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1 t/m 7 juni: Week van de Jonge Mantelzorger
Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger is er landelijk aandacht voor
jonge mantelzorgers. Door heel het
land worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers.
Zo organiseert Mantelzorg Heumen op
4 juni een online escaperoom. En jonge
mantelzorgers (9 - 30 jaar) kunnen in
deze week een mantelzorgwaardering
(bon van bol.com) aanvragen.
Jonge mantelzorgers
Ongeveer een kwart van de kinderen en
jongeren groeit op met iemand in hun directe
omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/
of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan
een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een
grootouder of goede buur. Zij zorgen bijvoorbeeld voor hun familielid, hebben extra
huishoudtaken en helpen met het regelen van
de zorg. Daarnaast hebben zij op jonge leeftijd
ook zorgen over hun naaste, en missen ze
daardoor de nodige zorg en aandacht voor
zichzelf.

• Donderdag 3 juni tussen 15.00 - 18.00 uur:
bij Maldensteijn (Kerkplein 8 in Malden)
Kinderen en jongeren onder de 16 jaar
moeten een van de ouders meenemen voor
toestemming. De week daarna ontvangt
iedereen de bon.
Waardering
Thema van de week is dit jaar Niet te missen!
Het laat zien wat de impact is van mantelzorg
in het persoonlijke leven van jongeren met
als doel meer bewustwording, herkenning
en erkenning.
Ans Stunnenberg, wethouder in de gemeente
Heumen, heeft oog voor jonge mantelzorgers:
“Ik waardeer erg wat jullie voor je familie

doen! Ik adviseer je om over je rol als mantelzorger te praten, met vrienden en op school.
Zodat ze beter begrijpen dat je een dubbele rol
hebt: je bent jong én je hebt als mantelzorger
verantwoordelijkheden en zorgen die niet
altijd bij die leeftijd passen. Ook Mantelzorg
Heumen biedt je een luisterend oor, en als je
dat wilt ondersteuning. Maak daar gebruik van!”
Vragen en aanmelden escaperoom?
Heb je vragen? Wil je je aanmelden voor de
escaperoom? Of passen genoemde tijdstippen,
voor het aanvragen van de waardering, niet in
je agenda? Neem dan contact op met Mantelzorg Heumen op:
mantelzorgheumen@malderburch.nl of bel
naar (024) 357 05 70.

Escaperoom en bon van bol.com
Speciaal voor jonge mantelzorgers van 12 jaar
en ouder organiseert Mantelzorg Heumen op
4 juni om 19.00 uur een online escaperoom
‘Lost Treasure’. Wil je meedoen, meld je dan
vóór 27 mei aan via:
mantelzorgheumen@malderburch.nl dan krijg
je de link toegestuurd.
De bon van bol.com kunnen jonge mantelzorgers (9 - 30 jaar) bij Mantelzorg Heumen
aanvragen op:
• Dinsdag 1 juni tussen 15.00 - 18.00 uur: bij
Verenigingsgebouw Overasselt (Willem
Alexanderstraat 1 in Overasselt)

Wijkonderhoud in uw buurt
Het zorgen voor onze openbare ruimte
is een belangrijke en noodzakelijke
activiteit. Een schone buurt zorgt voor
meer woonplezier en leefbaarheid.
Daarom is het belangrijk dat we het
onderhoud van de openbare ruimte zo
goed mogelijk doen. Om dit te doen
hebben wij uw hulp nodig. U leest
hierover in dit artikel.

De veegdiensten van Dar die de stoepen, straten
en pleinen vegen gebruiken hiervoor veegmachines. Om het werk zo goed mogelijk te doen
vragen wij u, als u thuis bent, om uw auto ergens
anders neer te zetten als u de medewerkers van
Dar met de veegmachines ziet. Helaas kunnen
we niet van te voren aangeven wanneer ze
komen maar als de parkeerplaatsen en straten
leeg zijn kunnen ze daar beter bij.

Meer informatie of vragen?
Kijk op: www.dar.nl/wijkonderhoud. Of neem
contact op met het klantencontactcentrum
van Dar. Bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via:
(024) 371 60 00 of via: info@dar.nl.

Werkzaamheden A73 Formulierenbrigade voortvarend van start!
vanaf oprit Malden
tot aan knooppunt
Rijkevoort
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg
A73. Hierdoor is de A73 vanaf oprit (3)
Malden tot knooppunt Rijkevoort in de
richting van Venlo afgesloten van
vrijdag 28 mei 21.00 uur tot maandag
31 mei 2021 05.00 uur.
De volgende locaties zijn afgesloten:
- oprit (3) Malden
- op- en afrit (4) Cuijk
- op- en afrit (5) Haps
- parkeergelegenheid/verzorgingsplaats
Lokkant met aangrenzend tankstation
(Total)
- A73/A77 verbindingsweg ter hoogte van
knooppunt Rijkevoort komende vanuit
Nijmegen richting Duitsland
Weggebruikers dienen door omleidingen
rekening te houden met extra reistijd die kan
oplopen tot meer dan 30 minuten.
Meer informatie
Kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/A73

De gemeenten Berg en Dal, Heumen en
Mook en Middelaar zijn per 1 maart
2021 gestart met een formulierenbrigade. Deze organisatie helpt inwoners
bij het invullen van formulieren om te
voorkomen dat ze allerlei regelingen
en vergoedingen mislopen.
Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld
voor inwoners die (ﬁnanciële) vragen hebben
of moeite hebben met het begrijpen en lezen
van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor het aanvragen
van een vergoeding voor sport of lidmaatschap. Bedoeld voor inwoners met een laag
inkomen. Of om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (Munitax en BSR).
De hulp van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat een vraag in principe
opgelost moet kunnen worden met één

afspraak. Heeft u meer begeleiding nodig,
dan wordt u doorverwezen naar andere
hulpverlening.
Hulp bij aanvragen kwijtschelding of betaling
in termijnen?
De formulierenbrigade biedt een hulplijn voor
iedereen die het moeilijk vindt om kwijtschelding of om betaling in termijnen te regelen. Als
u formulieren niet of niet goed kunt invullen,
loopt u allerlei regelingen of geldbedragen mis.
Er kunnen dan ﬁnanciële problemen ontstaan.
De formulierenbrigade kan helpen om dit te
voorkomen. Kijk voor meer informatie op:
www.regionaleformulierenbrigade.nl of maak
telefonisch een afspraak via 06 23 84 29 64.

Stichting Leergeld De Stuwwal
Elk kind moet mee kunnen doen!
Andere ophaaldagen
afval door Pinksteren
Op maandag 24 mei (tweede Pinksterdag)
haalt Dar geen afval op.
De milieustraten zijn op tweede Pinksterdag
dag gesloten.
Kijk op de digitale afvalwijzer
https://afvalkalender.dar.nl/
of in de Dar app voor actuele informatie
over ophaaldagen en openingstijden van
de milieustraten.

Een alleenstaande moeder vertelt:
“Ik zit in de schuldsanering, werk en
sta er alleen voor in de opvoeding van
mijn drie kinderen. Elke dag word ik
geconfronteerd met mijn ﬁnanciële
problemen. De hulp die Stichting
Leergeld mij heeft gegeven, zie ik als
een groot geschenk. Het heeft er voor
gezorgd dat er een last van mijn
schouders is gevallen.”
Deze alleenstaande moeder is niet de enige die
zich grote zorgen maakt hoe ze haar kinderen
- net als alle andere kinderen - kan laten
meedoen aan allerlei activiteiten. Stichting
Leergeld De Stuwwal helpt ouders met
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Zij verzorgt ﬁnanciële ondersteuning voor de
aanschaf van schoolspullen, bijdragen voor
schoolreisjes, contributie voor de sportclub en
muziekles of bijvoorbeeld zwemles. Het doel
van Stichting Leergeld is om te voorkomen dat
kinderen worden uitgesloten van allerlei
activiteiten die voor hun vriendjes en vriendinnetjes vanzelfsprekend zijn.
Hoe vraagt u hulp aan?
Herkent u zich in dit verhaal en lukt het u ook
niet om uw kinderen aansluiting te laten
vinden bij activiteiten van hun vriendjes?
Aarzel dan niet en neem contact op met de
stichting. Een aanvraagformulier is te vinden
op www.leergeld.nl/destuwwal of bel met
06 53 38 74 56.
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Regenwaterputjes zijn géén afvalputten
Twee keer per jaar reinigen wij de
regenwaterputjes in de openbare
ruimte. Deze regenwaterputjes worden
ook wel kolken genoemd. Het periodiek
schoonmaken van kolken is nodig
omdat samen met het regenwater
zand en bladafval in de kolk stroomt.
Om te voorkomen dat dit rechtstreeks
in het riool terechtkomt, zit er een
opvangbak in die vuil zoveel mogelijk
verzamelt en de instroming in het riool
tegenhoudt. Als de kolk niet op tijd
wordt gereinigd, kan er regenwater op
straat blijven staan.
Vanaf dinsdag 18 mei tot 15 juni komt de
kolkenreiniger van de ﬁrma Weijers Riooltechniek weer langs om de kolken leeg te zuigen.
Deze start in Nederasselt en gaat vervolgens
via Overasselt en Heumen naar Malden.
Wij vragen u in deze periode bij het parkeren
van uw auto de kolken zoveel mogelijk vrij te
houden.
Geen prut in de regenwaterput!
De kolken zijn alleen bedoeld voor de inzameling van regenwater. Regenwater wordt
tegenwoordig namelijk zoveel mogelijk apart
ingezameld. En - waar het kan - ter plekke in
de bodem geïnﬁltreerd via onder andere
inﬁltratieriolen, wadi’s of afgevoerd via
slootjes.
Regelmatig worden er resten van verf, cement,
frituurvet, olie en zakjes hondenpoep aangetroﬀen. Deze stoﬀen zijn schadelijk voor het
rioolsysteem en het milieu en kunnen daarnaast verstoppingen veroorzaken.
Kolken zijn geen afvalputten!
Waar kan ik met mijn afval(water) terecht?
• Schoonmaaksop: in de gootsteen
• Cementresten: laten stollen en met het
bouwafval afvoeren
• Frituurvet: in één van de gele inzamelbakken
of naar de milieustraat
• Afgewerkte olie en verfresten: naar de
milieustraat
• Kattenbakkorrels: bij het restafval
• Hondenpoepzakjes: in een afvalbak op straat
of thuis
• Medicijnresten: naar de milieustraat of de
apotheek
Kolk verstopt? Laat het ons weten!
Het kan zijn dat vanwege sterke vervuiling of
een defect de kolk het water niet goed afvoert.
Merkt u dit? Laat het ons weten via
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte
of bel 14 024.
Zo kunnen wij de verstopping oplossen.

Stank uit de kolk?
In de kolk hangt een zogenaamd stankklepje,
zodat er geen open verbinding ontstaat met
het riool. Direct na een reinigingsronde of in
een droge zomerse periode kan een rioollucht
ontsnappen. Door 1 à 2 emmers water in de
kolk te gooien, kunt u dit zelf verhelpen.
Houden de stankklachten aan? Laat het ons
weten via:
www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte
of bel 14 024.
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Enquête digitaal platform ‘Heumenpraatmee’
Vul in en win een dopper!
Bezoekt u wel eens het digitaal platform ‘Heumenpraatmee’? Dan zijn
we op zoek naar uw mening! Vul de
enquête in op: www.heumenpraatmee.nl
en laat ons weten wat u plus- en
minpunten vindt van het platform.
Onder de inzenders verloten we
5 dopper thermosflessen met het
Heumenpraatmee-logo erop!
In de enquête leggen we korte stellingen en
vragen aan u voor. Het gaat er om of u
tevreden bent over wat u als inwoner met dit
platform kunt. Het invullen duurt ongeveer 10
minuten. Om de enquête in te kunnen vullen,
moet u eerst inloggen. Deelname is anoniem.
Dat wil zeggen dat wij de resultaten anoniem
verwerken en niet terug te leiden zijn naar
individuele personen. We gaan uiteraard
zorgvuldig met de persoonsgegevens om;
meer informatie vindt u terug onder de knop
privacybeleid op www.heumenpraatmee.nl

Resultaten
Deze gebruiken we om de proef voor het
opzetten van dit nieuwe digitale inspraakplatform te evalueren en Heumenpraatmee
te verbeteren. In de zomer koppelen we de
resultaten aan u terug via het platform.
Vragen?
Heeft u nog vragen over de enquête of de
evaluatie, neem dan contact met ons op via
heumenpraatmee@heumen.nl
Heumenpraatmee
In november 2019 is dit platform gestart met
interessante en uiteenlopende onderwerpen
voor iedere inwoner van onze gemeente.
Meer dan 500 inwoners hebben zich aangemeld. Mocht u nog geen lid zijn en dit wel
graag willen dan kunt u zich registreren als u
naar: www.heumenpraatmee.nl gaat via de
groene ‘registreren’ knop. Op dit moment kunt
u lezen over de Toekomst van Heumen, de

De week van de burgemeester
Rond deze tijd van het
jaar heb ik vaak een
dubbel gevoel. Het is
heerlijk om regelmatig
een dag vrij te hebben,
zoals met Koningsdag
of Tweede Pinksterdag,
maar aan de andere
wil het met de
voortgang van het
werk niet zo vlotten. En dan is het nog maar
een poosje voordat het weer grote vakantie
is. Hoe kunnen we toch een beetje de vaart
erin houden? We willen mensen ook niet te
lang laten wachten als ze plannen of vragen
hebben, en vanwege alle regels duurt het
vaak al zo lang.
In ieder geval zit er wel voortgang in de
zoektocht naar een nieuwe burgemeester.
Als u dit leest is de raadsvergadering met
de Commissaris van de Koning al geweest,
waarin is toegelicht wat voor iemand
burgemeester van Heumen moet gaan
worden. Misschien hebt u daar wel een
bijdrage aan geleverd want er is aan onze
inwoners gevraagd wat hun wensen zijn.
En dan is het wachten op sollicitanten.

Ik verwacht dat het er veel zijn, want wie
zou hier nou niet burgemeester willen zijn?
Dan kan een goede keus gemaakt worden
voor de man of vrouw die ook mijn burgemeester wordt. Spannend!
In mijn tas vond ik nog papieren die te
maken hebben met de avondklok. Met
enige verbazing constateerde ik dat ik die
tijd al bijna weer vergeten was. Nu de
regelgeving al wat soepeler wordt, kunnen
we wat vaker ergens op bezoek. Heerlijk.
Het was al zo lang geleden dat ik bijvoorbeeld een school van binnen had gezien.
De laatste keer was met de verkiezingen in
maart en toen was er verder niks te doen.
Net als bloemen in het wat kouwelijke
voorjaar zie je nu zachtjesaan de samenleving ook weer een klein beetje open gaan.
Ik denk dat we dat nu met elkaar extra
waarderen na een periode van contactarmoede en voor sommige mensen een
periode van groot verdriet. Nog even rustig
aan doen, zodat we over een poosje vaker
iets onbekommerd kunnen doen.

Marriët Mittendorff

omgevingsvisie, en een leuk idee indienen voor
een jongerenactiviteit. We zien u graag op het
platform!
Ans Stunnenberg (wethouder Sociale
Zaken): “Onze gemeente is in november
2019 gestart met een digitaal platform.
Dat was vlak voordat de Coronacrisis begon.
Die crisis heeft ons laten zien hoe belangrijk
het is dat we ook digitaal en rechtstreeks
met u kunnen communiceren. Omdat we
waarschijnlijk langer digitaal blijven
communiceren is Heumenpraatmee
misschien wel hét medium van de toekomst! Het platform heeft inmiddels ruim
500 leden. We willen ons graag blijven
verbeteren en willen van inwoners die het
platform gebruiken graag hun mening over
het platform weten. Wanneer u uw mening
geeft krijgen we hopelijk nog meer betrokkenheid met u? Alvast heel erg bedankt
voor uw medewerking!”

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).

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben
betrekking op onderstaande adressen. U vindt
aanvullende informatie op:
www.heumen.nl/bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Malden: Broeksingel 17, Schoolstraat 27
Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Kloosterstraat 8
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Heumen: Jac Marisstraat 6
• Nederasselt: Kerklaantje 17

