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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Nu al iets in de krant over de gemeente- 
raadsverkiezingen? Die zijn toch 
pas volgend jaar, in 2022? Dat klopt. 
Op 16 maart om precies te zijn. Dat is 
het sneller dan u denkt. En als er een 
moment is om als inwoner uw stem te 
kunnen laten horen is het dan wel! 
Uiteraard gaan we u de komende 
periode regelmatig informeren over 
deze verkiezingen. Met ook in deze 
krant uitspraken van commissie- of 
raadsleden over hun motivatie.

De gemeenteraad bepaalt hoe onze gemeente 
moet worden bestuurd en wat er gedaan moet 
worden. Daarom zijn die verkiezingen ook zo 
belangrijk want díe bepalen wie er in die raad 
mag plaatsnemen. Voor dat alle politieke 
argumenten in de verkiezingscampagne aan 
bod komen, hebben we alle politieke partijen 
gevraagd om aan een raads- of commissielid 
te vragen om antwoord te geven op de vraag 
waarom hij/zij het belangrijk/fijn vindt om 
raads- of commissielid in onze gemeente te 
zijn. Vandaag de bijdragen van de fracties van  
GroenLinks en de VVD. Volgende week sluiten 
de PvdA en D66 de rij.

Matthijs Glastra, raadslid GroenLinks
“Zon, wind en frisse lucht! Zo lekker ontspan-
nen als op deze vakantiefoto ziet mijn gezicht 
als raadslid er meestal niet uit. 
Ik ben nu ruim een jaar raadslid en het is best 
wel hard werken. Maar als het lukt om in onze 
gemeente (als een stukje van die grote wereld) 
dingen te bereiken die het leven van mensen 
nu én straks duurzaam en leefbaar maken – 
dan geniet ik!”

Na 5 jaar burgemeesterschap neemt 
burgemeester Marriët Mittendorff 
op 12 januari 2022 afscheid van de 
gemeente Heumen tijdens een bij-
zondere raadsvergadering. 

Harry Smeets, raadslid VVD
“Als gemeenteraadslid heb ik mij de afgelopen 
jaren met hart en ziel ingezet voor goed 
wonen en leven in onze mooie gemeente. 
Raadswerk is niet altijd eenvoudig, maar wel 
altijd heel waardevol. Aandacht kunnen geven 
aan datgene wat inwoners belangrijk vinden 
en daarover kunnen besluiten is een heel 
bijzondere positie binnen onze gemeenschap. 
Ik doe mijn raadswerk dan ook met passie en 
overtuiging en ik zou dat graag de komende 
vier jaar opnieuw doen.”

Uiteraard hadden wij het afscheid van de 
inwoners van de gemeente Heumen mooi 
vorm willen geven met een receptie. 
Helaas is dit door corona en alle noodzakelijke 
maatregelen niet mogelijk. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u onze burge-
meester bij haar afscheid toch graag een groet 
of wens wilt overbrengen. Dat kan per mail 
aan: secretariaatburgemeester@heumen.nl 
of per post (Postbus 200, 6580 AZ Malden). 
Uiteraard zorgen wij er voor dat alle post 
wordt doorgestuurd. 

Traditiegetrouw is de burgemeester op de 
donderdag vóór Kerst aanwezig op de Markt 
in Malden om iedereen prettige feestdagen te 
wensen. Dat zal ook dit jaar zo zijn en wel op 
donderdag 23 december tussen 10.00 en 11.00 
uur. Wilt u de burgemeester tóch nog persoon-
lijk gedag zeggen dan is de 23e december het 
moment om dat te doen. 

Afscheid van onze burgemeester
Eerder op de hoogte?

Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Een paar weken geleden lieten wij u 
op deze pagina weten dat wij een 
collectieve zorgverzekering aanbie-
den voor onze inwoners met een laag 
inkomen. Dit is de zogenaamde CAZ 
(Collectieve Aanvullende Zorgverze-
kering). Helaas moeten wij de infor-
matiebijeenkomst van 8 december 
annuleren vanwege de aangescherpte 
Corona-maatregelen, u kunt een 
afspraak maken voor een gesprek met 
een online overstapcoach.

De vervoerssector heeft te maken met 
een groot personeelstekort. Daar 
komt bij dat net als in andere sectoren 
het ziekteverzuim hoger is dan ge-
bruikelijk. Eventuele verdere maatre-
gelen vanuit de overheid, hebben 
helaas ook effect op het Avan vervoer.

Door het grote personeelstekort en het hoge 
ziekteverzuim is het steeds lastiger om 
voldoende chauffeurs beschikbaar te hebben 
om alle ritten te blijven rijden. Om het vervoer 
toch zo goed mogelijk te laten verlopen, 
vragen we u als reiziger om het volgende te 
doen: 
• Maak doordeweeks indien mogelijk pas na  
 10.00 uur ’s ochtends gebruik van Avan. 
 Ritten in het kader van ziekenhuisafspraken,  
 uitvaarten en bruiloften worden met  
 voorrang uitgevoerd. 
• Boek ritten zo ver mogelijk van tevoren. Zo  
 kan er een goede planning gemaakt worden.
• Annuleer geboekte rit(ten) ook zo snel  
 mogelijk, als er toch geen gebruik gemaakt  
 wordt van de geboekte rit(ten).
• Boek ritten online. Ook bij het callcenter is  
 een hoog ziekteverzuim, waardoor reizigers  
 voor telefonische boekingen langer in de  
 wacht staan. Via www.avan-vervoer.nl/ 
 boek-uw-rit staat een filmpje met uitleg  
 over het online boekingsportaal. 

Mocht het niet mogelijk zijn een rit te boeken 
op het gewenste tijdstip, dan wordt in overleg 
met de reiziger naar een alternatief tijdstip 
gezocht. Wij vragen ieders begrip voor eventu-
ele vertragingen of langere reistijden.

Het plannen van een videogesprek kunt u doen 
via: www.gezondverzekerd.nl/heumen

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. Ook kunt u terecht 
bij de afdeling sociale zaken via telefoonnum-
mer: (024) 358 83 00.

Corona maatregelen
De regels die de afgelopen periode in de taxi 
golden, blijven van toepassing. Zo is het voor 
alle reizigers verplicht een chirurgisch 
mondkapje te dragen in de taxi en wordt er 
zoveel mogelijk afstand bewaard in de taxi. 
Conform de RIVM richtlijnen mogen meerdere 
reizigers tegelijkertijd in een taxi vervoerd 
worden. Mensen met verkoudheidsklachten 
blijven thuis en kunnen niet met Avan reizen. 
Avan reist dan ook niet naar testlocaties, 
behalve naar Testen voor toegang. 

Routevervoer
Ook in het Leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer 
en dagbestedingsvervoer is er een personeels-
tekort. Hierdoor kan het vaker voorkomen dat 
er wisselende chauffeurs rijden. Om het route-
vervoer zo goed mogelijk uit te voeren, is het 
belangrijk dat op vaste tijden wordt gereden. 
We hanteren daarom de standaard roosters 
van scholen en instellingen. Indien een reiziger 
individueel vervoerd moet worden, kan het zijn 
dat dit in overleg op een ander tijdstip gebeurt 
dan gewenst, in verband met de beperkte 
beschikbaarheid van chauffeurs.

Actuele maatregelen op de website
Avan houdt de vervoersprotocollen en de 
regels van de overheid en de RIVM nauwlet-
tend in de gaten. Op basis daarvan worden ook 
de maatregelen van Avan aangepast om 
zoveel mogelijk vervoer op een veilige manier 
te kunnen aanbieden. Wij adviseren alle 
gebruikers van het Avan vervoer daarom de 
actuele maatregelen te bekijken op de website 
www.avan-vervoer.nl/nieuws

Online overstapcoach collectieve verzekering

Personeelstekort bij Wmo-, OV- en 
routevervoer Avan

Buurtbus 
Malden-Middelaar 
blijft met nieuwe 
route

De vervoerssector heeft te maken 
met een groot personeelstekort. 
Daar komt bij dat net als in andere 
sectoren het ziekteverzuim hoger is 
dan gebruikelijk. Eventuele verdere 
maatregelen vanuit de overheid, 
hebben helaas ook effect op het 
Avan vervoer.

Nieuwe route en extra halte
Vanaf 12 december rijdt Lijn 569 op verzoek 
van de vervoerder een nieuwe route. 
Ook is er een extra halte bijgekomen op 
de Elzenstraat in Middelaar.
• Route Malden, komende vanuit Mook:  
 Rijksweg, Groesbeekseweg, Schoolstraat,  
 Kloosterstraat, Randwijksingel, Veld- 
 singel, Rijksweg.
• Route Mook, komende vanuit Malden:  
 Lindenlaan, Bovensteweg, Groesbeekse- 
 weg, Rijksweg v.v.

Dienstregeling
De dienstregeling is te vinden via www.
breng.nl. Hier ziet u ook dat er vanaf 12 
december meer ritten op Lijn 83 Nijme-
gen-Venlo zijn.

Roostermaker gezocht
De buurtbus is dringend op zoek naar een 
tweede roostermaker. Heeft u interesse? 
Ga dan naar: www.buurtbus.com voor 
meer informatie.



In de Basisregistratie Persoonsgege-
vens (BRP) zijn de persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die in de 
gemeente woont of heeft gewoond. 
De overheid mag deze gegevens 
gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinder-
bijslag, studiefinanciering en pensi-
oen. Soms worden uw gegevens ook 
aan anderen doorgegeven. Wilt u dit 
niet, dan kunt u de gemeente vragen 
uw gegevens voor anderen geheim te 
houden. 

Dit doet u door geheimhouding aan te vragen 
voor gegevensverstrekking aan instanties 

Bankhelpdeskfraude is een vorm van 
oplichting die de afgelopen maanden 
veel slachtoffers heeft gemaakt. 
Alleen al afgelopen jaar is er voor 
miljoenen euro buitgemaakt. 
De slachtoffers zijn veelal mensen van 
boven de 50 jaar. Bij Bankhelpdesk-
fraude doet een oplichter zich voor als 
medewerker/leidinggevende van een 
bank en probeert u te overtuigen dat 
er snel actie moet worden onder-
nomen omdat uw geld anders 
gevaar loopt.

Hoe gaat de oplichter te werk
We doen met z’n allen steeds meer online. 
Ook bankzaken doen we meer en meer via een 
telefoon of computer. Op slinkse wijze gaat een 
crimineel te werk om zoveel mogelijk slachtof-
fers te maken. Helaas vaak met succes. 
De laatste tijd ziet de politie veel slachtoffers 
waarbij ze contact denken te hebben gehad 
met de bank. Veel voorkomende manieren zijn:
• U wordt gebeld met een (vervalst) nummer  
 dat ook daadwerkelijk van de bank is.
• U wordt gebeld met de mededeling dat uw  
 (spaar)geld gevaar loopt.
• U wordt gebeld dat uw pasje niet meer  
 gebruikt kan worden en moet worden   
 opgehaald.
• U wordt gevraagd een app of programma   
 te installeren.

Waar kunt u op letten
Oplichters weten heel goed hoe ze slachtoffers 
kunnen manipuleren. Wat in alle vormen op-

De gemeente Heumen en Dar zijn 
heel benieuwd wat u vindt van het 
werk dat Dar in onze gemeente 
doet. Bijvoorbeeld het ophalen van 
afval of het wijkonderhoud. Inte-
gron doet dit onderzoek voor Dar. 
Met dit onderzoek kan Dar zien hoe 
u Dar als organisatie waardeert, 
hoe u de dienstverlening ervaart en 
waar volgens u mogelijke verbeter-
punten zijn. Wij zijn erg benieuwd 
naar uw antwoorden. 

Vul de vragenlijst in
Dar heeft willekeurig uitnodigingsbrieven 
naar inwoners uit onze gemeente gestuurd. 
Niet iedereen heeft deze brief gekregen. 
Kreeg u deze brief wel? Doe dan ook mee 
aan het onderzoek en vul de vragenlijst 
online in. Dit kan tot en met 12 december 
via de link uit de uitnodigingsbrief. Wij 
waarderen het enorm als u ook meedoet. 
Alvast bedankt. 

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit bewonersonderzoek 
of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Integron via: 
support@integron.nl. 

zoals advocaten en niet-commerciële instel-
lingen, zoals een sportvereniging. U kunt geen 
geheimhouding aanvragen voor gegevensver-
strekking aan overheidsinstellingen, zoals de 
Belastingdienst, de politie, UWV, Zorgverzeke-
raars of pensioenfondsen. De gemeente is 
verplicht om aan deze organisaties gegevens 
te verstrekken. 

Geheimhouding eenvoudig online aanvragen
Dit kan eenvoudig online met uw DigiD. Ga 
hiervoor naar
www.heumen.nl/geheimhouden-persoonsge-
gevens. Heeft u geen DigiD dan kunt u het 
aanvraagformulier ook downloaden en naar 

ons opsturen of mailen. U kunt ook langsko-
men bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
Maak hiervoor eenvoudig een afspraak via 
www.heumen.nl/afspraakmaken

Uw gegevens zijn niet openbaar toegankelijk
Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar 
toegankelijk. De gemeente bewaakt uw privacy 
zorgvuldig en gebruikt uw gegevens alleen om 
haar eigen taken goed uit te voeren en die van 
de overige overheidsinstanties. De gemeente 
geeft uw gegevens nooit aan commerciële 
organisaties en particulieren.

valt, is dat er altijd een vorm van druk uit-
geoefend wordt.
• Uw bank zet u nooit onder druk om zo snel  
 mogelijk te handelen. Uw bank neemt zelf 
 de nodige maatregelen als er fraude wordt  
 geconstateerd.
• Uw bank vraagt u nooit uw geld over te  
 maken naar een andere rekening, ‘kluis- 
 rekening’ of ‘veilige rekening’. 
 Zulke rekeningen bestaan niet, uw bank  
 blokkeert zelf uw rekening als dat vanwege  
 fraude nodig is.
• Het kan niet vaak genoeg gezegd worden,  
 uw bank zal nooit uw pincode vragen.  
 Iedereen die naar uw pincode vraagt, wil  
 geld opnemen van uw rekening.

Wat kan ik doen?
Toch slachtoffer geworden? Helaas kan het 
iedereen overkomen. De oplichter weet heel 
goed hoe hij/zij slachtoffers moet maken.
• Vertrouwt u het niet, hang direct op, bel zelf  
 uw bank via een algemeen bekend nummer  
 en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. 
 Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u  
 is verteld wel klopt.
• Geef uw bankpas nooit aan vreemden, ook  
 niet doorgeknipt.
• Maak geen geld over naar onbekende  
 bankrekeningnummers, ook niet op verzoek  
 van uw bank.
• Geef geen toegang tot uw computer aan  
 vreemden.
• Bel met een voor u vertrouwd persoon en  
 leg het verhaal voor.

Geheimhouding aanvragen van uw persoonsgegevens

Slachtoffer oplichting: 
‘Ik dacht, we zijn alles kwijt’

Herhaald bericht
Bewonersonderzoek 
Dar - U doet toch 
ook mee?
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Collectes

28 november t/m 4 december: Leger des Heils

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: Rijksweg 148 A

• Overasselt: Sectie C Perceel 2153 nabij 

 Beatrixstraat 19

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Winkelcentrum 19 

• Overasselt: De Laan 8a

Vaststelling bestemmingsplan 

• Overasselt: Garstkampsestraat 7

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).

Vergadering commissie Bestuur en 
Samenleving 9 december

In de commissievergadering van 
9 december bespreken de raads- 
en commissieleden voorstellen over 
onder meer de gemeentelijke belas-
tingen in 2022 en de verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
en jeugdhulp 2022.

Deze verordening moet op een aantal punten 
worden geactualiseerd. Aanleiding hiervan 
is met name het vastleggen van het recht-
matigheidstoezicht rondom de Jeugdwet in 
de Verordening, omdat dit niet wettelijk 
geregeld bleek te zijn. Verder is ook de 
waardering voor pleeggezinnen toegevoegd. 
En zijn de formuleringen bij de artikelen 11 
tot en met 15 rondom pgb en het trekkings-
recht aangevuld. Ook is de beweging van 
Beschermd wonen naar Beschermd thuis in 
de verordening verwerkt.

Agenda en stukken
De agenda en de vergaderstukken vindt u 
op www.heumen.nl/vergaderkalender

Volgen van de vergadering
Vanwege de maatregelen omtrent het 
coronavirus is de publieke tribune gesloten 
deze avond. U kunt de vergadering volgen 
via de website van de gemeente: heumen.
raadsinformatie.nl.

U kunt uw mening geven
Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 9 
december 16.00 uur aanmelden via e-mail: 
griffi  e@heumen.nl of telefonisch via:
(024) 358 84 67. 

Wat doet een burge-

meester zoal de hele 

dag? Die vraag probeer 

ik onder andere te 

beantwoorden in mijn 

wekelijkse stukjes, 

maar deze worden nog 

niet gelezen door de 

kinderen van groep 

3 en 4 van de basis-

school. Vandaar dat ik dat onlangs aan Floor 

en Teun en nog 15 andere kinderen mocht 

uitleggen. Het zijn snelle leerlingen. Binnen 

de kortste keren weten ze dat je moet 

lobbyen om er een voorstel door te krijgen 

in de gemeenteraad. Burgemeester worden 

dat zien de meesten niet zo zitten, behalve 

als ze het kunnen combineren met topsport. 

Dat lijkt me inderdaad een interessante 

combinatie.

Ook hier hoor ik, net als op andere plekken, 

dat ouders het moeilijk vinden als hun kind 

niet naar school kan omdat er geen juf of 

meester is, of omdat er te veel besmettin-

gen zijn in een groep. Voor iedereen is dat 

vervelend. De meeste ouders snappen heel 

goed dat het niet anders kan, maar niet 

iedereen kan zich gemakkelijk schikken. 

Dan krijg je bijna dat een juf de training 

‘omgaan met agressie’ nodig heeft  als ze 

mensen te woord staat. Er is vast een meer 

fatsoenlijke manier om met teleurstelling 

om te gaan. Dat helpt om de wereld een 

beetje mooier te houden.

Nu de besmettingscijfers stijgen, krijgen 

steeds meer mensen het bericht: je was in 

de buurt van iemand die positief getest is. 

Dat is geen goed nieuws. Als je buiten was 

in een groep die ver van elkaar stond, dan 

loopt dat meestal goed af. Maar als je een 

uur hebt zitten eten met iemand die besmet 

is, dan heb je grote kans ook besmet te zijn. 

Dan moet je thuis blijven en een paar keer 

gaan testen. Dat kan maar zo heel lastig 

zijn. Ik hoop dat het voor iedereen goed 

afl oopt.

Marriët Mittendorff  

De week van 
de burgemeester


