie, neem dan contact op via de 
e-mail: duurzaam@heumen.nl

Energie in het Dorp
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Collectes
9 t/m 15 oktober: 
Brandwonden Stichting

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: Kiezel 9

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Kloosterstraat 18
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 69

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
Malden: Rijksweg 128

Ontwerp Omgevingsvergunning
• Heumen: Dorpstraat 39

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Overasselt: Kasteelsestraat 12A


