
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

10 september 2021

Cursus: ‘eerste hulp bij psychische problemen’
Veel jongeren hebben emotionele 
problemen. Zo blijkt uit onderzoek 
van de Nationale jeugdraad dat ruim 
een derde van de Nederlandse jonge-
ren slaapproblemen of last van stress 
heeft. De kans bestaat dat emotionele 
problemen bij jongeren leiden tot 
psychische problemen, zoals een 
depressie. Speciaal voor inwoners die 
te maken hebben met deze doelgroep, 
kunt u gratis meedoen met de cursus 
‘eerste hulp bij psychische problemen’. 

Veel van de bovenstaande signalen worden bij 
jongeren niet goed herkend en opgepakt. 
De cursus ’eerste hulp bij psychische proble-
men bij jongeren’ is een internationaal erkende 
cursus, ook wel bekend als: Youth Mental 
Health First Aid (YMHFA). Tijdens de cursus 
leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan 
jongeren met (beginnende) psychische 
problemen of aan jongeren die in crisis 
verkeren. U krijgt informatie over veel voor- 
komende psychische aandoeningen en u leert 
hoe u het gesprek kunt aangaan met een 
jongere waarvan u vermoedens heeft dat 
deze psychische problemen heeft. 

Ook leert u hoe u kunt handelen wanneer de 
jongere in een crisis verkeert en weet u na de 
cursus hoe u jongeren naar de juiste hulp kunt 
verwijzen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen maar in het 
bijzonder voor mensen die te maken hebben 
met deze doelgroep. Het gaat om onder 
andere vrijwilligers van (jeugdsport) verenigin-
gen, docenten, hulpverleners, sportcoaches 
en/of wijkteams.

Wanneer en aanmelden?
De cursus bestaat uit vier dagdelen van 3,5 uur. 

Het is altijd op woensdag van 13.00 tot 16.30 
uur. De data zijn: 13, 20, 27 oktober en 10 
november. Locatie is de Burgerzaal van het 
gemeentehuis (Kerkplein 6) in Malden. 
Aanmelden? Stuur een e-mail naar: 
ekooi@heumen.nl 

Kosten?
Voor onze inwoners is deze cursus gratis.

Topic in uw brievenbus
Aankomend weekend valt het regiomagazine Topic in uw brievenbus. 
In het gemeentelijk katern met als titel ‘Toekomstvisie: Natuurlijk met 
iedereen!’ kunt u de nieuwe toekomstvisie van onze gemeente lezen.

De wereld om ons heen verandert en dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich 
mee. Daarom was het nodig om de huidige visie ‘Samenleving aan zet 2020’ aan te 
passen aan deze tijd. Ruim een jaar geleden is daarom onze raad begonnen aan het 
opstellen van een nieuwe visie op de toekomst van onze gemeente. Hoe willen we dat 
onze gemeente er over 10 jaar uitziet? Wat vinden we belangrijk? Welke rol heeft onze 
gemeente? En wat verwachten we van onze inwoners en partners? Deze toekomstvisie 
is gereed en heet: ‘Natuurlijk met iedereen’.

Nee/nee sticker
U ontvangt de Topic niet als u een nee/nee sticker op uw brievenbus heeft. U kunt de 
Topic onder andere afhalen bij de balie in het gemeentehuis. U kunt het katern ook 
digitaal bekijken via www.heumen.nl/nieuws. 



Uitnodiging: Dag 
van de Ouderen 
1 oktober 2021 

GGD bezoekt Overasselt met prikbus

Onze gemeente organiseert in het 
kader van de Dag van de Ouderen 
een gezellige lunch voor senioren. 
Deze vindt plaats in de dorpen: 
Malden, Overasselt en Heumen. 
Wilt u deelnemen aan deze lunch? 
Vooraf aanmelden is belangrijk! 
Dit kan tot en met 24 september. 

Waar: Maldensteijn, Verenigingsgebouw 
Overasselt, Verenigingsgebouw Terp 
Wanneer: Vrijdag 1 oktober 
Tijd: 12:00 - 14:00 uur 
Deelname: gratis 

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de lunch in 
Maldensteijn of in het Verenigingsgebouw 
Terp? Stuur een e-mail naar:
mvos@heumen.nl. 
Geef in uw bericht aan voor welke locatie u 
zich opgeeft . Wilt u zich aanmelden voor de 
lunch in het Verenigingsgebouw Overasselt? 
Neem telefonisch contact op met Riet 
Dinnissen (024) 622 22 47 of Lène Creemers 
(024) 622 21 10.

De GGD komt in Overasselt langs met 
een speciale prikbus voor corona-
vaccinaties. Op zondag 19 september 
staat de bus van 10.00 tot 16.00 uur 
aan de Hoogstraat 39-43 in Overas-
selt. Wie nog geen eerste vaccinatie 
tegen corona heeft  gehad kan zonder 
afspraak langskomen voor een vacci-
natie. Of om vragen over het vaccine-
ren te stellen aan GGD-medewerkers. 
Dit ‘prikken op maat’ is een onderdeel 
van een grote regiotour in september. 
De GGD-bus rijdt langs 14 gemeenten 
in Gelderland-Zuid. 

Janssen- of Pfi zervaccin
De GGD prikt met het Pfi zer- of het Janssen-
vaccin. Mensen jonger dan 18 jaar komen 
alleen in aanmerking voor Pfi zer. Mensen 

ouder dan 18 jaar kunnen zelf kiezen welk 
vaccin ze willen. Voor het Janssen-vaccin is 
één prik nodig, voor het Pfi zervaccin twee 
prikken. De afspraak voor de tweede prik kan 
ter plaatse worden gemaakt. Voor vaccinatie 
is een geldig identiteitsbewijs verplicht. 

Vragen 
Er staan medewerkers voor u klaar om al uw 
vragen te beantwoorden. Heeft  u prikangst? 
Dat komt vaker voor dan u denkt! Geef dit aan 
bij de GGD-medewerkers, zij helpen u graag 
hierbij! Neem uw identiteitsbewijs en een 
mondkapje mee!

Geïnteresseerden kunnen ook op andere 
locaties terecht
Bekijk alle informatie op ggdgz.nl/regiotour



Collectes

12 t/m 18 september: Prinses Beatrix Spierfonds

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt

Aangevraagde omgevingsvergunning

• Overasselt: Honingklaver 17

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Bongerd 1 t/m 15 en de Enk 2 t/m 16

• Heumen: Jac. Marisstraat 6 (kavel 47 - project 

 Heumen Noord) 

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).
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Vergadering Integrale commissie 
16 september

Donderdag 16 september vergade-
ren de raads- en commissieleden in 
een integrale commissievergadering. 
Vanwege de beperkte agenda’s van 
zowel de commissie Ruimte en de 
commissie Bestuur en Samenleving 
is besloten deze samen te voegen tot 
één gezamenlijke vergadering. De 
commissie Ruimte van 9 september 
is daarmee komen te vervallen. 

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u 
op www.heumen.nl/vergaderkalender
Op het programma staan onder meer de 
maandrapportages t/m juni, waarin per 
maand de kengetallen van de gemeente-

financiën worden gegeven. Ook wordt over 
het winterfestijn en de noodopvang op 
Heumensoord gesproken. 

Volgen van de vergadering
Vanwege de nog voortdurende maatregelen 
omtrent het coronavirus is de publieke 
tribune gesloten deze avond. U kunt de 
vergadering volgen via de website van de 
gemeenteraad heumen.raadsinformatie.nl

U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 15 
september 16.00 uur aanmelden via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch via 
(024) 358 84 67. 

16 september: Milieustraat Bijsterhuizen 
op donderdagen gesloten 
Sinds 1 april 2021 was de milieustraat 
in Bijsterhuizen tijdelijk ook op don-
derdag open. Dit was om drukte en 
daarmee onveilige situaties, lange 
wachtrijen en wachttijden te voorko-
men door corona. Vanaf 16 september 
vervalt deze optie.

Het aantal bezoekers op de donderdagen 
neemt de laatste weken namelijk af. Om deze 
reden kunt u vanaf 16 september de milieu-
straat niet meer op donderdagen bezoeken. 
Wel kunt u op maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur op de 

milieustraat terecht om uw afval te brengen.

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie over bijvoorbeeld 
openingstijden kijkt u op:
www.dar.nl/milieustraat
Deze informatie vindt u ook in de digitale 
afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer of de 
Dar app. Voor vragen neemt u contact op met 
het klantencontactcentrum van Dar via: 
info@dar.nl of (024) 371 60 00. Bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. 

Herhaald bericht
16 september: 
inloopbijeenkomst 
Vitaal Centrum 
Malden

Op 16 september organiseren wij een 
informatiebijeenkomst om mogelijke 
plannen voor het centrum te delen 
met inwoners en winkeliers. 

Tijdens deze bijeenkomst worden de woning-
bouwplannen en plannen voor de herinrichting 
van de openbare ruimte gepresenteerd en 
gaan wij met aanwezigen hierover in gesprek. 
Ook is er ruimte om vragen te stellen en een 
reactie op de plannen kenbaar te maken.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er 
meerdere bijeenkomsten in kleine groepen. 
Het is belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
www.heumen.nl/16-september-bijeenkomst- 
vitaal-centrum-malden 
Aanmelden kan tot en met zondag 12 september.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Sinds een week is het 
aantal inwoners in onze 
gemeente flink toe-
genomen. Veel Engels 
sprekende mensen; een 
enkeling spreekt ook 
Nederlands, omdat deze 
in een ander land 
gewend was met 
Nederlandse mensen 

samen te werken. Laten we er van uit gaan 
dat dit hier ook lukt. Voor mij betekent het 
veel aan tafel met diverse bestuurders om 
van alles en nog wat te regelen. 
Vergunningen, veiligheid, financiën en nog 
zoveel meer. Eigenlijk tref ik alleen maar 
mensen die zeer gemotiveerd zijn om het 
allemaal prima in orde te maken.

Ondertussen zijn de scholen weer begonnen. 
We worden allemaal opgeroepen voorzichtig 
te zijn in het verkeer, omdat veel kinderen 
een nieuwe route gaan lopen of fietsen. 

Bestuurders en bewindslieden spreken goede 
wensen uit bij de start van alle vormen voor 
vervolgonderwijs en koningin Maxima geeft in 
haar speech voor het MBO aan hoe essentieel 
juist deze groep is, ook om in Coronatijd ons 
land overeind te houden. Onderwijs wordt 
wellicht meer gewaardeerd dan vroeger en 
iedereen lijkt er zin in te hebben om weer 
samen te gaan leren.

De activiteiten van de raad zijn ook weer 
begonnen. Een eerste bijeenkomst over hoe 
we dorpen en buitengebied willen inrichten is 
al weer geweest. Veel verschillende meningen 
komen naar voren: de een wil nu eenmaal 
liever wat meer kleine campings in het 
buitengebied waar een volgende toch vooral 
de rust wil bewaren. De een wil meer ruimte 
voor landbouw waar de ander pleit voor 
woningen op juist die plek. Uiteindelijk moet 
er een plan liggen waar een meerderheid zich 
in kan vinden.

Het is fijn te zien hoe gemoedelijk het gaat in 
die gesprekken tussen raadsleden. Ik hoop 
dat dit zo blijft nu we langzaamaan richting 
de verkiezingen gaan en er meer debatten 
zullen plaatsvinden. Ook worden avonden 
georganiseerd voor mensen die wel eens 
willen weten of de politiek ook iets voor hen 
is. Misschien willen ze wel op de lijst van een 
van de partijen zodat ze gekozen kunnen 
worden. Ik hoop op veel leuke en verstandige 
mensen op die lijsten. Mensen kunnen zich 
daarvoor melden. Sommigen hebben 
daarvoor een zetje nodig omdat ze beschei-
den zijn. Dat zijn vaak mensen die we graag 
in het bestuur van onze gemeente willen. 
Dus als u iemand kent waarin u veel ver-
trouwen hebt, aarzel niet en geef ze een 
zetje zodat onze gemeente ook in de 
toekomt goede bestuurders heeft.

Marriët Mittendorff 

De week van de burgemeester


