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In iedereen schuilt een Wijkheld! Ook in jou!
Zwerfafval opruimen voor jong en oud
Wijkhelden houden hun buurt schoon!
Samen of alleen gaan zij op pad om
zwerfafval op te ruimen. Dit doen
jongens en meisjes onder begeleiding
van een volwassene en volwassenen
alleen of in groepjes. Het is leuk en
goed om te doen.

-emmers, gaan ze de buurt in om zwerfafval op
te ruimen. Deze spullen krijgen zij van Dar en
bestellen zij gemakkelijk via hun eigen Wijkhelden account op www.wijk-helden.nl
Kinderen die meedoen verdienen er ook nog
eens een leuk zakcentje mee. Zo snijdt het mes
aan 2 kanten.

Steeds meer Wijkhelden
In gemeente Heumen ruimen steeds meer
Wijkhelden zwerfafval op. Grote kans dat u al
een Wijkheld heeft gezien in uw buurt. Met een
knijper, hesje en speciale zwerfafvalzakken of

Aanmelden
Wilt u ook vrijwilliger van Wijkhelden worden
en samen (met uw kind(eren)) zorgen voor een
schone buurt? Kijk op www.wijk-helden.nl en
meld u aan.

Plantsoenen groeien hard!

We krijgen nog steeds veel meldingen
over de zeer groeizame plantsoenen
en grasvelden in onze gemeente. Het
voorjaar was nat en daardoor groeit
alles hard. Ook in omliggende gemeentes is dat aan de orde. Voor de
natuur is dat heel mooi, maar omdat
we 3 jaar op rij een droog voorjaar
hadden, is het verschil groot en is het
op sommige plekken niet goed bij te
houden. Bovendien is er minder
budget voor het verwijderen van
onkruid op verhardingen en onderhoud aan randen.
Als gemeente zien wij ook dat de heggen,
die 3 weken geleden geknipt zijn alweer 10
centimeter zijn gegroeid maar we kunnen pas
in september voor de tweede keer knippen.
Het bloemrijke gras is op de meeste plekken
gemaaid, maar stond behoorlijk hoog; een groot

verschil met vorig jaar, toen dat net was
ingezaaid en nauwelijks was opgekomen door
de droogte. We hebben ook op meer plekken
bloemrijk gras laten groeien, waar vorig jaar
nog gazon was. Het onkruid in de plantsoenen
en op verhardingen groeit flink en is nauwelijks
bij te houden. Helaas gaan we ook door de
bezuinigingen het gras rondom obstakels, zoals
bankjes, paaltjes en speelvoorzieningen niet
maaien.
Onveilige situaties
Mocht er een verkeersonveilige situatie
ontstaan, dan pakken we dit zo snel mogelijk
op. Bijvoorbeeld door de snel gegroeide
struiken die over de paden hangen of omdat
het zicht in een straat minder goed is door de
heggen. Mocht u een andere gevaarlijke situatie
zien? Geef dit dan door via:
www.verbeterdebuurt.nl of via de app.

Vakantie voor balie
Bouwen, Milieu en
Leefomgeving
(BML)
De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) is in de zomervakantie
twee weken gesloten. Van maandag
19 juli tot en met vrijdag 30 juli
(week 29 en 30). Voor heel dringende zaken, kunt u bellen met ons
Klantcontactcentrum via 14024.
Fysiek weer open
De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in
het gemeentehuis gaat vanaf half augustus
weer open. Hierbij zijn gewijzigde openingstijden en bezoek is alleen op afspraak
mogelijk. U kunt een afspraak maken voor de
donderdag- of vrijdagochtend tussen 9.00
en 12.00 uur via ons Klantcontactcentrum,
bereikbaar via 14024 of door te mailen naar:
bml@heumen.nl

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De regeling Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt
een tegemoetkoming in noodzakelijke
kosten voor inwoners, die door de
coronacrisis te maken krijgen met een
terugval in inkomen en daardoor
noodzakelijke kosten van het bestaan,
in het bijzonder woonlasten, niet
meer kunnen betalen.
Hierbij kunt u denken aan de volgende
situaties:
• Inwoners die nog wel inkomen uit werk
hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten
niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen

zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers
die plotseling minder worden opgeroepen.
En ook werkenden die kortdurend inkomsten
mislopen vanwege quarantaine.
• Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan
in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten
niet meer kunnen voldoen.
• Huishoudens waar een of beide partners
geen inkomen uit werk meer heeft en ook
geen recht op een uitkering. Daardoor
kunnen zij een dusdanige terugval in
inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke
kosten niet meer kunnen voldoen.

Voor wie is de regeling TONK bedoeld?
Voor inwoners die te maken hebben met een
flinke inkomensdaling door de coronamaatregelen. De daling van het inkomen is 30% of
meer. Let op: onder inkomen wordt verstaan
het netto gezinsinkomen per maand.
De TONK geldt voor de maanden januari 2021
tot en met september 2021. U kunt gedurende
negen maanden de tegemoetkoming
ontvangen. TONK aanvragen zijn mogelijk
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk
1 november 2021.
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op
www.heumen.nl/regeling-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk/

Het vergeet-mij-niet-pad© in Overasselt
Hoogstraat naar het Verenigingsgebouw.”
Functie vergeet-me-niet-pad©
Zo’n pad wordt aangelegd op de openbare weg
voor mensen die dementie hebben, zo zijn er
herkenningspunten en gaan ze niet zo snel
‘dwalen’. Bovendien zijn de tegels zichtbaar
voor inwoners waarmee meer bewustwording
gecreëerd wordt voor het omgaan met
mensen met dementie.

V.l.n.r. Anita Rossen, Hans van Zonneveld, Ans Stunnenberg en Pierre Rutgers

Een vergeet-mij-niet-pad© is een markering die op stoeptegels wordt aangebracht met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. Dit blauwe bloemetje
staat symbool voor aandacht voor dementie. Hiermee kan bewustwording over
dementie in een dorp worden vergroot. Afgelopen zaterdag is dit pad in Overasselt geopend door Wethouder Ans Stunnenberg. Want er zijn ook inwoners
met dementie in onze gemeente.
Eind vorig jaar zette Anita Rossen uit Overasselt het idee ‘Vergeet-me-niet-pad©’ op het
digitale platform ‘Heumenpraatmee’. Anita:
“De kerngroep ‘Samendementievriendelijk’
nam contact met mij op en motiveerde mij het
plan uit te gaan voeren. Vervolgens heb ik de
haalbaarheid en het draagvlak bij inwoners van
Overasselt getoetst. Het plan werd enthousiast
ontvangen waarop subsidie is aangevraagd en
ontvangen. Samen met de gemeente heb ik

gekeken waar het pad aangebracht kon
worden. Bij de ontwerper van het concept is
een “doe het zelf kit” besteld met sjablonen en
verf. Afgelopen donderdag heb ik met drie
mede-inwoners van Overasselt, Pierre Rutgers,
Hennie van Lin en Astrid van Dael, het pad
aangebracht. Het pad loopt via Buurderij de
Lage Hof naar de nieuwe supermarkt en via
de Hoogstraat/Kasteelsestraat terug naar de
Buurderij. Tevens is er een pad vanaf de

Training bewustwording dementie
Iemand met de aandoening dementie leeft hier
gemiddeld acht jaar mee, waarvan de eerste
zes jaar thuis. Dat betekent dat we in ons
dagelijks leven regelmatig te maken hebben of
krijgen met mensen die aan dementie lijden.
Het maakt hun leven een stuk prettiger als
wij hen begrijpen en laten voelen dat ze erbij
horen. Dat ze actief deel kunnen nemen aan
de maatschappij, omdat wij hen helpen als dat
nodig is. Er bestaan zeer laagdrempelige en
gratis e-learnings om dementie beter te
herkennen en te leren hoe er het beste mee
om te gaan.
Ga naar: www.samendementievriendelijk.nl
om deze training te volgen.
Subidie aanvragen
Wilt u ook geld aanvragen voor een mooi
initiatief, zoals dit pad? Ga dan naar:
www.heumen.nl/goedidee
Het Vergeet-mij-niet-pad© is een ontwerp van
Sanne Janssen en Gerjanne van Gink (Studio
Gerjanne van Gink)
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Buren, wij gaan op vakantie!
Gaat u op vakantie? Vraag dan uw
vertrouwde buren uw woning een
bewoonde indruk te geven. Zo lijkt
het net alsof u thuis bent.
Vraag uw buren het onderstaande voor u te
doen. Zo lijkt het net alsof u thuis bent en
dat schrikt inbrekers af:
• Post uit het zicht op te ruimen.
• Planten water te geven.
• Gordijnen ’s avonds dicht te doen en
’s ochtends te openen.
• ’s Avonds een lampje aan te doen.
• De afvalcontainer aan de straat te zetten.
• Hun auto voor uw deur te zetten.
Bel politie bij een verdachte situatie
Bent u weg? En zien uw buren iets verdachts

bij uw woning? Vraag uw buren de politie (112)
te bellen. Snel alarm slaan betekent een
grotere pakkans van de inbrekers.
Sluit uw woning goed af
Zorg ervoor dat ramen dicht zijn en sluit
deuren af. Goed hangwerk en sloten zijn
belangrijk. Gebruik daarom door het Politiekeurmerk Veilig Wonen goedgekeurd hangwerk en sloten. Kijk voor meer informatie op
www.politiekeurmerk.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer preventietips op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of bij het
onderwerp Woninginbraak op www.politie.nl

Uit de
gemeenteraad
van 8 juli 2021
Op donderdag 8 juli vergaderde
de gemeenteraad van Heumen.
Dit was de laatste vergadering voor
de zomervakantie. Op de agenda
stonden onder meer de programmarekening en de kadernota.
Programmarekening
De programmarekening is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Hiermee legt het
college verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid en de financiën in
2020. En niet alleen aan de gemeenteraad
maar ook zeker aan u als inwoner. In de programmarekening laat het college zien wat
er terecht is gekomen van de gemaakte
plannen voor dat jaar. De fractievoorzitters
blikten terug op het jaar 2020 en stelden
daarover vragen aan het college. Het jaar
2020 wordt met een negatief resultaat van
ruim € 3.000,- afgesloten door de gemeente.
Kadernota 2022-2025
In de kadernota worden de beleidsontwikkelingen geschetst voor de komende jaren.
Ook geeft de kadernota inzicht in het
financieel perspectief voor de gemeente.
De gemeenteraad stemde in met de
kadernota en verzocht het college door
middel van een aantal moties om bepaalde
opgenomen bezuinigingen (zoals bv. de
bibliotheek en sluiting milieustraat) niet
door te voeren voor 2022. Wilt u weten wat
de ontwikkelingen en plannen voor 20222025 zijn, dan kunt u de kadernota zelf
raadplegen via de vergaderkalender op
www.heumen.nl/vergaderkalender
Terugluisteren?
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is,
dan kunt u de vergadering terugluisteren
via de vergaderkalender:
www.heumen.nl/vergaderkalender
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De week van
de burgemeester
1 juli was een gedenkwaardige dag, want
toen kwam er een eind
aan het wekelijks
crisisoverleg van de
burgemeesters. Een
week later zijn er toch
weer extra maatregelen nodig. Het is bijna
niet te bevatten.
Wat een bijzondere tijd is het toch.
We raken van de ene situatie in de andere.
Zonder mondkapje door het gemeentehuis
voelde een paar weken geleden nog
vreemd. Met enige regelmaat dacht ik als
ik iemand tegenkwam “Oh, mijn mondkapje!”, maar het hoefde niet meer.
En nu hebben we opeens weer duizenden
besmettingen en moeten we weer heel
voorzichtig zijn.
De natuur biedt troost. Jonge dieren
dartelen rond en er kan geoogst worden.
Veel wandelaars en fietsers genieten van
het goede weer, soms tussen de buien door.
We kunnen naar buiten; beter dat dan in
volle ruimtes besmet worden.
In onze tuin pluk ik bessen en merk ik pas
later hoe mijn armen vol bloederige
schrammen zitten. Daar smaakt de kruisbessenjam niks minder om. Wel groeit de
waardering voor al die mensen die zorgen
dat bij de groenteman en in de supermarkt,
bakjes vol met heerlijk fruit te koop zijn.
Dat heeft vast ook bij hen de nodige
schrammen en rugpijn opgeleverd.
Ondertussen is het voor sportliefhebbers
genieten op afstand, meestal via het scherm.
Grote toernooien voor voetbal, wielrennen
en tennis, gevolgd door binnenkort de
Olympische Spelen. Spanning en ontlading
voor heel veel mensen die de verschillende
sporten dagelijks volgen. Soms leidend tot
teleurstelling, zoals bij het Nederlands
elftal, soms tot vreugde bij een etappeoverwinning, maar in ieder geval vaak met
emotie. Dat leidt een beetje af van de
vreemde omstandigheden waarin we leven
en geeft wat ontspanning.
De vraag is hoe we de komende tijd gaan
ervaren. Er zijn veel onzekerheden, maar als
iedereen rekening houdt met anderen,
moet het toch mogelijk zijn een mooie
zomer met elkaar te beleven. Laten we het
maar eens proberen.

Marriët Mittendorff

Bestrijding eikenprocessierups
De bestrijding om de eikenprocessierups te
voorkomen is al geruime tijd geleden gestart.
Onlangs zijn er toch nog nesten gevonden. De
nesten in de dorpskernen en op drukke
fietsverbindingen bestrijden we vanaf 15 juli.
Onze excuses voor eventuele (geluids)overlast
die hierbij kan optreden. We hopen hiermee de
hinder die ondervonden wordt van de eikenprocessierups tegen te gaan. Vanwege de
beperkte financiële middelen kunnen we
helaas niet overal de bestrijding inzetten.

Geen (spoed) aanvragen voor paspoort en
identiteitskaart in laatste weekend juli
Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Hierdoor kunt u vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag 1 augustus 2021 geen
aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart doen. Houd hier
rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum. Reisdocumenten afhalen
kan wel en alle andere dienstverlening gaat gewoon door.

Abonneer u op
onze digitale
nieuwsbrief!
U bent dan altijd als eerste op de hoogte
van de laatste nieuwtjes.
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere
woensdag in uw mailbox.
Deze e-mailservice is gratis.
Aanmelden gaat eenvoudig via:
www.heumen.nl/nieuwsbrief.

Collectes
Deze week is er geen collecte.

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
• Malden: Akkersleep 22, Dennenhof 6
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Jac Marisstraat 6
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Heumen: Oosterkanaaldijk 3

