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Enquête sportbehoefte van 50-plussers
Sporten als 50-plusser is net zo belangrijk als goed eten en drinken.
Bewegen helpt om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven. Door samen te
sporten bouwt u sociale contacten op.
Binnen onze gemeente zijn veel
sportverenigingen waar u kunt sporten. Wij willen samen met FIT&FUN
Heumen graag weten of het huidige
aanbod aansluit bij de behoefte van de
50+ inwoners.

Uw hulp nodig
Wilt u meewerken en de enquête invullen?
Alvast bedankt! Het invullen duurt ongeveer
10 minuten. U vindt de enquête via de
volgende link: https://bit.ly/2RirRQa of door de
onderstaande QR-code te scannen.
Een QR-code werkt als volgt:
1. Open de camera van uw telefoon.
2. Richt de camera op de QR-code.
3. Klik op het balkje dat verschijnt.
4. Nu bent u klaar om de enquête in te vullen.

Daarom hebben we samen met de organisatie
‘Transferpunt Sport’ een enquête opgesteld
over de sportbehoefte van vijftigplussers in
onze gemeente. Met de resultaten van de
enquête kunnen we nog beter inspelen op uw
wensen en behoeftes en u met plezier laten
sporten.

Bedankt voor het
delen van uw
sportieve mening!

Vanuit samenleving advies geven
aan gemeente

Als burgeradviesraad (BAR) in Heumen
adviseren wij de gemeente over zaken
als wonen, zorg, werk en inkomen.
Afgelopen najaar hebben we er
3 nieuwe leden bij gekregen; Magda
Bank, Pierre Rutgers en Elly Smits.
Samen zorgen we ervoor dat de
inwoner centraal staat; vooral de
kwetsbare inwoner.
Voor onze advisering gebruiken we signalen
die we opvangen vanuit de samenleving.
Met die gebundelde geluiden geven we gevraagd én ongevraagd advies. Zo deden we
de afgelopen jaren een onderzoek naar de
toegankelijkheid van openbare gebouwen en
de publieke ruimte. Samen met de KBO hebben

we gepleit voor een openbare toiletvoorziening in het winkelcentrum van Malden
en die is er ook gekomen!

Genoeg chauﬀeurs
voor nieuwe
buurtbus

Jaarverslag 2020
In 2020 hebben we nog veel meer gedaan.
Zo zijn we ook betrokken bij de jaarlijkse
werkconferentie van de gemeente. Lees ons
jaarverslag op: www.heumen.nl/BAR

Aan de oproep voor nieuwe buurtbuschauffeurs is goed gehoor gegeven. Veel dank aan
alle nieuwe vrijwilligers! Dankzij u kunnen we
nu de laatste puntjes op de i zetten voordat
Buurtbus 569 Malden-Mook gaat rijden.
We houden u op de hoogte.

Wij zijn er voor u!
Wilt u iets onder de aandacht brengen van
de Burgeradviesraad of heeft u vragen?
Kijk dan voor meer informatie op:
www.heumen.nl/BAR. U kunt ook mailen
naar bar@heumen.nl

Andere ophaaldagen afval door
Hemelvaartsdag

Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar.
U bent van harte welkom om (digitaal) te
komen luisteren. U vindt een overzicht met
alle vergaderdata van 2021 op de site.
Daar kunt u ook de adviezen terugvinden
die wij hebben uitgebracht.

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) haalt Dar geen afval op.
De milieustraten zijn op deze dag
gesloten.

Volg de BAR ook op Facebook:
@Burgeradviesraad.Heumen
of via Twitter:
@BARHeumen.

Kijk op de digitale afvalwijzer: https://
afvalkalender.dar.nl/ of in de Dar app voor
actuele informatie over ophaaldagen en
openingstijden. In onze gemeente haalt Dar
op vrijdag 14 mei deze ophaaldag weer in.
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De week van de
burgemeester
Het zijn bijzondere dagen zo
aan het begin van de maand
mei. Op de dag vóór Koningsdag worden traditioneel de
Koninklijke Onderscheidingen
uitgereikt. Die zijn altijd al
heel bijzonder. Bijvoorbeeld
voor mensen die veel op
ziekenbezoek gaan, een
voortrekkersrol bij verenigingen vervullen, collecteren, die mensen met een
handicap begeleiden, hand- en spandiensten verrichten op allerlei vlakken. Het kan van alles zijn,
maar sommige mensen hebben het dienstbaar zijn in
het bloed. Ze vinden het zelf altijd heel gewoon dat
ze zich zo inspannen voor anderen, maar zo gewoon
is dat niet. Gelukkig zijn er mensen die het zien en
die zich de moeite getroosten een aanvraag voor
een lintje in te dienen. Ook dat laatste is van belang,
anders zouden we geen Lintjesdag hebben.
Op Koningsdag komen in andere jaren de gedecoreerden in de gemeente bij elkaar, maar in coronatijd
kan dat niet. Ik hoop dat volgend jaar de mensen
elkaar weer kunnen ontmoeten en herinneringen
ophalen bij een piepklein glaasje oranjebitter. Heel
snel na Koningsdag is het 1 mei, en ook die dag is
voor een groot aantal mensen een belangrijke dag;
de dag van de arbeid. In Nederland is het geen
nationale feestdag, anders dan in veel Europese
landen, maar het is wel de dag om over arbeidsomstandigheden na te denken. Daar is sinds die eerste
1 mei viering in de 19e eeuw wel het nodige in
veranderd.
4 mei, de dag om de mensen die voor onze vrijheid
vochten te herdenken en na te denken over wat
vrijheid betekent voor ons. Bij het monument in
Overasselt luisteren naar muziek, gedichten,
toespraken en samenzijn, ook al kan dat dit jaar niet.
Nu is er een vooraf opgenomen programma dat
na de nationale herdenking wordt uitgezonden.
Jammer, zelf kreeg ik altijd kippenvel van de stille
tocht achter het gilde richting monument en het
leggen van bloemen door tal van mensen met een
eigen verhaal.
En dan de feestdag, 5 mei. Ik weet niet hoe deze
zal verlopen op het moment dat ik dit schrijf, maar
ik hoop dat het een begin is van een periode van
herstel van ontmoetingsmogelijkheden. Want dat
zou betekenen dat het zachtjesaan beter gaat in
ons land.
Marriët Mittendorff

Get a Grip helpt je snel en gratis met
je geldzaken

Je hebt allerlei kleine en grote uitgaven, de meeste elke maand weer.
Je telefoonrekening, zorgverzekering of huur als je op jezelf woont.
En dan hebben we het nog niet eens over de leuke dingen die je wilt
doen met je geld. Hoe houd je overzicht? Hoe voorkom je dat je in de
problemen raakt? Veel jongeren hebben een lening, schulden of een
betalingsachterstand. Je bent echt niet de enige. De vrijwilligers van
Get a Grip Humanitas helpen je met het (weer) gezond maken en
houden van je geldzaken.
Ik wil nu van mijn geldstress af!
De vrijwilligers van Get a Grip helpen jongeren om grip te krijgen op hun geldzaken.
Soms hebben ze in eenzelfde situatie gezeten. Soms zijn ze wat ouder, met veel kennis
van alle toeslagen waar je recht op hebt. De vrijwilliger neemt de tijd voor je.
Samen werken jullie aan rust, overzicht en een manier om uit de problemen te komen.
Of juist aan het voorkomen van geldproblemen. Een vrijwilliger leert je hoe je slimmer
om kan gaan met je geld. Zodat je precies weet wat er maandelijks binnenkomt.
En wat er weer uitgaat.
Maar ze doen nog meer:
• Samen wordt een overzicht van je administratie gemaakt (contracten, overeenkomsten met bedrijven).
• Je wordt geholpen met de oplossing als je geldzaken uit de hand lopen.
• Je wordt geholpen met het voorkomen van geldproblemen.
• Je wordt online en/of thuis geholpen; je kunt ook vragen stellen via WhatsApp.
• Samen wordt overlegd met banken, woningcorporaties en gemeenten.
• Samen wordt bekeken of je recht hebt op toeslagen, subsidies et cetera.
• Alles wordt samen gedaan, stap voor stap.
• Er wordt tijd voor je genomen.
• En, het is gratis!
Kijk voor meer informatie en een contactformulier op: https://humanitas-getagrip.nl

Collectes
16 t/m 22 mei: Longfonds
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: Kloosterstraat 8
• Nederasselt: Broekstraat 31
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
• Malden: De Hoge Brug 30

