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Algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente
Heumen is na Nijmegen de tweede 
gemeente in de regio die een perma-
nente streep zet door het afsteken 
van vuurwerk. Het is het hele jaar 
verboden consumentenvuurwerk af 
te steken in onze gemeente. 
Ook tijdens de jaarwisseling. Alleen 
fop- en schertsvuurwerk (categorie 
F1) afsteken mag.

In heel Heumen moest het maar eens gedaan 
zijn met het afsteken van vuurwerk besloot de 
gemeenteraad. Slecht voor het milieu, onveilig, 
lawaaiig, en het levert hulpdiensten handenvol 
werk op, beargumenteerden de meeste politici 
hun mening. En het werkt ook nog eens vanda-
lisme in de hand: elke jaarwisseling wordt weer 
voor duizenden euro’s aan openbare bezittin-
gen opgeblazen.

Heumens vuurwerkverbod geldt hele jaar
• In maart 2021 heeft  de gemeente Heumen in 
 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 opgenomen dat het afsteken van consumen-
 tenvuurwerk in Heumen voor iedereen (ook 
 voor professionele bedrijven) is verboden.   

 Zie: Algemene plaatselijke verordening 
 gemeente Heumen 2021 (overheid.nl) 
 Dit vuurwerkverbod geldt het hele jaar 
 en dus ook tijdens de jaarwisseling!
• Iedereen vanaf 12 jaar mag wel kindervuur-
 werk uit de categorie F1 (ook wel fop- en 
 schertsvuurwerk genoemd, zoals sterretjes, 
 grondbloemen, Bengaals vuur, knalerwten, 
 trekrotjes) het hele jaar door afsteken.

Soorten vuurwerk
Consumentenvuurwerk heeft  een code op 
de verpakking, die aangeeft  om welke soort 
het gaat:
• F1, ook wel fop- en schertsvuurwerk of 
 kindervuurwerk genoemd, zoals sterretjes,  
 grondbloemen, knalerwten, trekrotjes: dit 
 mag u het hele jaar afsteken. Ook tijdens 
 de jaarwisseling.
• F2, siervuurwerk zoals vuurpijlen en 
 knalvuurwerk zoals rotjes: dit vuurwerk 
 afsteken is tijdens de  jaarwisseling in 
 Heumen verboden voor consumenten. 
 Vuurwerkhandelaren in Heumen mogen 
 het volgens landelijke wetgeving normaal 
 gesproken wel verkopen.

• F3, zwaarste soort (knal)vuurwerk zoals 
 honderdduizendklappers: dit vuurwerk   
 afsteken is komende jaarwisseling overal in 
 Nederland verboden voor consumenten. 
 U mag het nergens afsteken en vuurwerk
 handelaren mogen het niet verkopen.
• F4, professioneel vuurwerk en illegaal  
 vuurwerk (zonder code): dit is overal   
 verboden voor consumenten.

Overtredingen betekenen boetes
Minderjarigen die vuurwerk bij zich hebben of 
afsteken worden naar Bureau Halt verwezen. 
Volwassenen krijgen al boetes voor het bij zich 
hebben of vervoeren van vuurwerk. Op het 
afsteken van verboden vuurwerk staat een 
boete van minimaal 250 euro en voor illegaal 
vuurwerk is dit zelfs minimaal 400 euro.

Ondanks de inspanningen van Peter 
Smulders, Michael Limbach en mede-
werkers van onze gemeente is het 
helaas niet gelukt om een ijsbaan 
geregeld te krijgen voor deze winter. 
Door Corona zijn veel evenementen 
verschoven naar het eind van het jaar 
waardoor simpelweg de ijsbanen ‘op’ 
zijn. Gelukkig zijn er voldoende andere 
evenementen in onze gemeente te 
bezoeken.

Peter: “Erg jammer dat het niet gelukt is om dit 
jaar een ijsbaan te regelen maar we gaan nu in 
januari 2022 met de gemeente om de tafel om 
alles tot in de puntjes te regelen zodat er een 
geweldige winteractiviteit in 2022 is. We be-
raden ons nog of het haalbaar is om toch een 
andere activiteit op het Kerkplein in Malden te 
organiseren voor dit jaar. Als dat lukt horen 
jullie natuurlijk nog van ons. Voor nu zijn er 
fantastische andere evenementen in onze 

gemeente waar iedereen van kan genieten.”

Kerst/winterprogramma 2021
In al onze dorpen kunt u genieten van de 
kerst- en wintersferen:
• 11 en 12 december: 
 Kerstmarkt bij de Buurderij ‘De Lage Hof’ in  
 Overasselt
• 18 december (tussen 16.00 en 18.00 uur):   
 Wandeltocht voor jeugd en kinderen.   
 Kinderen lopen langs verschillende kerst-  
 verhalen, met o.a. koortjes etc. Een leuke 
 mix en een fi jne kerstsfeer. 
• 18 en 19 december: 
 Kerstmarkt in het Winkelcentum van Malden
• 5 januari: 
 Poppenkast in Ons Huis in Nederasselt

Activiteit vergeten? Laat het ons weten dan 
kunnen we dit bericht nog een keer herhalen. 
Stuur een e-mail naar: 
communicatie@heumen.nl

Geen ijsbaan, wel winterprogramma
Eerder op de hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Kinderen horen thuis, en als dat 
niet kan, dan zo thuis mogelijk. Soms 
zitten kinderen thuis zo in de knel dat 
een veilige plek elders nodig is. Een 
warme plek in een ander gezin, waar 
het kind zich ‘thuis’ mag voelen. Een 
tijdje… of een tijdje langer. Het liefst 
dichtbij, in hun vertrouwde omgeving, 
met school en vriendjes in de buurt. 

Laat kinderen niet wachten op een tweede 
thuis
In Nederland wachten ruim 800 kinderen op 
een plek in een pleeggezin. Ze kunnen om 
allerlei redenen niet of niet helemaal thuis 
wonen. Ook in onze gemeente bieden veel 
pleeggezinnen een thuis aan een kind – of zelfs 
meerdere kinderen. Toch kunnen we door het 
tekort aan pleegouders een kind niet altijd een 
plek geven die écht bij haar of hem past, waar 
het zich thuis kan voelen. Het leven van 
pleegkinderen staat daardoor soms ‘in de 
wacht’. Om dat te voorkomen steekt ook onze 
gemeente veel energie in het zoeken naar 
pleegouders.

Voor korte of langere tijd
Pleegouders zijn er in alle soorten en maten en 
pleegzorg is er in verschillende vormen. Er is 
pleegzorg voor zolang als nodig – soms is dat 

maanden, soms jaren, soms tot een kind is 
groot gegroeid. Maar er is ook weekend- en 
vakantiepleegzorg, voor kinderen die maar een 
deel van de tijd ergens anders een tweede 
thuis nodig hebben. En crisispleegzorg, voor 
kinderen die acuut uit een onveilige situatie 
moeten om van daaruit verder te gaan.
Ook als de zorg voor een kind (tijdelijk of lang) 
wordt overgenomen in de eigen familie- of 
sociale kring, bijvoorbeeld bij oma en opa, 
vrienden van ouders, iemand van school of de 
club, kan dat pleegzorg worden. Dan kun je 
hulp, begeleiding en extra (financiële) onder-
steuning krijgen.

In de Week van de Pleegzorg van 3 tot en met 
10 november 2021 is er extra aandacht voor 
pleegzorg en hopen we dat nieuwe pleegou-
ders zich aanmelden. Met name de vraag naar 
gezinnen in deeltijd, een paar dagen per week 
of in de vakantie, is momenteel erg groot.

Pleegzorg, iets voor jou?
Ieder kind verdient een veilige, kansrijke 
toekomst. Dat is helaas niet vanzelfspre-
kend. Gelukkig zijn er pleegouders, die - 
tijdelijk - bij willen springen voor kinderen 
die het moeilijk hebben. Het aantal pleeg-
ouders daalt echter de laatste jaren. 
Landelijk en ook in Heumen en omgeving. 
En zo kan het gebeuren dat er kinderen zijn 
die met smart wachten op een passend 
pleeggezin in de buurt. Misschien kan jij 
helpen. Want kinderen horen thuis en als 
dat niet kan: “zo thuis mogelijk”. 
Gaat het wel eens door je hoofd om 
pleegouder te worden? Dan is het goed om 
een aantal zaken te weten: 
• Iedereen kan in principe pleegouder 
 worden. Wat vooral telt is dat je een kind 
 structuur, warmte en veiligheid kan 
 bieden.
• Pleegzorg is mogelijk in verschillende  
 vormen. Je kunt pleeggezin zijn waar een  
 kind zo lang verblijft als nodig is, maar als  
 pleegouder kan je ook enkele dagen per  
 maand ondersteuning bieden of kort-
 durend inspringen bij acute nood. 
• Als pleegouder sta je er nooit alleen voor.  
 Je kan altijd rekenen op de hulp en  
 ondersteuning van een pleegzorgorgani- 
 satie zoals Entrea lindenhout. 

Lijkt het je iets om pleegouder te worden? 
Kijk eens op de website:
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl 
Verder staat in de bibliotheek van Malden 
tijdens de Week van de Pleegzorg een 
‘leeskast’ met allerlei info over pleegzorg. 

Week van de Pleegzorg
Pleegouders heel hard nodig en van onschatbare waarde

Buurtgezinnen
Gezinnen die overbelast zijn, kunnen in onze gemeente een beroep doen op het initiatief 
Buurtgezinnen. Dit nieuwe initiatief is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen 
we samen. Ook hiervoor zijn we op zoek naar gezinnen die op vrijwillige basis iets willen 
betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/buurtgezinnen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief!
Je bent dan altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 

Je ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in jouw mailbox. 

Deze e-mailservice is gratis. Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief
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In opdracht van ons reinigt en inspec-
teert de fi rma Van der Velden riole-
ringsbeheer uit Nijmegen de komende 
periode het rioolstelsel in de kern 
Overasselt. Met de informatie vanuit 
de inspectie krijgt de gemeente 
inzicht in de staat van het rioolstelsel 
en kan ze waar nodig maatregelen 
nemen. Voordat er geïnspecteerd kan 
worden, wordt het riool gereinigd. 

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden 
plaats?
Van maandag 1 november tot en met vrijdag 
10 december aanstaande wordt op werkdagen 
vanaf ongeveer 7.30 uur tot 16.30 uur gewerkt 
in de kern Overasselt. 

Wat merkt u hiervan? 
In Overasselt kunt u de reiniging- en inspec-
tiewagens tegenkomen van de fi rma Van der 
Velden rioleringsbeheer. De voertuigen staan 
plaatselijk meestal maar een korte periode op 
de rijbaan en verplaatsen zich van inspectieput 
naar inspectieput. Wij vragen u bij het 
passeren van deze voertuigen enige voor-
zichtigheid in acht te nemen. 

Er kan enige overlast zijn bij de reinigings-
werkzaamheden. Doordat het hoofdriool met 
hoge druk wordt gereinigd, kan het gebeuren 
dat sifons/zwanenhalzen onder bijvoorbeeld 
wasbakken worden leeggezogen of een 
ogenblik onder druk komen te staan. 
Het eerste veroorzaakt een rioollucht in huis. 
Dit is eenvoudig te verhelpen door de kraan 
even te laten lopen (waterslot herstellen). 
In het andere geval kan het water uit de sifon 

Vanaf maandag 8 november t/m 13 
november voeren wij onderhoud uit 
aan het asfalt en de bermen van de 
St. Walrickweg. Hiervoor wordt de 
weg afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Dit verkeer wordt voorname-
lijk omgeleid via de A73 en de N324. 
Dit staat aangegeven.

De fi etspaden blijven open maar ondervinden 
soms ook enige hinder. Bedrijven en aan-
wonenden blijven via de omleidingen bereik-
baar maar tijdens bepaalde werkzaamheden is 
dit enige tijd niet mogelijk als men direct aan 
de St. Walrickweg aangesloten is.  

Rotsestraat en Meerestraat
Vanaf maandag 15 november t/m 19 november 
worden de bermen aangepakt aan de Rotse-
straat,  Meerestraat en gedeelte van Oude 
Kleefsebaan tot aan de Ewijkseweg. Om deze 
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is 
het noodzakelijk om de Rotsestraat, Meeres-
traat en Oude Kleefsebaan tijdens de uitvoe-
ringsperiode zoveel mogelijk af te sluiten voor 
het doorgaande verkeer. Voor het nodige 
verkeer wordt eenrichtingsverkeer richting 
Oude Kleefsebaan ingesteld. 
Het verkeer vanuit Oude Kleefsebaan wordt 
omgeleid via de Schoonenbursgeweg.

Overlast
Tijdens deze werkzaamheden ontstaat er 
hinder voor het verkeer, bedrijven en 
omwonenden. 
Hiervoor treff en we de nodige maatregelen 
zoals vooraankondigingen, afzettingen, 
omleidingen en/of begeleiding door verkeers-
regelaars waarmee wij de overlast zover 
mogelijk beperken.
Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen u 
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Meer informatie
Ga naar: www.heumen.nl/werkzaamheden 
voor meer informatie.

omhoog komen of gaan borrelen in het toilet, 
gootsteen of schrobputjes (dit komt echter 
zelden voor). U kunt dit laatste voorkomen 
door het deksel van uw toiletpot te sluiten 
en te verzwaren met bijvoorbeeld een 
emmer water. 

Planning en meer informatie
Elke vrijdagmiddag tussen 15.30 en 16.30 uur 
kunt u een kijkje nemen bij de reiniging- en 
inspectie voertuigen. De werknemers ter 
plaatse geven u dan graag een kijkje in het 
riool. 
Voor de exacte locatie van deze inloop-
momenten verwijzen wij u naar de webpagina 
van de fi rma Van der Velden via:
www.vandervelden.com. Ook treft  u hier de 
actuele planning, waarop u kunt zien wanneer 
de werkzaamheden in uw straat plaats vinden. 
En natuurlijk nog meer informatie zoals 
fi lmpjes met uitleg over de werkzaamheden. 

Bewonersbrief
Minimaal één week voordat het riool zal 
worden gereinigd, zal de aannemer u via een 
brief op de hoogte brengen. In deze brief staat 
ook het telefoonnummer genoemd voor 
eventuele vragen.

Werkzaamheden aan het riool Asfaltonderhoud 
St. Walrickweg 

Uit de gemeenteraad 
van 21 oktober 2021
Op donderdag 21 oktober 

vergaderde de gemeenteraad van 
Heumen. Tot grote vreugde van alle 
raadsleden en de voorzitter kon er 
weer publiek aanwezig zijn bij de 
vergadering. Ook was er voor het 
eerst sinds februari 2020 weer een 
inspreker in de raadzaal. 

Naast de reguliere raadsvoorstellen die 
besproken werden, was er ook de benoeming 
van een nieuw raadscommissielid: de heer 
Hermens namens DGH. Verder werd er 

gesproken over bestemmingsplannen en een 
motie vreemd aan de orde van de dag waarin 
de fractie DGH zijn teleurstelling uitsprak 
over de handelswijze van het college bij de 
integrale commissie van 7 oktober jongst-
leden. Na de reactie van het college trokken 
zij deze motie in.

Terugluisteren? 
Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan 
kunt u de vergadering terugluisteren via de 
vergaderkalender: 
www.heumen.nl/vergaderkalender.



Vind je het moeilijk om vrienden te 
maken? Dat is niet gek. In Nederland 
voelt 8% van de jongeren tussen de 
12 en 25 jaar zich vaak alleen. Heb jij 
daar ook last van? En wil je dat veran-
deren? Meld je dan aan voor Join us. 
Join us is een organisatie die leeft ijds-
genoten met elkaar in contact brengt 
en ze helpen je sociaal sterker te 
worden. Onze gemeente gaat in 
samenwerking met Join us vanaf 
dinsdag 7 december 2021 van start 
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar oud. 

Bij Join us doe je veel leuke dingen en helpen 
we je sociaal sterker worden. Samen met 
andere jongeren bedenk en organiseer je 
allerlei activiteiten. De groep bepaalt dus zelf 
hoe de avond eruit ziet. Daarbij leer je hoe je 
iets kunt organiseren. Denk aan een avondje 
gamen, spelletjes doen, gourmetten, een 

Vanaf nu introduceren wij in onze gemeente ‘Kamers met Aandacht’; een 
nieuwe woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisa-
tie verlaten en niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. 
We zoeken samen met zorgaanbieders kamers in de particuliere sector. 
Ook in de gemeenten Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen wordt dit 
mooie project gestart. Frans Houben, wethouder van de gemeente Beuningen 
en Ans Stunnenberg, wethouder van onze gemeente spraken namens alle 
gemeenten al met de pers en roepen verhuurders op om een kamer te 
verhuren in hun eigen huis.

Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan 
mensen die een kamer over hebben. Iedereen 
kan een kamer met aandacht aanbieden en 
iedere woonruimte kan een Kamer met 

Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij 
een gezin, een kamer bij een alleenstaande of 
bij een ouder echtpaar. Voorwaarde is dat de 
kamer minimaal één jaar wordt verhuurd en 

dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag 
geadviseerd door de landelijke huurcommissie. 

Persoonlijke aandacht 
De jongeren krijgen nog zes maanden begelei-
ding van hun eigen hulpverlener die ze bij de 
zorgaanbieder ook hadden. En met een beetje 
persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen 
netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze 
uiteindelijk helemaal op eigenbenen kunnen 
staan. Deze persoonlijke aandacht kunnen 
verhuurders geven, maar ook huisgenoten. 
Amy van Prooijen: “Was dit er maar voor mij 
geweest toen ik uit de jeugdzorg kwam kon ik 
geen kamer vinden waar net dat beetje extra 
aandacht voor me was.”

Zorgvuldige match 
De verhuurders en jongeren worden zorgvul-
dig gekoppeld. Verhuurders bepalen zelf 
hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke 
manier. De jongeren betalen de maandelijkse 
huur, hebben een dagbesteding en geen 
problematiek die het dagelijks functioneren in 
de weg staat. 

Interesse? Heeft  u een kamer vrij? Kijk dan 
voor meer informatie op: 
www.kamersmetaandacht.nl of neem contact 
op met Anne-Marie Akkers via: 
info@kamersmetaandacht.nl of bel naar: 
06 - 25 35 62 15

fi lmpje kijken, voetballen, bowlen en nog veel 
meer toff e dingen! Tijdens de avonden zijn er 
begeleiders aanwezig die je helpen sociaal 
sterker te worden! Natuurlijk is het de eerste 
keer spannend om naar Join us te komen. 
Dat vindt iedereen! Maar eenmaal bij Join us 
zul je merken dat de sfeer heel gezellig is. 
Dat je welkom bent en jezelf mag zijn. 

Drempelvrees
“Ik vond het spannend om naar Join us te 
gaan. En ook een beetje stom!”, zegt Lisa (17 
jaar). Ze vertelt: “Voordat ik naar Join us ging 
had ik geen vrienden. Ik wilde dat wel graag, 
maar wist niet hoe ik het moest aanpakken. 
Tot ik hoorde van Join us. Ik vond het een 
beetje stom om te gaan. Ik had toch geen 
probleem? Gelukkig ben ik gegaan. Ik voel me 
prettig in de groep en heb er leuke vrienden 
ontmoet waarmee ik afspreek, ook buiten 
Join us.”

Kom erbij. Join us!
Ben je nieuwsgierig naar Join us? Je bent van 
harte welkom! Je kunt jezelf aanmelden via de 
website. Op www.join-us.nu vind je meer 
informatie en veel ervaringsverhalen van 
jongeren. Deelname is gratis. Wil je eerst wat 
informatie? Bel of mail dan met Zaphira van 
Leeuwen: 06 - 50 07 45 97  of:
zvleeuwen@heumen.nl 

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

Maak vrienden bij Join us

‘Kamers met aandacht’ gezocht voor jongeren 

Ans Stunnenberg, Amy van Prooijen (studente en voormalig cliënt jeugdzorg), Anne-Marie Akkers 
(coördinator Kamer met Aandacht), Frans Houben (wethouder gemeente Beuningen)



Collectes

31 oktober t/m 1 november: Diabetes Fonds

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: De Enk 32

• Malden: Hoge Brug: Kadastraalperceelnummer: 

 HMN01 111 sectie F

Verleende omgevingsvergunningen

• Nederasselt: Nabij Broekstraat 22

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: Rijksweg 87 en 89

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: 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).

Het is weer de tijd van het jaar dat het mogelijk glad kan worden op de wegen. 
Als de weervoorspellingen aangeven dat het glad wordt, gaan wij zo snel 
mogelijk op gladheid controleren en indien nodig ook strooien. We strooien dan 
op de hoofdwegen, fi etspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden 
openbare gebouwen zoals het gemeentehuis toegankelijk gehouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het strooien op wegen en paden van bedrijven of particulie-
ren en op parkeerterreinen. Wij vragen u daarom om in elk geval de trottoirs voor uw woning 
sneeuwvrij te houden en uw buren daarbij zo nodig een handje te helpen. Wij zorgen per wijk/
dorp voor sneeuwschuivers, een zoutstrooier en zout in 25 kg zakken. Deze kunnen per wijk/dorp 
in onderling overleg ingezet worden. Wilt u meehelpen om de openbare verhardingen sneeuwvrij 
te houden? Dan kunt u dit aangeven via: www.verbeterdebuurt.nl of download de app van 
verbeter de buurt. U kunt ook bellen: (024) 358 83 00 of mailen naar: heumen@heumen.nl

Strooiroutes
Op onze website vindt u de precieze strooiroutes en extra informatie. Ga hiervoor naar: 
www.heumen.nl/strooien.

Strooien bij gladheid

In de Stevenskerk 
wordt gevierd dat de 
Radbouduniversiteit al 
98 jaar bestaat. Ik vind 
het altijd een mooi 
gezicht als de hoog-
leraren binnenkomen, 
volgens eeuwenoude 
traditie gekleed in 
zwarte toga’s met 

baret. Voor hen ben ik blij dat ze al zo’n 
anderhalve eeuw niet meer in die kledij 
lesgeven. Ik wordt verrast door de lezing 
over een wet die onlangs is aangenomen. 
In die wet wordt verplicht gesteld dat raden 
van toezicht voor een derde uit vrouwen 
moeten bestaan. Heel precies wordt 
uitgelegd dat er toch allerlei manieren zijn 
om daar weer onderuit te komen. Dat is 
echt jammer. De wetgever heeft  er toch 
lang genoeg over kunnen doen om een 
goede wet te maken.

Het woord ‘tekort’ is tegenwoordig vaak 
onderwerp van gesprek. Er is een groot 
tekort aan woningen, er zijn te weinig 
bouwmaterialen onder andere omdat er een 
tekort aan chauff eurs is, en bij gemeenten 
is een tekort aan mensen die kunnen zorgen 
dat er plannen zijn voor het bouwen van 
woningen. Maar ook zijn er te weinig 
mensen in de zorg, in het onderwijs, bij de 
politie en de rechtbanken, in de horeca en 
toerisme, ja, waar eigenlijk niet. Ook onze 
gemeente heeft  er last van. Het is heel 
moeilijk om mensen te vinden als er extra 
taken zijn of als mensen vertrekken. 
Misschien zijn er wel zestig plussers met 
ervaring die nog zin hebben de handen uit 
de mouwen te steken. Ze zouden meer dan 
welkom zijn.

In onze gemeente hebben we deze weken 
weer een aantal bedrijfshallen en schuren 
laten controleren. We weten dat iedere 
eigenaar de onfrisse ‘vraag’ kan krijgen of 
de ruimte beschikbaar is. Door strak te 
controleren proberen we criminaliteit te 
voorkomen. Met dankbaarheid kan ik 
constateren hoe goed de ondernemers 
daar aan meewerken.

Marriët Mittendor�  

De week van 
de burgemeester
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