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Nieuwe onderwerpen op digitaal platform
Eind november 2019 is het digitaal
platform ‘Heumenpraatmee’ van onze
gemeente gelanceerd. Inmiddels
hebben meer dan 255 inwoners zich
hiervoor aangemeld. Inwoners reageren op elkaar en brengen goede en
nieuwe ideeën in. En het platform
groeit door! Er zijn vier nieuwe onderwerpen gepubliceerd en elke week
lichten wij er eentje toe op deze
gemeentepagina.
Deze week: Toegankelijkheid!
De vier nieuwe projecten zijn:
1. Waar wilt u meer bomen in onze gemeente?
2. Bedenk ideeën voor het Multicourt.
3. Deel uw idee voor een dementievriendelijke
gemeente (van het burgerinitiatief Dementievriendelijk Heumen).
4. Geef uw idee voor een betere toegankelijkheid in onze gemeente.
Toegankelijkheid
In dit project gaat het over het vergroten van
de ‘fysieke toegankelijkheid’ van de openbare
ruimten (in wijken en buurten). Wij zijn van
mening dat u met of zonder (visuele) beperking veilig een straat over moet kunnen
steken. Ook moeten er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen zijn en moeten mensen in
een rolstoel makkelijk toegang hebben tot een

openbaar gebouw etc. Aan dit soort voorbeelden denken wij waar we uw kennis en ervaring
voor vragen.
BurgerAdviesRaad (BAR)
In onze gemeente hebben wij een BAR. Dit is
een onafhankelijke adviesraad welke het
college van burgemeester en wethouders
gevraagd en ongevraagd adviseert over alle
maatschappelijke taken op het gebied van
wonen, welzijn, zorg en inkomen.
Over toegankelijkheid heeft de BAR al verschillende keren een advies uitgebracht. Kijk op:
www.heumen.nl/bar voor meer informatie
hierover en om inspiratie op te doen.

Wat kunt u zelf doen?
Natuurlijk doet de gemeente veel aan toegankelijkheid maar er zijn een aantal dingen die u
zelf kunt doen om de fysieke toegankelijkheid
te verbeteren. We denken daarbij aan overhangend groen tijdig verwijderen als dat over
het trottoir hangt, uw auto niet op de stoep
parkeren etc.
Meedoen met een goed idee?
Heeft u een goed idee hoe we onze gemeente
nog toegankelijker kunnen maken dan horen
wij dat graag via de website:
www.heumenpraatmee.nl. Wij besluiten dan
samen met de BAR welke aanpassingen er
gedaan kunnen worden ook rekeninghoudend
met de beschikbare financiële middelen.

Bezuinigingen op groenbeheer
Er zijn vragen bij onze gemeente
binnengekomen over het onkruid
dat op stoepen en wegen en rondom
paaltjes, bankjes aanwezig is en
over het snoeien van struiken. Er is
al enkele jaren een bezuiniging op
groenbeheer. Hieronder een toelichting hierop.
Het is een regenachtige periode geweest,
waardoor het onkruid weer goed heeft kunnen
groeien. Helaas zijn er maar twee rondes per
jaar voor het verwijderen van onkruid op de
verhardingen. De eerste ronde is enkele weken
geleden uitgevoerd. Daarbij werd het onkruid
verbrand, waardoor het onkruid afsterft.
Het bruine deel blijft staan. De volgende ronde
na de zomer gaan we borstelen en vegen het

onkruid weg. Momenteel is er helaas geen
extra onderhoud mogelijk door de bezuinigingen. Wel vegen we regelmatig de verhardingen
schoon. Daarmee zorgen we dat er geen
groeiplaats voor onkruid ontstaat.
Snoeien van struiken
Ook de struiken hebben een groeispurt gemaakt. Daar waar onveilige situaties ontstaan
laten we Dar snoeien, maar op andere plekken
helaas niet.
Melding doen
U kunt een melding doen van teveel onkruid
of plekken waar gesnoeid moet worden via de
app of op de website van Verbeterdebuurt:
www.verbeterdebuurt.nl

2 op de 5 jongeren in Gelderland-Zuid
kampen met stress
Ruim 40% van de jongeren in Gelderland-Zuid voelt zich (zeer) vaak gestrest. Dit blijkt uit de regionale cijfers
van de Gezondheidsmonitor Jeugd.
De stress heeft vooral te maken met
school en prestatiedruk. De meeste
stress ervaren jongeren die problemen hebben in hun thuissituatie.
In de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn dit keer
voor het eerst vragen gesteld over stress en
prestatiedruk, omdat deze thema’s leven bij de
jeugd. Wat opvalt bij het ervaren van stress, is
het grote verschil tussen jongens (31%) en
meisjes (52%). Bij prestatiedruk lijkt opleidingsniveau een belangrijke rol te spelen: jongeren
op havo en vwo ervaren vaker prestatiedruk
dan lager opgeleide jongeren. Het meest wordt
deze druk door de jongeren zelf opgelegd.
Redenen voor stress
De belangrijkste redenen voor stress zijn
‘school of huiswerk’ of ‘alles wat ik moet doen’
(school, huiswerk, sociale media, bijbaantje,
sporten etc.). De ‘situatie thuis’ of ‘eigen
problemen’ worden minder vaak genoemd als
reden, maar het levert wel de meest ernstige
stress op. Jongeren die hiermee te maken
hebben, voelen zich veel minder gelukkig en
minder gezond. Ze hebben vaker psychosociale problemen, vaker een slechte relatie met de
ouders en ze slapen slechter.
Daling alcoholgebruik zet door
Een ander opvallend resultaat uit de Gezond-

heidsmonitor is de verdere daling van het
alcoholgebruik onder jongeren in Gelderland-Zuid, terwijl landelijk gezien sprake is van
stagnatie (Peilstationsonderzoek Scholieren,
Trimbos Instituut). In 2003 had nog 62% van
de jongeren in Gelderland-Zuid de voorgaande
4 weken alcohol gedronken. In 2019 is dat
gedaald naar 28%. Ook het binge drinken
(drinken van 5 of meer glazen per keer) is
gehalveerd: van 40% in 2003 naar 20% in 2019.
Tussen 2003 en 2011 zagen we de sterkste
daling in alcoholgebruik bij jongeren in klas 2.
Sinds 2011 gaat de daling binnen deze groep
minder hard. Onder de jongeren in klas 4 zien
we de daling gestaag doorzetten. Dit geldt
zowel voor ‘recent alcohol gedronken’ als
‘recent binge gedronken’. Wel is het zo dat er
verschillen zijn tussen de gemeenten. Bij een
aantal gemeenten is er geen daling meer te
zien. Opvallend is dat bij deze gemeenten de
ouders vaak ook minder afkeurend staan
tegenover alcoholgebruik.
Toelichting Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd (voorheen
E-MOVO) wordt om de 4 jaar gehouden onder
schoolgaande jongeren in het voortgezet
onderwijs. In het najaar van 2019 voerde de
GGD Gelderland-Zuid voor de 5e keer deze
Gezondheidsmonitor uit. Ruim 10.000 leerlingen in de klassen 2 en 4 van het regulier
onderwijs vulden op school een uitgebreide
(digitale) vragenlijst in over gezondheid,
welbevinden en leefstijl.

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. Deze e-mailservice is gratis.
Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief

Inge Gerrits uit
Overasselt verrast
door plek in Elsevier

In de uitgave van afgelopen week
publiceerde Elsevier Weekblad een
lijst met ‘smaakmakers van de
komende decennia’. Eén van die
smaakmakers is Inge Gerrits (27)
uit Overasselt. Inge werkt voor
PricewaterhouseCoopers (PwC),
een internationaal accountantsen belastingadviseursbedrijf.
Eigenlijk houdt ze er helemaal niet van om
in de schijnwerpers te staan, dus de
aandacht die ze krijgt vanwege haar plek in
de ‘30-talenten-onder-30-lijst’ van Elsevier
Weekblad vindt Inge Gerrits (27) maar
‘onwennig’. ‘Mijn ouders zijn heel nuchter
en van huis uit heb ik meegekregen dat je
moet kiezen wat je leuk vindt, maar dat je
wel altijd je best moet doen.’
Die houding leverde Inge Gerrits, accountant bij PwC, in elk geval een plek op tussen
29 andere jonge Nederlandse talenten.
Dit jaar bevat de lijst met ‘smaakmakers van
de komende decennia’ onder meer sporters
als Tess Wester (handbal) en Mohamed
Ihattaran (voetballer bij PSV), maar ook een
jonge laborante bij het RIVM, een jongerenvertegenwoordiger bij de VN en een
kroonlid van de SER.
Smaakmakers van de komende decennia
De een maakte de eerste foto van een
zwart gat in het heelal, de tweede runt een
miljoenenbedrijf en een derde won de
Pulitzerprijs. De jonge garde van Elsevier
Weekblad koos ook dit jaar weer dertig
namen die u de komende jaren in de gaten
moet houden. Het gaat om jonge uitblinkers
in politiek, wetenschap, cultuur, sport en
bedrijfsleven. Ze behoren tot de slimsten,
innovatiefsten en creatiefsten in hun vak en
zijn de smaakmakers van de komende
decennia.
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Op vakantie? Licht de buren in!
De vakantieperiode is in aantocht. Een ﬁjne tijd waarin
veel mensen op vakantie gaan of een dagje weg. Maar
ook de tijd waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten
dat bewoners van huis zijn. U voorkomt een woninginbraak of insluiping door zelf veel te doen.
Vertel uw buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning
letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door de post
weg te halen, de planten water te geven, de auto af en toe eens op
de oprit te zetten en een lampje aan te doen.
Ziet u een verdachte situatie?
Bel dan direct de politie via telefoonnummer 112. Vraag ook uw
buren dit te doen als zij iets verdachts zien bij uw woning als u
weg bent. Snel alarm slaan betekent een grotere pakkans van de
inbrekers.
Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk
Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW). Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf.
Meer informatie
Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl of bij het
thema Woninginbraak op www.politie.nl

‘Met hulp kun je er weer uitkomen. Kijk maar naar ons!’
Monteur Michael raakt door omstandigheden werkloos. “Het duurt
even voor je WW krijgt, terwijl de
rekeningen gewoon doorlopen.
Voordat je het weet, zit je met
schulden. Om te kunnen eten hebben we wel eens geld uit de spaarpot van mijn zoon gepakt. Ik zat in
die tijd helemaal niet lekker in mijn
vel, maakte veel ruzie thuis, dronk
te veel bier en kwam pas ‘s middags
mijn bed uit.”
Uiteindelijk trekt zijn vrouw aan de bel bij
Humanitas. “We hebben vervolgens samen
alle papieren uitgezocht. Als er nu post

Om hulp vragen is niks om je voor te
schamen! Zo kun je er ook weer uit komen.
Kijk maar naar ons!”
De naam en de foto van Michael zijn niet
echt. Het verhaal wel. Zo respecteren wij de
privacy.

binnenkomt van een schuldeiser, openen we
die samen met onze hulpverlener. We leren
hoe we schulden kunnen voorkomen. Het gaat
nu gelukkig weer een stuk beter. Ik wil graag
tegen mensen met geldzorgen zeggen:

Herken je jezelf in het verhaal van Michael
of heb je andere geldzorgen? Er is hulp.
Bel of whatsapp met (06) 50 44 23 27
of mail naar:
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

Alsnog uitreiking Koninklijke Onderscheidingen
Op vrijdag 3 juli heeft onze burgemeester Marriët Mittendorff alsnog
een viertal Koninklijke Onderscheidingen persoonlijk overhandigd
(opspelden mocht uiteraard niet) aan Jo Brink, Dora van Kaauwen,
Rieky Duighuisen-Vink en Hennie van Lin.
Op 2 juli is een Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Bruls
uitgereikt aan Ans van Kemenade, inwoner van de gemeente Heumen,
werkzaam bij Radboud Universiteit.

Dora van Kaauwen

Jo Brink

Rieky Duighuisen-Vink

Hennie van Lin
Ans van Kemenade
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De week van
de burgemeester
Sinds maart wordt er veel vergaderd
zonder dat mensen in dezelfde ruimte
zijn. Via beeldschermen gaat dat heel
goed. Steeds vaker wordt de vraag
gesteld wat het verschil is tussen
elkaar echt kunnen zien of via zo’n
scherm. Vaak kunnen we zeggen dat
het via het scherm ook prima gaat.
Maar als mensen elkaar dan weer echt
ontmoeten, ontstaat toch iets anders.
We zagen dat bij de laatste raadsvergadering; tijdens de
schorsingen werd er heel veel onderling uitgewisseld en
mensen gingen maar moeizaam weer terug naar hun stoel.
Blijkbaar was er veel behoefte om elkaar van alles te
vertellen. We hebben elkaar gemist, was mijn conclusie.

Samenvoeging gemeente Heumen
40 jaar geleden
Op woensdag 1 juli 2020 was het precies 40 jaar geleden dat de
gemeente Heumen en gemeente Overasselt zijn samengevoegd
tot één gemeente Heumen. En een bijzonder feit is dat er vier
ambtenaren nog steeds werkzaam zijn binnen deze gemeente.
In 1980 zijn alle medewerkers uit Overasselt (zie foto) naar het gemeentehuis
in Malden gegaan (zie foto). Later (in 1998) is het gebouw op het Kerkplein in
Malden gebouwd.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van onze gemeente?
Kijk op: www.erfgoedheumen.nl

Ook heeft het samen in dezelfde ruimte zijn nog andere
voordelen, onder andere dat er meer energie vrijkomt.
Dat heb ik bijvoorbeeld ervaren toen een inspreker zijn
verhaal deed tijdens de raadsvergadering en vervolgens
door een raadslid stevig bevraagd werd. De inspreker in
kwestie wist daar overigens moeiteloos mee om te gaan,
wat heel knap is. Maar bovenal voelde ik de energie die zijn
zeer genuanceerde verhaal in de zaal losmaakte en
waardoor iedereen alert bleef. In een beeldvergadering zou
dit eﬀect veel minder merkbaar zijn geweest, vermoed ik.
Dus beeldvergaderen kan, je hoeft er niet voor te reizen,
het is veiliger en zakelijke afspraken kun je zo heel goed
maken. Maar vergaderingen waarin je elkaar ziet en kunt
aanspreken, scoren op andere punten beter. En voor mij
heeft dat toch een meerwaarde.
Tja, er zijn veel dingen die nog steeds niet doorgaan.
Ik vind het erg om niet even een bloemetje te kunnen
brengen, bijvoorbeeld bij mensen die zestig jaar getrouwd
zijn. Ook onze dag voor de veteranen is behoorlijk bescheiden gepasseerd. Terwijl zij zich toch met gevaar voor eigen
leven voor de vrijheid hebben ingespannen. Dat verdient
meer aandacht. Maar gelukkig hebben we vorige week zij het een paar maanden later dan gepland - alsnog de
koninklijke onderscheidingen kunnen uitreiken. Mooi om
deze mensen, die zich zo ingespannen hebben, in het
zonnetje te zetten.

Gemeentehuis
Overasselt

Gemeentehuis
Malden

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).

We mogen de grond in onze gemeente soms wel meer
waarderen. Zo hebben we een prachtige Keltische wagen in
de bodem gevonden; enige tijd na de vondst wordt deze nu
in het museum in Nijmegen tentoongesteld. En op Overasseltse bodem werd 27 jaar geleden een meisje geboren
dat nu in de Elsevier wordt gepresenteerd als een van de
belangrijkste twintigers van ons land. Heel erg leuk om
beide dingen in het nieuws te zien en een felicitatie waard.

Bekendmakingen
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen.
U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl/bekendmakingen.

Marriët Mittendorﬀ

Verkeersbesluit
• Schoolstraat in Malden (tussen de aansluitingen met Chrysantstraat en Kroonsingel):
plaatsing bord t.b.v. instelling gewichtsbeperking (30 t)

Verleende omgevingsvergunningen
• Nederasselt: Broekstraat 46, Gildeplein 35
Verordening
• Starterslening gemeente Heumen 2020

