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Informatiebijeenkomsten Heumenstegoed
Wij vinden het belangrijk dat alle 
inwoners in onze gemeente mee 
kunnen doen in onze samenleving. 
Daarvoor bestaat al jaren de ‘Mee-
doenregeling’ voor inwoners (en met 
name hun kinderen) met een laag 
inkomen. Deze regeling is er zodat de 
kosten van een culturele, recreatieve, 
educatieve of sportieve activiteit 
geen probleem hoeven te zijn en 
iedereen mee kan doen. Wij organise-
ren deze regeling vanaf 1 januari 2022 
anders en hopen dat daarmee nog 
meer inwoners gebruikmaken van 
deze regeling. 
 
De regeling krijgt ook een nieuwe naam, te 
weten: ‘Heumenstegoed’. De uitgifte hiervan 
verloopt vanaf januari 2022 via een digitaal 
systeem met QR-code. Daarmee wordt het 
makkelijker om gebruik te maken van deze 

regeling. Wij betrekken daarom zoveel 
mogelijk organisaties en verenigingen bij deze 
nieuwe werkwijze. 

 Belangrijk om te weten als aanbieder
 • Uw organisatie biedt activiteiten aan in 
  de categorieën: cultureel, recreatief, 
  educatief of sportief, passend bij de 
  doelgroep;
 • Uw organisatie is in het bezit van een  
  smartphone. De smartphone heeft u  
  nodig om een mobiele applicatie te  
  installeren die QR-codes kan scannen;
 • U kunt uw organisatie bij ons aanmelden 
   voor 15 december 2021;
 • Wij geven ‘akkoord’ als u aan de voor-
  waarden voldoet;
 • Daarna kan uw organisatie het aanbod 
  plaatsen. U kunt één of meerdere aan-  
  biedingen plaatsen.

Informatiebijeenkomsten op 3 en 10 november
Ontving u nog geen uitnodiging en denkt u wel 
als aanbieder mee te kunnen doen omdat uw 
organisatie activiteiten aanbiedt in boven-
genoemde categorieën? Meldt u dan vóór 
1 november 2021 aan voor de informatie-
bijeenkomsten via: jpoelen@heumen.nl 
Tijdens de bijeenkomsten op 3 en 10 november 
krijgt u uitleg over het Heumenstegoed en 
kunt u ondersteuning krijgen om uw organisa-
tie direct online aan te melden.

Voor wie? 
Aanbieders, organisaties, verenigingen
Wanneer? 
• Woensdag 3 november 19.00 uur 
 (digitaal via Teams) 
• Woensdag 10 november 19.00 uur 
 (fysiek in gemeentehuis Malden)
Aanmelding en/of vragen?
jpoelen@heumen.nl

Zaterdag 6 november wordt de 
jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. 
Dit is een initiatief van Landschaps-
beheer Nederland. Ook in onze ge-
meente kunt u meewerken aan het 
onderhoud van het landschap. 
Bij onder andere Heemtuin Malden, 
Lierdal (Samen Doen), Natuurgebied 
Kadans Nederasselt, Scoutingkam-
peerterrein St. Walrick en Over-
asseltse en Hatertse vennen van 
Staatsbosbeheer. 

De gemeente vindt het belangrijk het onder-
houd van landschap door vrijwilligers te 
stimuleren. Het landschap vraagt jaarlijks 
onderhoud. Voorbeelden van werkzaamheden 
zijn: het opschonen van struiken en heide, 
de aanplant van bomen en bloembollen. 
Ook kunt u heggen knippen, snoeien en 
knipsel verzamelen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 5 november op 
www.natuurwerkdag.nl. Als u uw postcode 
invoert, vindt u de werklocaties en een 
omschrijving van de werkzaamheden. 
Na aanmelding ontvangt u verdere informatie. 
Voor alle locaties geldt: ervaring is niet nodig, 
wel zin om de handen uit de mouwen te 
steken! Help mee natuur en landschap te 
onderhouden! 

Kunt u deze dag niet? Naast deze dag zijn er 
nog meer werkzaamheden in het Heumens 
landschap te doen. Ga daarvoor naar: 
www.heumen.nl/groenbeheer
Kijk bij ‘meehelpen in het groen’.

Doe mee aan de Natuurwerkdag 
op 6 november! Is de prijs voor een telefoon, fiets 

of tablet te mooi om waar te zijn? 
Dan is dat vaak ook zo. Kopen van 
gestolen spullen is strafbaar. Check 
daarom voor u iets tweedehands 
koopt of het product gestolen is.

Wat doe je tegen heling?
• Registreer uw eigendommen via: 
www.stopheling.nl of in de ‘Stop Heling’ app. 
• Check een product voordat u het koopt  
 op Stopheling.nl of in de ‘Stop Heling’ 
 app. U ziet dan of het product als 
 gestolen staat geregistreerd.
• Maak melding van de heling via: 
 stopheling.nl. De politie-eenheid van de 
 eerdere opgenomen aangifte ontvangt  
 dan een melding. 

Doe altijd aangifte 
De politie helpt u dan uw gestolen spullen 
terug te krijgen. Ook krijgt de politie meer 
inzicht in welke helers er zijn en hoe zij 
werken. 

 

Stop Heling



Onlangs is het project de ‘MKB Toegankelijke Route’ gestart. Het uitgangspunt 
vanuit het programma MKB Toegankelijk is ‘toegankelijkheid’ onder de aan-
dacht brengen en ondernemers te activeren toegankelijk te ondernemen. 
Tijdens het slotevent op 9 oktober, kregen de wethouders Fleuren, Peters, 
Schoenaker en Houben van gemeenten Berg en Dal, Mook & Middelaar,
Heumen en Beuningen de resultaten van de route uitgereikt.
 
Wist u dat er ruim 2,5 miljoen mensen in 
Nederland een beperking hebben? Door de 
vergrijzing neemt dit aantal alleen maar toe. 
De toegankelijkheid van een onderneming is 
voor deze groep erg belangrijk. Mensen die 

slechtziend, doof of rolstoelgebonden zijn 
willen, net als alle andere mensen, zo zelfstan-
dig mogelijk op pad. Daarom zijn we aan de 
slag gegaan met de MKB Toegankelijke 
Route in bovenstaande gemeenten! 

Medewerkers van MKB Toegankelijk hebben 
ondernemers geholpen met het toeganke-
lijk(er) maken van hun onderneming. 
Ook hebben ze de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte in kaart gebracht.

De resultaten
Van de in totaal 83 deelnemende ondernemers 
die getoetst én geadviseerd zijn op het 
behalen van een erkend basisniveau van 
toegankelijkheid, hebben 20 winkeliers en 
(horeca) ondernemers het Nederlands 
Keurmerk voor toegankelijkheid behaald. 
13 hebben zelfs hoger gescoord dan het 
basisniveau. De komende periode worden nog 
meer aanpassingen verricht en keurmerken 
uitgereikt. Alle deelnemers zijn zich bewust 
dat toegankelijker ondernemen niet alleen slim 
is om te doen maar dat het daadwerkelijk ook 
loont. Voorbeelden van aanpassingen die 
doorgevoerd zijn het aanbrengen van een 
drempelhulp voor de deur, stickers op ramen 
en deuren en het verbreden van gangpaden. 

Meer informatie
De getoetste locaties zijn online terug te 
vinden via www.mkbtoegankelijkeroute.nl. 
Mensen met een beperking kunnen de 
landelijke routekaart raadplegen als zij een 
toegankelijk dagje uit willen.  

Resultaten MKB Toegankelijke Route

Op 14 oktober kwam een groot aantal 
deelnemers van organisatie en cliënt-
vertegenwoordigers bij elkaar om 
samen te kijken hoe de ondersteuning 
voor hen die dat nodig hebben in onze 
gemeente verbeterd kan worden. 
De afgelopen twee keer heeft dit 
overleg digitaal plaatsgevonden, nu 
konden we elkaar eindelijk weer echt 
ontmoeten.
 
De werkconferentie bestaat al ruim 15 jaar en 
is in die tijd uitgegroeid tot een betekenisvol 
netwerk waarin en waardoor organisaties en 
cliëntvertegenwoordigers elkaar goed weten 
te vinden. Het afgelopen jaar is dit geëvalu-
eerd met betrokken deelnemers. We hebben 
onszelf de vraag gesteld: “wat willen we 
vasthouden en wat kan beter.“ Elkaar blijven 
ontmoeten is iets dat gekoesterd wordt. Echt 
ontmoeten en samenwerken aan concrete 
doelen is de kracht van de conferentie. Zo is 

ooit uit de werkconferentie het Alzheimer café 
ontstaan en de informatiemarkt. Het concreet 
werken aan resultaat houden we vast. We 
verbreden ons wel en zijn daarom enthousiast 
over de aansluiting van het Jongerenwerk met 
deelname van Synthese.

Meer samen met inwoners
Aan de werkconferentie nemen inwonersver-
tegenwoordigers deel. Het betrekken van 
inwoners kan echter nog beter door inwoners 
een bijdrage te laten leveren aan de doelen 
waaraan gewerkt wordt en de thema’s die 
gekozen worden.

Thema’s 2022: Scholing en bewustwording 
dementie en verbreding jongerenplek
De werkconferentie heeft twee werkgroepen 
opgeleverd die aan de slag gaan het komend 
jaar. De werkgroep Dementie gaat werken aan 
bewustwording rondom dementie door 
scholing en training te organiseren voor 

inwoners en personeel van winkels, horeca e.d. 
Het doel is om meer mensen te leren hoe ze de 
medemens met dementie het beste kunnen 
benaderen. Een andere werkgroep gaat aan de 
slag met de randvoorwaarden om de nieuwe 
jongerenontmoetingsplek (voormalig jonge-
rencentrum Sjem) te maken tot een plek voor 
en van alle jongeren.

Wilt u met ons meedoen?
We vinden het belangrijk dat wij zinvol werk 
doen waar de inwoners van onze gemeente 
baat bij hebben. Wilt u meedenken of meedoen 
door een bijdrage te leveren aan bovenstaande 
thema’s dan bent u van harte uitgenodigd om 
uw mening te geven of aan te sluiten bij een 
werkgroep. Heeft u interesse, neem dan 
contact op met Eline Kooi van de Gemeente 
Heumen: 06 50 05 34 52, ekooi@heumen.nl. 
Uiteraard worden juist jongeren van harte 
uitgenodigd om mee te denken en te doen. 

Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg
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Zodra het blad begint te vallen, 
plaatsen we op diverse locaties in 
onze gemeente bladkorven om het 
afgevallen blad van gemeentelijke 
bomen te verzamelen. Dit jaar zijn 
de bladkorven vanaf 20 oktober 
geplaatst.
 
De bladkorven staan op locaties vlakbij grote 
bomen van de gemeente die de meeste 
bladoverlast veroorzaken. De precieze locaties 
van de bladkorven vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/bladkorven. Buiten de 
bebouwde kom worden geen bladkorven 
geplaatst. De gemeente is in het bezit van een 
beperkt aantal bladkorven die allemaal in 
gebruik zijn en kan daarom niet voldoen aan 
individuele verzoeken. 

Alléén bladafval
Bladkorven zijn alleen bedoeld voor het blad 
van bomen van de gemeente. Takken en 
stronken horen niet thuis in de bladkorven. 
Afval van eigen bomen en uit eigen tuin kunt u 
op de reguliere manier afvoeren via de groene 
container.

Wekelijks geleegd
De bladkorven worden elke week geleegd. 
Het blad wordt ook geruimd tijdens reguliere 
veegrondes. De straten worden al een paar 
weken extra geveegd. De herfst begint met 
kleine hoeveelheden bladval, maar het wordt 
steeds meer. In november is de bladval het 
meest intensief. Het is dan hard werken om 
alles onder controle te houden. U zult de 
bladblazers, bladzuigmachines en veegmachi-
nes van de Dar de komende weken veel zien!

Plaatsing bladkorven
Verbeter de buurt
Heeft u een opmerking over bladafval? Meld 
dit op Verbeter de buurt of neem contact op 
met het klantcontactcentrum van de gemeen-
te via telefoonnummer 14 024.

Onlangs is een eerste nieuwsbrief met 
informatie over de tijdelijke opvang 
van maximaal 1.000 Afghaanse 
evacués in Heumensoord verspreid 
onder Nijmeegse omwonenden. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in de 
opvang of in de gevolgen ervan voor 
de buurt, kunnen lid worden van de 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 
1 keer per maand tot de opvang stopt.

Aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan 
voor het ontvangen van de volgende 

Heumensoord Updates. Dat kan door de 
QR-code te scannen. U ontvangt de nieuws-
brief niet vaker dan eens per maand, tot de 
noodopvang stopt.  

 

Nieuwsbrief Noodopvang 
Afghaanse evacués Heumensoord Collectes

Geen collectes deze week

Berichten over uw buurt

Hieronder de bekendmakingen van deze week. 

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

berichten-over-uw-buurt

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Kroonsingel 11 

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Heumen: Vosseneindseweg 5

• Overasselt: De Laan 8

Aanvraag omgevingsvergunning 

• Heumen: Kadastraalperceelnr. 963 sectie I - nabij  

 Oude Boterdijk 38 A, Heumens Hof 12

• Malden: Larikshof 15, Winkelcentrum 19

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).

Eerder op de hoogte?Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Over vijf maanden mag u een vakje rood kleuren 

bij de naam van degene die u vanaf volgend jaar 

graag in de gemeenteraad ziet. De partijen zijn 

druk bezig met het zoeken naar mensen die u 

straks hopelijk op de lijsten ziet staan. Een drukke 

tijd, want er zal ook een programma gemaakt 

moeten worden. Ook een tijd waarin verschillende 

mensen meer willen weten over gemeentelijke 

politiek. Dat kan, want net als vier jaar geleden is 

er een cursus voor degene die hierin geïnteresseerd zijn. Inmiddels 

hebben deze cursisten met raadsleden gesproken, debattraining 

gehad, over financiën en procedures gehoord, en nog veel meer; 

kortom, vijf avonden gemeentepolitiek bedreven. Erg leuk. 

Nu maar hopen dat we hun namen terug zien op de lijsten.

Goed om te horen dat verschillende winkels in ons Maldens winkel-

centrum een certificaat hebben gekregen omdat ze goed toegankelijk 

zijn voor mensen met een beperking. We kunnen denken dat het 

normaal is dat iedereen overal binnen kan komen, maar vaak is het 

De week van de burgemeester

www.heumen.nl22 oktober 2021

een heel gepuzzel om rekening te houden met de grote hoeveelheid 

en verscheidenheid aan hulpmiddelen waarop moet worden inge-

speeld. Onze ondernemers doen het beter dan in die in omringende 

gemeenten dus dat is goed om te horen. En voor de winkels die het 

nog niet is gelukt een mooie aanmoediging om ook te proberen zo’n 

certificaat te halen

Waar kunnen we een wagen bouwen? Die vraag speelt in de hoofden 

van velen, vaak jongeren, die zich samen willen voorbereiden op 

carnaval door een prachtig versierde wagen te maken. Misschien is dat 

wel het leukste van carnaval: samen een thema bedenken, materialen 

aan te schaffen, te gaan timmeren, knutselen en verven in veelal een 

koude schuur en zo heel veel gezelligheid met elkaar te ervaren. 

Voor iedereen is er plek en de lange winter is haast te kort om het 

allemaal voor elkaar te krijgen. Met veel inventiviteit en creativiteit en 

ook veel saamhorigheid en doorzettingsvermogen wordt de klus 

geklaard. Maar ja, waar vind je een schuur?

Marriët Mittendorff 


