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De energiekosten rijzen de pan uit. En ook 
onze boodschappen zijn in korte tijd veel 
duurder geworden. Dat voelen we allemaal 
in onze portemonnee. Als je al niet zo veel 
hebt, is het nog moeilijker om rond te  
komen. Heeft u geldzorgen door bijvoor-
beeld de hoge energierekening en stijgen-
de prijzen? Of heeft u plotseling schulden 
en kunt u er zelf niet meer uitkomen?  
Neem dan contact met ons op!

Zorgen delen geeft rust!
Wij kunnen u helpen! Bespreek uw geld- 
zorgen met een van onze medewerkers en 
bepaal samen de volgende stap. Contact 
opnemen kan via:
schuldhulpverlening@heumen.nl 
of via soza@heumen.nl 
of bellen met (024) 358 83 00 of de Schuld-
hulptelefoon: 06 50 44 23 27.

Wat gaan we samen doen?
• Samen kijken we naar uw financiële situ- 
 atie en de mogelijkheden om u te helpen;

Vorige week riepen wij u op om mee te doen 
aan de IkPas Battle! Wethouder Rob Engels 
heeft zich al aangemeld, doet u ook mee?

Wethouder Rob Engels: “Als wethouder re-
aliseer ik mij dat ik ook een voorbeeld moet 
willen zijn. En dat valt mij makkelijk. Ik ben 
namelijk zelf geen grote drinker. Hooguit in 
het weekend een glaasje wijn. Maar door de 
week heen veel water! Dat vind ik net zo 
lekker! Aan de actie “IkPas” doe ik dan ook 
van harte mee. Ik weet wat drank aan kan 
richten. De ontwikkeling van het brein bij 
jongeren wordt beschadigd door drank- 
gebruik op een te vroege leeftijd en de 
mate waarin gedronken wordt door jonge-
ren werkt ook niet bevorderend voor de 
ontwikkeling. Drank maakt meer kapot dan 
je lief is!”

Het is belangrijk dat er veel inwoners mee-
doen want het heeft veel voordelen om  
tijdelijk te stoppen met drinken. Via dit  

De spreekuren om aan te melden voor de Gemeentepolis/Collectieve Aanvullende  
Verzekering (CAZ) zijn de afgelopen weken heel goed bezocht. Daarom bieden wij een 
extra spreekuur voor onze inwoners aan.

Het extra spreekuur is gepland op woensdag 21 december tussen 9.30 en 12.30 uur. 
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u om telefonisch aan te melden via: 
(024) 358 83 00. 

Geldzorgen? Laten we erover praten!
• Vervolgens maken we samen met u een  
 plan van aanpak;
• Samen doen we alles om te voorkomen  
 dat uw financiële problemen erger worden;
• We bieden niet alleen informatie en ad- 
 vies, maar ook hulp bij uw administratie.

Meer regelingen en ondersteuning dan u 
denkt!
Kijk voor meer info op: 
www.heumen.nl/geldzorgen

Iemand helpen met geldzorgen
Heeft iemand in uw omgeving geldzorgen?  
Ook als u geen financieel expert bent, kunt 
u iemand helpen om uit de schulden te  
komen. 

Stimuleer om hulp aan te nemen
Veel mensen vinden het lastig om hulp te 
vragen. Moedig uw vriend(in), familielid, 
collega of kennis aan om hulp te accepteren. 
Want hoe langer iemand wacht, hoe lastiger 
het wordt om geldproblemen op te lossen.

bericht proberen we inwoners te overtui-
gen om mee te doen. Rob: “Ik hoop mensen 
mee te laten doen door ze op hun drankge-
drag aan te spreken. Bovendien bied ik als 
gastheer mijn gasten geen drank aan maar 
een glas water.” 

Heeft u al goede voornemens voor 2023 
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 opgeroepen om uw alcoholge-
bruik even op pauze te zetten. Dat heeft 
veel voordelen! Door tijdelijk geen alco-
hol te drinken merkt u welke rol alcohol 
(vaak onbewust) in uw leven speelt. 
Schrijf in via: www.ikpas.nl. De start is 
op 1 januari 2023.

Nieuwe gemeentesecretaris voor Heumen Doe mee met de IkPas Battle!

Gemeentepolis: extra spreekuur

Het College van burgemeester en wethouders heeft na een unaniem advies van de selectie- 
en adviescommissie, de heer Jaap de Graaf (41) uit Beugen benoemd tot gemeentesecreta-
ris/algemeen directeur van de gemeente Heumen. Hij volgt per 16 januari 2023 de heer 
Garmt Kolhorn op, die momenteel als interim- gemeentesecretaris/algemeen directeur 
voor onze gemeente werkzaam is. 

Jaap de Graaf heeft brede ervaring bij de gemeentelijke overheid als leidinggevende en als 
strategisch adviseur. Zo heeft hij van 2011 tot 2020 diverse (leidinggevende) functies  
vervuld bij de gemeente Mook en Middelaar. Hij was onder andere afdelingshoofd Dienst-
verlening en vervolgens afdelingshoofd Samenleving, waarbij hij verantwoordelijk was voor 
het Ruimtelijke en Sociale domein. Daarnaast was hij eerste loco-secretaris. Op dit moment 
werkt Jaap de Graaf als strategisch bestuursadviseur voor de wethouder Wonen, Wijken, 
Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeente Eindhoven.

Jaap de Graaf sluit op grond van zijn kennis, ervaring en competenties goed aan bij de orga-
nisatie van de gemeente Heumen. Daarnaast is hij goed in staat om de adviesrol naar het 
College van B&W te waarborgen. Bovendien kent hij de regionale context en heeft hij gevoel 
voor de maat en schaal van de gemeente Heumen en de uitdagingen en kansen die daarmee 
samenhangen.

Jaap de Graaf: “Ik ben bijzonder vereerd met de keuze. Samen met bestuur en organisatie 
ga ik met veel energie aan de slag voor een inclusieve gemeente die dichtbij de inwoners 
staat.” Burgemeester Joerie Minses: “We zijn blij met Jaap de Graaf als nieuwe gemeente-
secretaris. Hij is een gedreven persoon die uitstekend in staat is om samen met het  
managementteam, enthousiast en doeltreffend leiding te geven aan de ambtelijke organi-
satie en daarnaast een gedegen adviesrol richting het college te vervullen. Ik kijk uit naar 
onze samenwerking.”



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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Maak kennis met onze wijkagenten

Goed rioolgebruik is belangrijk!

Onze gemeente beschikt over twee wijk-
agenten: Willie Janssen-Bouwmeester en 
Sylvia van de Logt. Beiden maken deel uit 
van het basisteam Tweestromenland waar-
bij ze het aanspreekpunt zijn voor hun wijk 
met alle bijbehorende politiezorg. Daaron-
der valt de aanpak van sociale problemen, 
zoals overlast jeugd, criminaliteit en milieu-
delicten. Maar ook voorlichting, samen-
werken met maatschappelijke organisaties 
en - indien nodig - hulp bieden aan andere 
gemeenten maken deel uit van hun taken-
pakket.

Willie Janssen-Bouwmeester en Sylvia van 
de Logt werken nauw samen met de collega’s 
van het basisteam op het gebied van op-
sporing en handhaving om gezamenlijk te 
werken aan een veilige gemeente. Sylvia 
werkt al sinds 1994 bij de politie en kwam in 
2015 in Heumen terecht. Hier voelt ze zich 
als een vis in het water. “Het is een leuke 
gemeente met voornamelijk vriendelijke 
mensen die bereid zijn om zelf ook mee te 
willen werken aan een veilige omgeving. 
Willie en ik voelen elkaar uitstekend aan. 
Dat is heel fi jn als je elkaar goed kent en 
waar nodig aanvult. Daarnaast zijn de lijn-

tjes hier lekker kort. Niet alleen met de ex-
terne partners waarmee we samenwerken, 
maar ook onze contacten met bijvoorbeeld 
de lokale jongeren zijn heel direct. Alles 
staat of valt met een goede verbinding en 
goede communicatie.”

Willie Janssen-Bouwmeester kent als ge-
boren Heumenaar onze gemeente als zijn 
broekzak. Voeg daar nog eens 45 jaar erva-
ring bij de politie aan toe en het moge 
duidelijk zijn welke betekenis deze wijk-
agenten hebben voor onze gemeenschap. 
“Het is belangrijk om net dat ene stapje 
meer te kunnen zetten voor onze inwoners. 
Om bij noodhulp door te kunnen schakelen 
zodat problemen ook echt opgepakt kun-
nen worden doordat we snel de juiste (zorg)
instanties kunnen betrekken bij een be-
paald geval. Denk aan overlast door ver-
warde personen bijvoorbeeld. Daarnaast 
willen we herkenbaar en benaderbaar zijn, 
zodat we snel daar kunnen zijn waar onze 
hulp echt nodig is.”
Er zijn ook zaken waar de politie buiten 
blijft . “Een auto die steeds hinderlijk gepar-
keerd staat. Dat kan natuurlijk vervelend 
zijn. Maar als de veiligheid niet in het 

geding is, proberen we inwoners het zelf te 
laten oplossen. Of we geven het door aan de 
BOA. Ook een slechte verhouding met 
buren is zo’n voorbeeld. Dan verwijzen we 
meestal naar buurtbemiddeling. Loopt zo’n 
confl ict echter uit de hand, dan zijn wij 
aan zet.”

Bereikbaarheid
Bij SPOED: 112 bellen
“Dit nummer is bedoeld voor acute, bedrei-
gende of (levens)gevaarlijke situaties, zoals 
een ongeval, een geweldsdelict of verdacht 
gedrag bij uw woning. Snel optreden kan 
dan tot aanhouding leiden.” 

OVERIGE MELDINGEN: 0900-8844
Aangift e doen van diefstal, overlast of an-
dere niet direct dreigende situaties. Dat kan 
ook via www.politie.nl voor de landelijke 
servicepost, maar ook voor de eenvoudige 
aangift es.
“Alle aangift es worden verwerkt en zo nodig 
wordt de melder uitgenodigd om naar het 
bureau te komen.” 

Tenslotte is er ook nog het Facebook-
account: @politieheumen

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt 
gezuiverd, zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Helaas komen wij nog regelmatig 
andere zaken tegen in het riool dan waar het voor bedoeld is. Graag uw aandacht hiervoor!

U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te 
gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier! Kijk voor meer informatie op: 
www.nietinhetriool.nl

Vergadering gemeenteraad: 
donderdag 15 december 
Op donderdag 15 december 

vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur 
in het gemeentehuis in Malden. 

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 
volgen via de website: 
www.heumen.nl/vergaderkalender

Selecteer in de kalender de datum van de 
raadsvergadering en klik vervolgens op de 
link naar de webcast. 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 energiecoach uw buren helpen
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, ook in andere wijken en dor-
pen in onze gemeente, te kunnen doen, 
zoeken ze vrijwilligers die opgeleid willen 
worden 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 eff ectieve 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. U krijgt een korte opleiding tot 
energiecoach. Daarbij leert u van alles over 
energiebesparing en communicatie. 

U maakt deel uit van een enthousiast team 
van medebewoners. U ontmoet nieuwe 
gezichten en vergroot zo uw sociale net-
werk. Daarnaast is er een kleine vergoeding 
mogelijk. 

Interesse?
Mail naar:
info@toekomstmaldennoordoost.nl of bel 
projectleider Menno Arendz op 06 54 30 62 48
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Bedankt!Werkbezoek Gedeputeerde Staten 
Gelderland Stille krachten, maatjes, helpende handjes, 

bestuursleden, initiatiefnemers en buren-
hulp: allemaal voorbeelden van actieve 
inwoners die hun steentje bijdragen. 
Dankzij hun inzet is er veel te doen in de 
vier dorpen. Zij bieden ook veel mensen 
een steuntje in de rug. Onze gemeente 
is dankbaar voor al die vrijwilligers en 
maatjes die van onze gemeente een mooie 
en aangename plek maken om te wonen. 
Op de Dag van de Vrijwilliger willen we dat 
extra benadrukken. 

Nieuwe vrijwilligers en maatjes zijn welkom!
Mensen doen om verschillende redenen 
vrijwilligerswerk: als vrijetijdsbesteding, 
omdat ze het leuk vinden of om ervaring op 
te doen. Maar ook om hun talenten te ont-
wikkelen, voor contact met anderen, zin-
geving of omdat het werk hen na aan het 
hart ligt. 

Coördinator Catelijne Quant van Vrijwilli-
gerssteunpunt Heumen is blij met iedereen 
die zich aanmeldt: “Onze dorpen kunnen 
echt niet zonder!” Veel lokale organisaties 
zijn afh ankelijk van vrijwilligers, zoals de 

De Gedeputeerde Staten van Gelderland samen met het College van burgemeester en 
wethouders van Heumen in de ontvangsthal van ons gemeentehuis.

Op dinsdag 29 november bracht het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland een werkbezoek aan onze gemeente. De Gedeputeerde Staten vormen onder 
voorzitterschap van de Commissaris van de Koning John Berends het dagelijks bestuur van 
onze provincie. Doel van het werkbezoek was om te bespreken wat er allemaal komt kijken 
bij bouwplannen zoals de Kanaalzone die vallen onder de Woningbouwimpulsregeling 
(WBI) van het Rijk.

Na een gezamenlijke lunch werd het plan voor de Kanaalzone gepresenteerd waarbij werd 
ingezoomd op de vraagstukken en dilemma’s die spelen. Het betreft  een relatief groot 
project voor een kleine gemeente als Heumen, wat betekent dat het ook gevolgen heeft  
voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid en alle voorzieningen. Tijdens een wandeling door de 
Kanaalzone wordt deze complexiteit inzichtelijk gemaakt. Tenslotte sloot ook woning-
coöperatie Oosterpoort nog aan om in gesprek te gaan over de rol die coöperaties kunnen 
spelen in een dergelijk project.

sportverenigingen, zorgcentra of vereni-
gingsgebouwen. Zonder kan een samen-
leving niet optimaal draaien. Quant: “In 
Malden merk je dat aan de afname van 
kinderactiviteiten, dat vindt iedereen jam-
mer. Daarom hoop ik dat daar weer meer 
vrijwilligers bijkomen. En dat geldt ook voor 
maatjes, vooral voor inwoners die tot op 
steeds hogere leeft ijd in hun huis blijven 
wonen. Ik hoorde bijvoorbeeld vanuit Mal-
derburch dat de maatjes met al een uurtje 
óf twee per week geweldig werk doen”.

Meer informatie en meedoen
Op de lokale website: 
www.geldersehanden.nl/heumen staan veel 
vacatures en organisaties, waar u uw ener-
gie en talenten in kwijt kunt en ook nieuwe 
dingen kunt leren. Op de website staat ook 
informatie voor organisaties, bijvoorbeeld 
over de collectieve vrijwilligersverzekering, 
Subsidie scholing vrijwilligers en fondsen-
werving. Informeer bij Vrijwilligerssteun-
punt Heumen naar de mogelijkheden. 
Mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl of 
bel via het algemene nummer van de 
gemeente (024) 358 83 00. 

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

Uitschrijving basisregistratie personen
https://bit.ly/3VO5e28

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

Verleende Omgevingsvergunning
• Heumen: Dorpsstraat 39
• Malden: Hoogenhofseweg ongenummerd, 
 Winkelcentrum 20


