
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

19 november 2021

Waardering voor mantelzorgers
Mantelzorgers hebben een belangrij-
ke rol in onze samenleving. Ze onder-
steunen hun naaste met hun zorg. 
Elk jaar besteedt de gemeente in 
november extra aandacht aan ieder-
een, die liefdevol en intensief voor 
iemand zorgt. Door corona is vaak 
een groter beroep op mantelzorgers 
gedaan dan in andere jaren. Een extra 
reden om ze in het zonnetje te zetten!

Mantelzorgwaardering gemeente
De mantelzorgwaardering is een cadeaubon 
voor mensen die zorgen voor iemand die in 
onze gemeente woont. Hiermee toont het 
college van de gemeente Heumen haar 
dankbaarheid. Veel mensen zien zichzelf niet 
als ‘mantelzorgers’. Daarom kunnen inwoners 
die zorg ontvangen, hun mantelzorgers elk jaar 
vóór 1 oktober aanmelden voor deze waarde-
ring. Rond 10 november, de landelijke Dag van 
de Mantelzorg, ontvingen ruim 300 mantel-
zorgers van onze gemeente de mantelzorg-
waardering met een persoonlijke kaart. Eerder 
dit jaar kregen 31 jonge mantelzorgers al een 
- voor hen toepasselijke - waardering. 

Dag van de Mantelzorg 9 november
De lokale Dag van de Mantelzorg vond op 
9 november plaats, georganiseerd door 
Mantelzorg Heumen. Mantelzorgers konden 
kiezen uit een high tea of diner bij Conferentie-
oord de Poort. De andere optie was om thuis 
een heerlijke huisgemaakte taartselectie te 
ontvangen. 

Het was een gezellige dag in De Poort. Er was 
volop tijd om elkaar te ontmoeten en smakelijk 
te genieten. De hartverwarmende reacties 
laten zien dat het door veel mantelzorgers erg 
is gewaardeerd: “Wat was het fi jn om er even 
tussenuit te zijn en elkaar weer te ontmoeten” 
en “Het was een geweldige avond! Super 
verzorgd. Ik zat wederom aan een leuke tafel. 
Allemaal nieuwe mensen maar je vindt dan 
toch je weg met elkaar. Fantastisch!” en “Echt 
een uitje! Even niet zorgen, maar er wordt 
voor ons gezorgd”, aldus enkele mantelzorgers.
Wethouder Ans Stunnenberg was aanwezig om 
het diner te openen: “Mantelzorg is iets wat je 

overkomt, zonder dat je zelf beseft  dat je 
mantelzorger bent. Je doet het gewoon. 
Fijn om de mantelzorgers op deze manier 
persoonlijk te kunnen bedanken voor hun 
inzet en steun”. 

Ondersteuning voor mantelzorgers
Mantelzorg bieden is niet altijd vanzelfspre-
kend en zeker niet gemakkelijk. Als mantel-
zorger staat u er niet alleen voor. Mantelzorg 
Heumen biedt een luisterend oor, en als u wilt 
ondersteuning. Bel voor meer informatie naar: 
(024) 357 05 70. U kunt ook mailen naar 
mantelzorgheumen@malderburch.nl. 

(v.l.n.r.) Kim Falk, Wethouder Ans Stunnenberg, Anita de Roos, Chef-kok Adrian en 
Berthold Achterberg bij het diner voor mantelzorgers in de Poort.

In de ‘donkere maanden’ worden de 
meeste inbraken gepleegd. Probeer 
een inbraak in uw woning te voor-
komen. Met een aantal aandachts-
punten kunt u al heel wat vervelende 
situaties voorkomen.

• Licht aan 
 Verlichting geeft  een bewoonde indruk. 
 Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de 
 buitenlamp niet. Een inbreker laat zich niet 
 graag zien. 
• Deur op slot 
 Trek uw deur niet alleen dicht maar draai 
 de sleutel om in het slot. Zorg voor goed 
 hang-en-sluitwerk. 
• Bel 112 bij verdachte situaties 
 Vertel uw buren dat ze bij een verdachte 
 situatie direct de politie via telefoonnummer
 112 moeten bellen. Bijvoorbeeld bij glas-

 gerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er   
 niet bent of bij het zien van onbekende 
 personen in uw tuin. Snel alarm slaan 
 betekent een grotere kans om de inbrekers 
 te pakken. 

Ga zelf aan de slag met veilig wonen 
Wacht niet tot het te laat is. De landelijke 
erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW)-bedrijven geven u graag deskundig 
advies over goed hang- en sluitwerk. 

Kijk op www.politiekeurmerk.nl

Avondje weg? Licht aan en deur op slot!
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Wij bieden een collectieve zorgver-
zekering aan voor onze inwoners 
met een laag inkomen. Dit is de 
zogenaamde CAZ (Collectieve 
Aanvullende Zorgverzekering). 
Deze dekking is uitgebreid met extra 
vergoedingen voor kosten zoals 
brillen, fysiotherapie of de tandarts. 
De verzekeraar geeft  hierbij korting 
en wij betalen een deel van de 
premie. Kinderen tot 18 jaar zijn 
gratis meeverzekerd.

U mag deelnemen aan deze collectieve 
zorgverzekering als uw inkomen niet hoger 
is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u 
niet teveel vermogen heeft . Het gaat hier om 
de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. 
Onder inkomen wordt verstaan: loon, sociale 
uitkeringen, pensioen en alimentatie.

De CAZ Heumen via VGZ of CZ
U maakt zelf de keuze van zorgverzekeraar. 
Dat kan VGZ of CZ zijn. Per verzekeraar kunt 
u een keuze maken uit twee aanvullende 
verzekeringen.

CZ:
Gemeenten Extra of Gemeenten Extra 
Uitgebreid
VGZ:     
GemeentePakket Compleet of Gemeente-
Pakket Compleet met € 0 eigen risico

Alle informatie op een rij
Op www.gezondverzekerd.nl/heumen vindt u 
alle informatie over de hierboven genoemde 
pakketten, zoals:
• Wat u betaalt voor de pakketten;
• Een overzicht van de vergoedingen per   
 pakket;
• Een handige keuzehulp. Bekijk op uw gemak 
 welk pakket het beste bij u past. U vult in 
 voor welke zorgkosten u verzekerd wilt zijn 
 en u ziet daarna welk pakket daar het beste 
 bij past.

Wilt u meer weten?
Vanaf 1 januari 2022 stopt de dienstverlening 
via Poos Assurantiën. Dat betekent dat zij geen 
spreekuren meer houden in ons gemeentehuis. 
Bureau BS&F (biedt ondersteuning aan 
gemeenten en zorgverzekeraars) neemt dit 

over en organiseert inloopspreekuren om u 
te informeren over de CAZ. U hoeft  zich 
hiervoor niet aan te melden. Gebruik wel 
een mondkapje als u in het gemeentehuis 
bent en houd minstens 1,5 meter afstand. 

De spreekuren zijn op:
- Woensdag 24 november tussen 09.00 en  
 11.00 uur, burgerzaal gemeentehuis in 
 Malden
- Woensdag 8 december tussen 09.00  
 en 13.00 uur, burgerzaal gemeentehuis 
 in Malden

Meer informatie?
Heeft  u vragen of meer hulp nodig, bel dan 
de Formulierenbrigade op: 06 - 23 84 29 64 
en maak een persoonlijke afspraak, zie meer 
hierover op www.sshbsupport.nl
Zij helpen u met het online aanmelden. 
De Formulierenbrigade houdt ook spreekuren 
in Maldensteijn.
Ook kunt u terecht bij de afdeling sociale 
zaken via telefoonnummer: (024) 358 83 00.

Gezond verzekerd in onze gemeente 

Openstelling 
Kerkplein 
voor parkeren

Het najaar is traditioneel de periode waarin het 
winkelcentrum van Malden veel bezoekers 
trekt met hoge bezettingsgraden op de 
parkeerterreinen als gevolg. Om de parkeer-
situatie rondom het Winkelcentrum optimaal 
te houden en de drukte beter te verdelen, 
wordt het gedeelte van het Kerkplein vanaf 
vrijdag 12 november tot en met 1 januari 
opengesteld. De openstelling geldt niet op 
marktdagen (donderdagochtend tot 14.00 
uur), op beide Kerstdagen en bij begrafenissen.

Voelt uw zoon of dochter zich wel 
eens alleen? Dat is niet gek. In Neder-
land voelt 8% van de jongeren tussen 
de 12 en 25 jaar zich namelijk vaak 
alleen. Mocht uw zoon of dochter daar 
last van hebben en wilt u dat veran-
deren? Dan is Join us misschien iets 
voor hem of haar. Join us is een 
organisatie die leeft ijdsgenoten met 
elkaar in contact brengt, ze helpt 
sociaal sterker te worden en ze leert 
om zelfstandig vriendschappen op 
te bouwen en te onderhouden. 
Deelname is gratis. Onze gemeente 
gaat in samenwerking met Join us 
vanaf dinsdag 7 december 2021 van 
start voor jongeren tussen 12 en 18 
jaar oud. 

Samen met andere jongeren worden allerlei 
activiteiten bedacht en georganiseerd. 
De groep bepaalt dus zelf hoe de avond eruit 
ziet. Denk aan een avondje gamen, spelletjes 
doen, gourmetten, een fi lmpje kijken, voet-
ballen, bowlen etc. Tijdens de avonden zijn er 
begeleiders aanwezig die helpen met sociaal 

Herhaald bericht
Start Join us op 7 december

sterker te worden! Op Youtube staat een 
fi lmpje waarbij ervaringsdeskundigen tips voor 
een gesprek met uw kind geven. Kijk op: 
https://bit.ly/3n1PjPr

Kom erbij. Join us!
Bent u nieuwsgierig naar Join us? Bespreek 
het met uw kind. Op www.join-us.nu vindt u 
meer informatie en veel ervaringsverhalen van 
jongeren. Deelname is gratis. Wilt u eerst wat 
meer informatie? Bel of mail dan met Zaphira 
van Leeuwen: 06 - 50 07 45 97, 
zvleeuwen@heumen.nl 

Praktische informatie
Join us Malden is voor jongeren van 12-18 jaar 
en komt voor de eerste keer samen op dinsdag 
7 december (daarna om de week) van 18.30 tot 
21.30 uur in de nieuwe jongerenlocatie 
(voorheen SJEM) onder Maldensteijn 
(Kerkplein 8) in Malden. 
De ingang is aan de 
Rijksweg-zijde 
(trap af).



www.heumen.nl19 november 2021

Collectes

• 14 november t/m 20 november 2021:

   Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)

• 21 november t/m 27 november 2021:

   Kerk in Actie

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

Kijk voor meer informatie op: www.heumen.nl/

berichten-over-uw-buurt

Sinterklaas is in het 
land en dat is voor 
velen een mooi feest. 
Ik denk dat veel 
kinderen er reikhalzend 
naar hebben uitgezien. 
Net als veel ouders en 
opa’s en oma’s die zich 
hebben voorbereid om 
die gespannen en blije 

kindergezichten te kunnen zien. 
Veel is georganiseerd en als dan alles weer 
achter de rug is, dan is er de voldoening van 
een goed geslaagd feest. Zo had het kunnen 
zijn; zo is het jaren geweest. Maar dit jaar is 
het net als vorig jaar heel anders. Zelf had 
ik er ook naar uit gezien. Kort voor mijn 
afscheid nog die feestelijke stemming 
meemaken. Maar er waren te veel signalen 
van zorg, dus met elkaar moeten we 
verstandig zijn. Moeilijk. Overigens geldt 
datzelfde ook voor het carnaval, dat rond 
deze tijd begint. Deze maand is riskant maar 
mogelijk kan dat volgend jaar nog in orde 
komen, compleet met optochten en feest. 
Daar duim ik voor.

Nog net voordat de ziektecijfers opliepen, 
hebben we de vijftigjarige huwelijken van 
vorig jaar kunnen vieren, deze keer in 
Overasselt. Zo’n tachtig mensen waren er 
en de verhalen over hoe de paren elkaar 
indertijd hebben ontmoet, vind ik fascine-
rend. Fijn dat veel oude bekenden daar 
elkaar weer eens tegenkwamen.

Ondertussen spelen er ook heel andere 
zaken in de gemeente. Op Heumensoord 
verblijven mensen in grote barakken. 
We noemen het noodopvang. Het is beter 
dan zich moeten verstoppen in Afghanistan, 
of slapen onder de brug, maar niet te 
vergelijken met een warm huis voor het 
eigen gezin. Zo’n huis dat nu nog in 
Afghanistan staat, met alles er in wat nodig 
is voor het dagelijks leven en ook met de 
theepot van oma, foto’s en het familiespel. 
Geen enkel voorwerp waaraan herinnering 
kleeft is hier. Geen ruimte voor intimiteit. 
Wel geluid van huilende kinderen en 
wapperend tentzeil. Een plek die kort voor 
opluchting kan zorgen, maar wat komt 
daarna. Op die vraag hopen heel veel 
mensen gauw een antwoord te krijgen.

Marriët Mittendorff 

De week van 
de burgemeester

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).

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: Schoolstraat 9

• Overasselt: Boterbosstraat 20

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Looistraat 45C Kadastrale percelen  

 C2016 en C2616

• Malden: De Enk 32

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Overasselt: nabij Maasstraat Kadastraal G

 perceelnummer 787

Bestemmingsplan Buitengebied

• Nederasselt: Oude Rijksweg 1

Omgevingsvergunning buiten behandeling

• Malden: Kroonsingel 222

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig 

• Malden: De Kruigang 65

‘Hoe gaat het met u’? Woont u in de 
gemeente Heumen, bent u 65 of 
ouder en heeft u behoefte aan een 
goed gesprek? Wilt u andere mensen 
leren kennen? Zoekt u een activiteit 
om aan deel te nemen? Of wilt u niet 
alleen naar een nieuwe activiteit 
gaan? Doe dan mee met Steuntje in 
de rug! Of attendeer mensen in uw 
omgeving op deze mogelijkheid. 
In deze tijden van corona kan een 
steuntje in de rug prettig zijn.

Sociaal werkers Loes, Elize of Carlien van de 
organisatie Sterker komen graag bij u langs. 

Op maandag 22 november start gebr. 
Van Venrooij in opdracht van de 
gemeente met het afkoppelen van 
regenwater van het noordelijke deel 
van de Kloosterstraat in Malden.

Door het uitvoeren van deze werkzaamheden 
komt het regenwater van dit deel in Malden 
niet meer in het vuilwaterriool en hoeft het 
niet meer gezuiverd te worden in de rioolwa-
terzuivering. Daarnaast blijft er zo meer ruimte 
over voor regenwater van elders en gaan we 
verdroging tegen doordat het water plaatselijk 
in de bodem infiltreert. De werkzaamheden 

Samen met u verkennen zij in een gesprek 
waar u tegenaan loopt, wat u wenst en wat u 
een stapje vooruit kan helpen. Uw verhaal 
staat daarbij centraal. Gun uzelf deze steun 
en meld u uiterlijk 1 februari 2022 aan. 
Dat kan via tel. (024) 001 71 21 van Langer 
Thuis, elke werkdag bereikbaar van: 
09.00-12.30 uur. 
Of mail naar steuntje.heumen@gmail.com. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Steuntje in de rug is een tijdelijk ondersteu-
ningsproject van de gemeente Heumen in 
samenwerking met Malderburch en de 
Zonnebloem. Het loopt tot 1 maart 2022.

duren van maandag 22 november tot vrijdag 
3 december aanstaande.

Tijdens de eerste week zal de wegkruising 
Kloosterstraat-Dahliastraat volledig worden 
opgebroken. En in de 2e week zal er op diverse 
plaatsen langs de rijbaan worden gewerkt. 
Om die reden zal er in de periode van maandag 
22 november tot en met vrijdag 3 december 
een deel van de weg worden afgesloten en 
verkeer plaatselijk worden omgeleid. 
Op www.heumen.nl/rioolwerkzaamheden-
kloosterstraat-malden kunt u een tekening 
met daarop de afsluiting en omleiding bekijken.

Steuntje in de rug in moeilijke tijden

Rioolwerkzaamheden Kloosterstraat Malden


