
Het is oorlog in Oekraïne. Op dit 
moment komen overal in Nederland 
vluchtelingen aan. Het Veiligheids-
beraad heeft  de opdracht van het 
kabinet gekregen om binnen 2 
weken per veiligheidsregio mini-
maal 1000 crisisopvangplekken 
voor vluchtelingen uit Oekraïne te 
realiseren. Daarnaast moeten nog 
eens 1000 noodopvangplaatsen 
beschikbaar worden gesteld die 
voor minimaal 6 maanden opvang 
kunnen bieden. Daarom zijn alle 
gemeenten in het land de afge-
lopen weken op zoek geweest 
naar plekken voor noodopvang. 
Ook onze gemeente.

Van crisis- naar noodopvang
Er is dringend behoeft e aan noodopvang 
ook vanwege de noodzakelijke doorstro-
ming. Van crisis plaatsing naar een meer 
humane noodopvang en dat geldt in het 
bijzonder voor kinderen. De doelgroep 
bestaat namelijk grotendeels uit moeders 
met kinderen, kleine gezinnen, waarbij 
vader vaak verplicht achter moest blijven 
in Oekraïne.

40 noodopvangplekken in voormalige 
Vuurvogel II
Het college van B&W heeft  besloten om 
het gebouw van Vuurvogel II (De Schoren 
10 in Malden) beschikbaar te stellen. 
Hier willen we ongeveer 40 noodopvang-
plekken realiseren. Met een relatief kleine 
verbouwing is het geschikt te maken voor 

Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van donderdagavond 24 maart 
werd het afscheid van de raads-
leden Jan van der Burgt (CDA) en 
Theo Noy (DGH) opgeluisterd met 
het opspelden van een Koninklijke 
Onderscheiding - Lid in de Orde van 
Oranje Nassau - door burgemeester 
Joerie Minses. 

Jan van der Burgt is 12 jaar raadslid 
geweest voor het CDA en heeft  altijd met 
hart en ziel en op integere wijze invulling 
gegeven aan deze taak. Hij heeft  zich 
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220 noodopvangplekken in Buitencentrum Overasselt en Vuurvogel II

Koninklijke Onderscheidingen voor 
Jan van der Burgt en Theo Noy

ingezet voor het fi etspad aan de Hessen-
bergseweg tussen Overasselt en Alverna 
en het is echt aan hem te danken dat dit 
fi etspad er ook is gekomen. Jan is ook 
voorzitter van de Overasseltse Boys 
geweest (2008 - 2017). Hij heeft  daar met 
geringe subsidie de renovatie van de 
velden verwezenlijkt. Onder zijn voorzitter-
schap is er een tribune gebouwd en zijn er 
zonnepanelen geplaatst. Als geboren en 
getogen Overasseltenaar was en is hij bij 
veel activiteiten en evenementen (Vier-
daagse) in Overasselt betrokken. Tenslotte 
mag niet onvermeld blijven dat hij altijd 

opkomt voor de minderbedeelden. Hij was 
één van de eersten die in 2015 voor de 
komst van vluchtelingen in Heumens-
oord was.

Ook Theo Noy is 12 jaar raadslid geweest, 
aanvankelijk voor Samen Verder dat later 
is opgegaan in DGH. Theo is een echte 
Heumenaar in hart en nieren en een 
netwerker pur sang. Leg een probleem bij 
hem neer en hij weet bij wie je moet zijn. 
Hij is de initiatiefnemer van de digitale 
wegenlegger, het geluidsscherm langs de 
J.J. Ludenlaan en het project ‘Zonne-
panelen voor iedereen’.

Samen met een ander DGH-lid vanuit de 
gemeente Landgraaf heeft  hij het Zonne-
panelenproject naar Heumen gehaald. 
Inwoners worden ontzorgd bij en na 
aanschaf van de zonnepanelen en de 
kosten wegen niet op tegen een goed 
terugverdienmodel op de gewonnen 
energie.

Eind jaren 80 is Theo intensief betrokken 
geweest bij het 800-jarig bestaan van 
Heumen. Hij is als fanatiek lid van het Gilde 
verzamelaar van veel (archief)materiaal 
over Heumen en het Gilde, zoals fi lms, 
foto’s en geschiedenisboeken. Theo was 
één van de grote initiatoren achter het 
plaatsen van een dorpspomp. Bij de kerk in 
Heumen is hij nu betrokken voor het 
verwezenlijken van een Mariakapel. 

gezinnen met kinderen. Samen met de 
beheerder zullen we ons inspannen om de 
huidige gebruikers van het pand te 
herhuisvesten (in Vuurvogel I) zodat de 
opvang van de vluchtelingen niet ten koste 
gaat van de huidige gebruikers. 

180 noodopvangplekken in Buitencentrum 
Overasselt
De noodopvang in de Vuurvogel is de 
tweede grotere opvang die onze gemeente 
voor de vluchtelingen uit de Oekraïne 
realiseert. In Buitencentrum Overasselt is 
vanaf maandag 28 maart al een eerste 
groep - van uiteindelijk maximaal 180 
Oekraïense vluchtelingen - opgevangen. 
Ook deze noodopvang is vooral bedoeld 
voor moeders met kinderen. Het Buiten-
centrum is met name zeer geschikt omdat 
het zonder veel grote aanpassingen direct 
beschikbaar is en de vele kinderen een 
fi jne, ruime omgeving biedt om op adem te 

komen. Voor de omwonenden van Vuur-
vogel II werd maandag 28 maart een 
informatieavond in ons gemeentehuis 
georganiseerd waarbij ook onze burge-
meester en de wethouders Maarten 
Schoenaker en Ans Stunnenberg aanwezig 
waren. 

Wanneer komen de bewoners en hoe lang 
duurt de opvang? 
Een eerste groep vluchtelingen kwam 
maandagochtend 28 maart aan op de 
locatie Buitencentrum Overasselt. 
De locatie Vuurvogel II komt later in beeld. 
Samen met organisaties die gespeciali-
seerd zijn in met name zorg, welzijn en 
onderwijs én in samenwerking met alle 
vrijwilligers doen we er alles aan om de 
opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Tot wanneer de locatie nodig is, is op dit 
moment nog niet duidelijk maar een 
minimale periode van zes maanden ligt vast.

Meehelpen als vrijwilliger?
Om de noodopvang ook op langere termijn 
goed te laten verlopen hebben we veel 
vrijwilligers nodig. Wilt u meehelpen?
Kijk dan op https://bit.ly/35mbeuz

Vragen?
Heeft  u vragen over de noodopvang, bent 
u op zoek naar meer informatie of wilt u in 
de vorm van benodigde materialen of 
spullen een bijdrage leveren, kijk dan op 
www.heumen.nl/hulp-aan-vluchtelingen-
uit-oekraine. Hier vindt u ook een link naar 
een pagina met veel gestelde vragen, die 
regelmatig wordt ververst.

Gratis zakken 
met compost
Vanaf maandag 28 maart liggen 
er weer compostzakken op alle 
milieustraten. Voor de compost-
zakken geldt maximaal 2 zakken 
per voertuig en op = op. 
De compost is alleen voor in-
woners die afval naar de milieu-
straat brengen. Alleen de milieu-
straat bezoeken om compost op 
te halen is niet mogelijk.

Gft , daar winnen we compost mee!
Elk jaar haalt Dar zo’n 40 miljoen kilo 
etensresten, groente-, fruit- en tuin-
afval (gft -afval) in de regio op. 
Goed gescheiden gft -afval gebruikt Dar 
als grondstof voor nieuwe producten, 
zoals compost. Om u te bedanken voor 
het goed scheiden van uw gft -afval 
geven we u daar graag iets voor terug. 
Meer informatie vindt u op: 
www.dar.nl/compost

Links Vuurvogel II en rechts Buitencentrum 
Overasselt



Wandelen met de burgemeester

Op naar een dementievriendelijke 
gemeente!

Natuurlijk buiten spelen? Natuurlijk! 

Heumens evenement: Walrick Weekend 

Sporten, boodschappen doen, anderen ontmoeten. Zomaar een paar 
alledaagse activiteiten die de meesten van ons probleemloos doen. 
Maar wat als meedoen niet meer zo vanzelfsprekend is? Dit is de dagelijkse 
realiteit voor de groeiende groep mensen met dementie. Wat kunnen we 
voor hen doen? De training ‘Dementievriendelijk’ biedt uitkomst. 

Stel u heeft  dementie. Hoe fi jn is het dan als de mensen om u heen weten hoe ze kunnen 
helpen en waar ze rekening mee kunnen houden? Niet alleen de mensen die dichtbij u 
staan, maar ook andere mensen die u toevallig tegenkomt. De leden van de sportclub, de 
dame achter de kassa, en de bediening in het restaurant waar u zo graag komt. Met een 
training ‘dementievriendelijk’ leren wij u omgaan met dementie. Dit doen we door deze 
training aan te bieden aan (vrijwilligers)organisaties. Zodat hun leden, medewerkers of 
vrijwilligers op hun eigen locatie de training kunnen volgen. Doet uw organisatie ook mee? 

Werkgroep dementievriendelijke scholing
Tijdens de werkconferentie is de werkgroep ‘dementievriendelijke scholing’ ontstaan en 
daar is de training tot stand gekomen. In de groep zit de burgeradviesraad, Malderburch, 
Mantelzorg Heumen, Gezondheidscentra Samen Gezond, Saar aan Huis, KBO en de 
gemeente. De groep wil dat we allemaal weten hoe we zo goed mogelijk met dementie 
om kunnen gaan. Zo horen mensen met dementie erbij en kunnen zij mee blijven doen. 

Interesse?
Wilt u met uw (vrijwilligers)organisatie meedoen aan de training en zo bijdragen aan een 
dementievriendelijk(er) gemeente Heumen? Ga dan naar: www.heumen.nl/dementie 
U kunt ook mailen naar: dementie@heumen.nl. Binnen 1 tot 3 werkdagen maakt iemand 
van de werkgroep een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ook zelf 
een training met het trainingsbureau Samendementievriendelijk maken. Dat kan via: 
www.samendementievriendelijk.nl/trainingen-op-locatie. Contactpersoon is Sanne van 
der Meij, e-mail info@samendementievriendelijk.nl of (033) 303 2504. 

De afgelopen twee weekenden 
heeft  Joerie Minses, burgemeester 
van onze gemeente, kennis-
makingswandelingen gemaakt 
in de directe omgeving van de 
4 dorpskernen. 

Achtereenvolgend kwamen Nederasselt, 
Overasselt, Heumen en Malden aan de 
beurt. In totaal liepen ongeveer 50 
inwoners mee met de burgemeester. 
“Zij wisten mij veel te vertellen over de 
omgeving en het maatschappelijke leven 
in de verschillende dorpen. 
Een mooie manier om kennis te maken met 
de inwoners van onze gemeente.” 
Dat het prachtig weer was, hielp uiteraard 
mee om van dit wandelinitiatief een groot 
succes te maken.

Foto’s wandelingen in Heumen, 
Overasselt, Malden en Nederasselt

In het Paasweekend (16, 17 en 18 
april) zijn er verschillende leuke en 
verrassende activiteiten voor jong 
en oud te beleven bij de Koorts-
boom en Walrickkapel in de 
Overasseltse en Hatertse Vennen. 
Ook zijn er speciaal voor het 
Hoemannen-thema streekpro-
ducten geproduceerd, deze zijn 
verkrijgbaar tijdens dit weekend.

Hoemannenkaasje
Kaasboerderij Diervoort heeft  een klein 
jong kaasje gemaakt. Dit is van de melk 
die door hun eigen koeien geproduceerd 
wordt. Bovendien lopen deze koeien over 

Zoals u misschien opvalt, worden er 
op verschillende speelplekken in 
onze gemeente speeltoestellen 
verwijderd. Soms wordt hiervoor 
niks of niet meteen iets terug-
geplaatst. We leggen u via onder-
staand bericht uit hoe dat komt. 

De wens van onze gemeente is om speel-
plekken om te vormen naar natuurlijk 
spelen. U kunt hierbij denken aan zwerf-
keien en stapstammen. Spelen in de natuur 
is namelijk niet alleen leuk, maar ook 
gezond en leerzaam. De natuurlijke 
elementen leveren een extra motivatie 
voor de ontwikkeling van kinderen. 
Ook zijn natuurlijke elementen vaak meer 
uitdagend en inspirerend dan traditionele 
speeltoestellen. 

Natuurlijk spelen
Er is daarom een plan opgesteld om de 
komende jaren alle aanwezige speelplek-
ken om te vormen naar natuurlijk spelen. 
Soms moet er echter als gevolg van 
inspecties (onverwachts) al eerder een 
speeltoestel verwijderd worden, maar 
staat de speeltuin nog niet op de planning 
om omgevormd te worden. De omvorming 
wordt dan op een later moment verder 

opgepakt. Bij de omvorming wordt 
natuurlijk ook rekening gehouden met de 
wensen van de jongere kinderen in onze 
gemeente. 

Planning omvorming speelplekken
Vanaf 2022 staan er elk jaar een aantal 
speelplekken op de planning die in dat jaar 
omgevormd worden. Voor meer informatie 
en voor deze planning kunt u kijken op 
onze website: 
www.heumen.nl/speelvoorzieningen
Daar vindt u ook een link naar de Buiten-
speelkaart, waar de locaties van de speel-
plekken en daarbij behorende foto’s te 
vinden zijn. 

Goe idee doe mee
Wilt u zelf een speelplek realiseren? U kunt 
een initiatiefaanvraag doen. De spelregels 
daarvoor vindt u ook op onze website: 
www.heumen.nl/goedidee. 

de Overasseltse- en Hatertse vennen. 
Een bepaald gebied is daar een aantal jaren 
geleden natuurgebied geworden. 
De koeien lopen daar op kruidenrijk gras-
land; meer diversiteit in gras met bloemen 
en kruiden waardoor de kaas ook kruidiger 
smaakt. U kunt het kaasje kopen tijdens dit 
weekend. Op www.diervoort.nl krijgt u al 
meer informatie.

Hoemannenbiertje
Brouwerij Kobold uit Malden heeft  een 
Maldens biertje gemaakt in het thema van 
de Hoemannen. De brouwer heeft  struik-
heide (vergeten kruiden) aan het bier 
toegevoegd. Struikheide groeit op de 

Hatertse vennen, maar wordt niet veel 
meer gebruikt om mee te brouwen. Het 
geeft  een kruidige en bloemige smaak aan 
het bier. Brouwer Poelert: “Als de hoe-
mannen zelf bier hadden gebrouwen dan 
hadden ze zeker deze struikheide 
gebruikt.” Het bier is verkrijgbaar tijdens 
het weekend, meer info: 
www.brouwerijdekobold.nl

Meer informatie
Zie voor actuele informatie over het 
programma: www.toerismeheumen.nl 

Tip: kom met de fi ets! Het kan namelijk druk 
worden met Pasen.



Lid BAR neemt na meer dan 20 jaar afscheid

Sinds 2007 heeft onze gemeente een Burgeradviesraad (BAR). De BAR 
is een onafhankelijke adviesraad die het college van burgemeester 
en wethouders gevraagd en ongevraagd advies geeft over alle maat-
schappelijke taken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. 
Het uitgangspunt van de BAR is dat de inwoner centraal staat en met 
name de kwetsbare inwoner.

Joop van Hest neemt afscheid
Helaas heeft Joop van Hest in november 2021 de BAR verlaten. Joop is al sinds de voor-
loper van de BAR, de cliëntenadviesraad, vanaf 2001 betrokken bij de adviesraad van 
onze gemeente. Agnes Coumans (voorzitter van de BAR) zegt: “We zijn hem veel dank 
verschuldigd, met name omdat dankzij zijn inzet (en die van oud-lid de heer Bax) de 
toegankelijkheid van de openbare gebouwen op een nauwkeurige manier in kaart is 
gebracht, bespreekbaar is gemaakt en bovenal heeft geleid tot aanpassingen”. 
Tijdens de BAR-vergadering op 1 maart is er officieel afscheid genomen van Joop. 
Wethouder Ans Stunnenberg en Agnes Coumans hebben een dankwoord uitgesproken en 
een presentje aangeboden als dank voor zijn jarenlange inzet. Joop: “Ik ben vele jaren lid 
(geweest) van de Burgeradviesraad. Ik was werkzaam als directeur bij een bedrijf dat het 
Nederlands erfgoed in oude staat terugbracht en restaureerde. Na een ongeval, waardoor 
ik in een rolstoel terecht kwam, ging ik voor revalidatie naar de Sint Maartenskliniek. Daar 
zag ik dat gerevalideerde mensen niet naar huis konden, omdat de aanpassingen nog niet 
gereed waren. Als ervaringsdeskundige op het gebied van woningaanpassingen en 
hulpmiddelen adviseerde ik graag de gemeente.” Wij danken Joop nogmaals voor zijn 
jarenlange inzet!

Nieuw lid BAR
Gelukkig is er vrijwel direct een nieuw lid gevonden voor de 
BAR. Haar naam is Karin Langemeijer. Karin: “Sinds vier jaar 
woon ik met mijn gezin met veel plezier in het mooie en 
rustige Malden. Ik werk in de jeugdzorg, waar ik begonnen ben 
als groepsleidster en nu al weer geruime tijd werk als beleids-
adviseur. Ik richt me op de ondersteuning van medewerkers, 
uitvoering geven aan het beleid en het versterken van de 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast volg 
ik momenteel een opleiding tot coach. Vanaf maart 2022 ben 
ik lid van de Burger Adviesraad. Graag zet ik mijn ervaring in 
het sociaal domein breder in voor de woonomgeving en de 
sociale verbinding binnen de gemeente.”
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Werkzaamheden aan energienet Malden
Deze week is Liander begonnen 
met werkzaamheden aan het 
energienet in de Kastanjelaan 
en de Berkenlaan in Malden. 
Deze duren tot begin juni.

We gebruiken en produceren steeds meer 
elektriciteit. Voor onder andere de ver-
lichting en verwarming van onze wonin-
gen, elektrisch koken en het opladen van 
elektrische auto ś. Hiervoor is het nood-
zakelijk om het elektriciteitsnet uit te 
breiden, te versterken en klaar te maken 
voor de toekomst. Tevens zijn de werk-
zaamheden nodig om piekspanningen in 
het elektriciteitsnet te voorkomen en 
teruglevering van opgewekte stroom van 
zonnepanelen mogelijk te maken.

Verkeershinder
Om de werkzaamheden uit te kunnen 
voeren, is vanaf maandag 28 maart gestart 

met graaf-/kabelwerkzaamheden in de 
Berkenlaan. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in 2 fasen:
• Fase 1: werkzaamheden in het eerste  
 gedeelte van de Berkenlaan (huisnr. 1  
 t/m 21). Ter plaatse worden verkeers- 
 maatregelen ingesteld als een halve  
 rijbaanafzetting en parkeerverboden  
 in het werkvak. De woningen blijven 
 bereikbaar. 
• Fase 2: vervolg van werkzaamheden in  
 het tweede gedeelte van de Berkenlaan  
 (huisnr. 25 t/m 67). Afsluiting van de  
 Berkenlaan met parkeerverboden in het  
 werkvak en omleiding voor bewoners  
 van de Berkenlaan via de Kastanjelaan.  

Heeft u nog vragen?
Neem dan op werkdagen contact op met 
de klantenservice van Liander op: 
(088) 542 63 23.

Joop van Hest (rechts) krijgt uit handen van Ans Stunnenberg een afscheidscadeau voor zijn 
jarenlange inzet bij de BAR]

(Opnieuw) leren reizen met het 
openbaar vervoer

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en 
gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 
55+, uitleg over reizen met trein en bus aan leeftijdsgenoten. Op deze 
manier helpen zij het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te 
maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. 

Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
Nu reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat 
precies in z’n werk gaat. Dan biedt de interactieve online OV-informatiebijeenkomst 
uitkomst: maandag 11 april 2022 (13.30 - 14.30 uur).

Wat leert u?
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aan-
vragen en te gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, 
senior en ervaren OV-gebruikers, die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Aanmelden?
Als u wilt aanmelden stuurt u een e-mail naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of u belt 
naar: (038) 45 40 130. Hierna ontvangt u een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze 
bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Als 
u niet precies weet hoe een inlogcode werkt wordt u telefonisch op weg geholpen.

Uitleg op het station
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambas-
sadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding. 
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen 
werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over 
verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) noodge-
dwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een 
OV-ambassadeur. Dat kan telefonisch of via beeldbellen op: (038) 303 70 10 op:
- maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
- dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
- maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur

Meer informatie
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Kom ook naar het Sportcafé
Op maandag 11 april vanaf 19.30 uur nodigen wij alle sportverenigingen 
en stichtingen van onze gemeente uit voor het Sportcafé. Tijdens deze 
avond bekijken we met elkaar welke uitdagingen we gezamenlijk 
oppakken en inspireren we elkaar voor bijvoorbeeld leuke nieuwe 
activiteiten en nieuwe samenwerkingen op sportgebied. 

Locatie: Voetbalvereniging SV Juliana (Broekkant 39, Malden)
Tijd: Inloop 19.30 uur (start 20.00 uur). We bieden iedereen een drankje aan 
  tijdens de afsluitende netwerkborrel.
Meer info: Iedere vereniging of stichting mag met maximaal twee afgevaardigden 
  komen uit het bestuur of een commissie. 
Agenda:  We nodigen iedereen uit om zelf onderwerpen of uitdagingen waarmee  
  u te maken heeft te mailen naar Zaphira van Leeuwen: 
   zvleeuwen@heumen.nl 



Collectes

3 t/m 9 april: Fonds Gehandicaptensport

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 ontvangt dan een melding 

wanneer u welk afval buiten kunt zetten. 

Voor klachten over ophalen 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

• Heumen: nabij Jachtlaan (Kadastraal I   

 perceelnummer 639), Verbindingsweg 2

• Malden: Dahliastraat 44

• Overasselt: Kruisbergsestraat (sectie F 

 nummer 854), Parksesteeg 10 C, Rotsestraat 6, 

 Schappeveld 12

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Hatertseweg tussen no. 3 en no. 5 en  

 Westerkanaaldijk-Burchtselaan, Kerkweg 6

• Nederasselt: nabij Baron van Brakelstraat 5

• Overasselt: Gaasselsedam 1

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Nederasselt: nabij Baron van Brakelstraat 5

• Overasselt: Kasteelsestraat 12 A

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: De Hoge Brug 30
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Werkconferentie Welzijn, Wonen en Zorg

Op 24 maart kwamen een groot 
aantal deelnemers van organisaties 
en cliëntvertegenwoordigers bij 
elkaar om samen te kijken hoe de 
ondersteuning voor hen die dat 
nodig hebben in onze gemeente 
verbeterd kan worden. De bijeen-
komst vond zoals vanouds plaats in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis.

Wist u dat elke persoon met dementie 
gemiddeld drie mantelzorgers heeft om 
hem of haar te ondersteunen? De werk-
groep scholingskalender dementie zette 

de zaal eerst aan het denken met een quiz: 
want wat weten we zelf over dementie en 
het omgaan met mensen met dementie? 
Het blijkt nog best ingewikkeld te zijn. 
Daarom worden er de komende tijd 
cursussen en trainingen aangeboden voor 
inwoners en professionals om hier meer 
kennis en tips bij te krijgen. Ook is iedereen 
die meer wil weten over dementie welkom 
in het Alzheimer-café in onze gemeente 
(https://bit.ly/36XUvOH). Hier wordt aan 
de hand van thema’s gesproken over 
dementie en kunt u ervaringen uitwisselen 
met andere mantelzorgers of mensen met 
dementie. 

Kijk op: www.heumen.nl/dementie en hou 
het Gemeentenieuws in de gaten voor de 
trainingen en openingstijden. Heeft u zelf 
nog ideeën hoe u kunt bijdragen aan een 
dementievriendelijke(r) gemeente, neem 
dan contact op met Fanny van Creij: 
fvcreij@heumen.nl

Verbreding jongerencentrum
Het jongerencentrum in het oude gebouw 
van de Sjem (tussen Maldensteijn en het 
gemeentehuis) is in coronatijd geopend. 
Er gebeuren veel mooie dingen voor 
diverse groepen jongeren: er zijn algemene 
ontmoetingsavonden, maar ook meiden-
groepen. Het jongerencentrum wil voor 
alle jongeren een plek zijn om te ontmoe-
ten, te ontspannen en het leuk te hebben. 
Om meer bekendheid te geven aan het 
centrum en de activiteiten is er op 19 mei 
een open avond georganiseerd om kennis 
te maken met deze mooie plek. We zoeken 
mensen die een workshop of activiteit 
willen verzorgen die avond zodat er zoveel 
mogelijk mensen de avond komen bezoe-
ken. Wilt u hieraan bijdragen met een leuke 
workshop of activiteit, dan kunt u zich 
melden bij Wim Lange: W.Lange@synthese.nl

Betekenisvol contact
We hebben allemaal behoefte aan echt 
contact. Tegelijkertijd is iedereen is wel 
eens eenzaam, zeker in coronatijd is dit 
voor alle leeftijden voelbaar geweest. 
Maar hoe kunt u dit herkennen bij een 

ander en hoe voert u het gesprek erover? 
De stuurgroep eenzaamheid heeft hier een 
signaleringskaart voor ontwikkeld (Neem 
contact met dorpsverbinder Catelijne 
Quant: cquant@heumen.nl). Ook is er extra 
geïnvesteerd in plannen om betekenisvol 
contact mogelijk te maken. Het KBO heeft 
avonden georganiseerd waarin bekende 
liedjes van vroeger gezongen worden; 
“liedjes van toen”. Het jongerencentrum 
organiseert speciale avonden “Join Us” om 
jongeren weer aansluiting te laten vinden 
bij andere jongeren.
Vanuit de gemeente en Malderburch zijn 
drie duofietsen aangeschaft zodat er 
vanuit elk dorp samen gefietst kan worden. 
Met dank aan Hetty van Malderburch 
kregen we een live demonstratie van het 
gebruik van deze fiets. Voor meer informa-
tie over de duofiets: 
www.heumen.nl/duofietsen

Wilt u met ons meedoen?
We vinden het belangrijk dat er in de 
werkconferentie zinvol werk gedaan wordt 
waar de inwoners van onze gemeente baat 
bij hebben. Wilt u meedenken of meedoen 
door een bijdrage te leveren aan boven-
staande thema’s dan bent u van harte 
uitgenodigd om uw mening te geven of aan 
te sluiten bij een werkgroep. Heeft u hier 
interesse in, neem dan contact op met 
Fanny van Creij van de gemeente via 
(024) 358 83 00 of mail naar: 
fvcreij@heumen.nl 

Basisschool Sint Joris uit Heumen gaat 
strijd aan tegen elektronisch afval!

Twintig basisscholen uit de Dar-regio doen mee met de E-waste Race. 
Wethouder René Waas trapte in Heumen af op basisschool Sint Joris. 
Alle scholen gaan de strijd aan om zoveel mogelijk klein elektronisch afval 
(e-waste) bij mensen uit hun buurt op te halen. Zodat dit hergebruikt of 
gerecycled kan worden. Zo leveren ze een prachtige bijdrage aan de 
circulaire economie! 

U kunt ook helpen!
Woont u in de buurt van basisschool Sint Joris? Dan kunt u tot en met donderdag 7 april 
makkelijk en gratis uw klein elektronisch afval thuis laten ophalen. Dit zijn kapotte of 
oude apparaten met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Denk hierbij aan een 
oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar ook aan oude of kapotte 
kabels en adapters. Inktcartridges en batterijen vallen niet onder e-waste. 
Meld uw e-waste online aan op de website www.ewasterace.nl 

School maakt kans op een toffe schoolreis
Lever uw klein elektronisch afval ook in. Dan zorgt u ervoor dat schadelijke stoffen niet in 
het milieu terechtkomen. Én er minder grondstoffen uit de aarde gehaald hoeven te 
worden om nieuwe producten te maken. De kinderen krijgen punten voor de ingezamelde 
e-waste. De school met de meeste punten wint een toffe schoolreis. Meld dus uw kapotte 
of oude elektronische apparaten ook online aan! Als dank voor uw bijdrage in de strijd 
tegen e-waste, krijgt u kortingscodes voor mooie duurzame producten. Hieronder vallen 
de horloges van Circular Clockworks, de koptelefoons van Gerrard Street, sieraden van 
NOWA en de producten van Build Your Own Robot (BYOR).

René Waas bij de start van de E-waste Race op basisschool Sint Joris in Heumen

Eerder op de 
hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief


