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Wie verdient een lintje in 2021?
Kent u iemand die zich al vele jaren
belangeloos inzet binnen onze gemeenschap? Dat kan bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk zijn, maar ook een
bijzondere invulling van een betaalde
functie of een combinatie van beide.
U kunt hem of haar voordragen voor
een Koninklijke onderscheiding (lintje),
voor de lintjesregen van 2021. Houdt
u er rekening mee dat uw aanvraag
uiterlijk 1 juli 2020 bij ons binnen
moet zijn.
Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij
moet zich langdurig, intensief en op bijzondere
wijze hebben ingezet voor de samenleving en
u moet de verdiensten kunnen aantonen.
De kandidaat moet onder andere aan onderstaande criteria voldoen:
• Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in
vrijwilligerswerk of bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de betaalde
functie die voor de samenleving veel
betekenen;
• Langdurige en intensieve inzet: aan het
vrijwilligerswerk moet minstens 6 à 8 uur 		
per week worden besteed;

• De bijzondere verdiensten van de kandidaat
moeten nog actueel zijn en niet te ver in het
verleden liggen.
Lintje aanvragen
Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen
met het bestuurssecretariaat van de gemeente
Heumen via telefoonnummer 14 024 of
lintjes@heumen.nl. De medewerker die de
lintjes behandelt, adviseert u of de verdiensten
bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt
u uitleg over de verdere procedure.

Week van de Jonge Mantelzorger
Omdat we een bijzonder jaar beleven
in Nederland en de rest van de wereld,
organiseren we de Week van de Jonge
Mantelzorger in de maand oktober
nóg een keer. In de maand juni kunnen
alle activiteiten en bijeenkomsten voor
jonge mantelzorgers namelijk niet
plaatsvinden. Wel is er in de eerste
week van juni op de sociale media
zoveel mogelijk aandacht voor jonge
mantelzorgers in onze gemeente.
Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger
van 5 t/m 11 oktober willen wij jullie dan
alsnog een waardering aanbieden en een Get
Together organiseren! Onze Get Together
vieren wij samen met de jonge mantelzorgers
van Mantelzorg Nijmegen, Mantelzorg Mook
en Middelaar en het steunpunt Mantelzorg
Beuningen.

Op de hoogte blijven
In september maken we op Facebook en in de
lokale media bekend wat we gaan uitdelen en
wat we gaan organiseren. Zorg dat je Malderburch op Facebook volgt. Wil je meer informatie of heb jij vragen over jouw situatie, mail
dan naar: mantelzorgheumen@malderburch.nl
of bel/WhatsApp naar: (06) 20 03 31 96 (Kim
Falk) of (06) 19 68 59 58 (Anita de Roos).
Samen gaan we er hopelijk, mits het coronavirus en de overheid dat toelaten, in oktober
een leuke week van maken!

Bijzondere gelegenheid
Een uitreiking kan ook bij een bijzondere
gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen
van een functie). Als u een aanvraag wilt
doen voor een uitreiking voor een bijzondere
gelegenheid, dan moet u de aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikdatum indienen.
Meer informatie
Op de site van lintjes.nl leest u alles over de
procedures en voorwaarden.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen
@gemeente_heumen
www.heumen.nl/nieuwsbrief

Hulp bij het testen van onze nieuwe website Vervolg sloop
voormalig
Wij zijn druk bezig met het bouwen
van een nieuwe website. Deze is nog
Sportcomplex
niet helemaal klaar, maar we willen u
alvast vragen om er doorheen te
‘De Veldschuur’
klikken, omdat we graag horen wat u
ervan vindt.

Eind april lieten wij u weten dat de
sloop van ‘De Veldschuur’ tijdelijk is
stil gelegd vanwege de overwintering van vleermuizen in het oude
gebouw. In dit bericht laten wij u
weten hoe het nu verder gaat.

In de komende weken willen we zoveel
mogelijk feedback verzamelen zodat de
website over een aantal weken klaar is om
definitief live te gaan. Wilt u ons helpen door
uw feedback te geven?
De probeerversie van de website vindt u op:
probeer.heumen.nl/testonzewebsite
U komt op een pagina waar u eerst nog wat
meer informatie krijgt.
Alvast bedankt voor uw hulp!

Na onderzoek van een ecoloog zijn er geen
vleermuizen waargenomen in het oude
gebouw. Dit betekent dat de sloop weer
verder kan gaan.

Rioolputten zijn géén afvalputten!
Vanaf maandag 18 mei reinigen wij
weer de rioolputten in onze gemeente. Dit duurt ongeveer 4 weken. Het
schoonmaken is noodzakelijk omdat
er nog regelmatig resten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddel, cementresten, frituurvet, olie en zakjes hondenpoep aangetroffen worden. Deze
stoffen zijn schadelijk voor het rioolsysteem en kunnen verstoppingen
veroorzaken. Rioolputten zijn dus
geen afvalputten!
De rioolputten, zijn alleen bedoeld voor de
inzameling van regenwater. Regenwater wordt
namelijk tegenwoordig zoveel mogelijk apart
ingezameld. En, waar mogelijk, plaatselijk in de
bodem geïnfiltreerd via onder andere infiltratieriolen of slootjes.
Waar kan ik met mijn afval (water) terecht?
• Schoonmaaksop: in de gootsteen
• Cementresten: laten stollen en met het
bouwafval afvoeren
• Frituurvet: in één van de gele inzamelbakken
of naar de milieustraat
• Afgewerkte olie: naar de milieustraat
• Kattenbakkorrels: bij het restafval
• Hondenpoepzakjes: in een afvalbak op straat
of thuis
• Medicijnresten: naar de milieustraat of de
apotheek
De rol van de gemeente
Samen met het regenwater stroomt zand en
bladafval in de putten. Om te voorkomen dat

dit rechtstreeks in het riool terecht komt, zit
er een opvangbak in die vuil zoveel mogelijk
verzamelt en de instroming in het riool
tegenhoudt. Twee keer per jaar maakt de
gemeente de putten schoon. Dit start nu op
18 mei.
Put verstopt? Laat het ons weten!
Het kan zijn dat vanwege sterke vervuiling of
een defect de put het water niet goed afvoert.
Merkt u dit? Laat het ons weten via de app
“Verbeter de buurt” (of via: www.verbeterdebuurt.nl) of bel 14 024. Zo kunnen wij de
verstopping oplossen.

Vervolg sloop vanaf 13 mei
Vanaf afgelopen woensdag is de sloop weer
hervat. Dit duurt ongeveer vier weken.
Hierna wordt het terrein afgewerkt en ligt
het een tijd braak. Rond de zomervakantie
wordt er dan weer gestart met het bouwrijp
maken van het terrein voor de bouw van de
woningen.

Stank uit de put?
In de put hangt een zogenaamd stankklepje,
zodat er geen open verbinding ontstaat met
het riool. Direct na een reinigingsronde of in
een droge zomerse periode kan er rioollucht
ontsnappen. Door 1 à 2 emmers water in de
put te gooien, kunt u dit zelf verhelpen.
Houden de stankklachten aan? Laat het ons
weten via ‘Verbeter de buurt’ of bel 14 024.
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De week van
de burgemeester
De scholen zijn weer begonnen. Die tekst
lezen vaak na zomervakanties op borden
aan de weg, om te waarschuwen voor
kinderen die even moeten wennen aan het
verkeer. Die borden hadden we nu ook wel
neer kunnen zetten, want ook al was het
geen vakantie, het is voor de kinderen
toch even wennen aan alles wat ze niet
meer dagelijks deden. Naar school gaan of
sporten mogen ze weer nu weer, en ook
voor volwassenen is er opeens heel veel veranderd. De run op
kappers, pedicures en andere ‘dichtbij-beroepen’ is begonnen
en er mag buiten worden gesport. Dat is gezond, tenminste,
als we enige afstand houden van elkaar.
Ik heb veel bewondering voor de manier waarop veel mensen
hun werk hebben gedaan in de voorbije periode. Vanzelfsprekend geldt dat voor de mensen in de zorg, die overuren
draaiden. Maar ook andere beroepen zijn stevig doorgegaan
om manieren te vinden hun werk te doen. Denk bijvoorbeeld
aan de schoolteams met het op afstand les geven. Er is van
alles bedacht om kinderen te boeien en ze de dingen te leren
die ze in voorgaande jaren in de klas leerden. En er wordt overal aan gedacht. Zo zag ik toevallig een filmpje van een van de
scholen waarin geleerd wordt ‘hoe’ je nu naar school gaat.
Voor kleintjes is er eerst een knuﬀelzone, dan de zwaaizone en
als laatste mag je naar de juf of meester terwijl papa of mama
de route uitloopt waar ze niemand op korte afstand hoeft te
passeren. Leuk gebracht met een gitaar spelende leerkracht
en het voltallig team dat het schoollied zingt…op afstand van
elkaar natuurlijk.
Niet alleen in scholen maar op veel andere plekken komen
onvermoede talenten boven. Een mooi initiatief waar ik aan
mee mocht doen was het tekenen op ramen bij mensen die het
thuis zitten een beetje saai gaan vinden maar niet weg kunnen.
We hebben met een groepje vrijwilligers enkele ramen met
speciaal wit krijt van bloemen voorzien. Dat was gezellig, zelfs
op minstens twee meter afstand: de bewoners vertelden wat
ze graag op het raam wilden zien. Het was een uitdaging om
op verzoek een bloem, vogel, nestje en kabouterhuis proberen
te maken. En zij vergaven mij dat het bij lange na niet perfect was.
De situatie van dit moment vraagt van ons dat we ook andere
talenten aanspreken dan voorheen. En in veel situaties zal dit
ook de verhoudingen veranderen, zien we nieuwe kartrekkers
en ontstaan andere visies op de samenleving. Wat dat betreft
is het een spannende tijd. Dat we, zoals onze premier met
zoveel woorden zei, als Nederlanders allemaal samen ervoor
gezorgd hebben dat de regels versoepeld kunnen worden, is
daarvoor wel een mooi beginpunt. Want als we samen gezond
en veilig willen leven dan gaan veel mensen daar hun best voor
doen. En dan kunnen we meer mensen die ons lief zijn behouden.

Marriët Mittendorff

Speech en gedicht 4 mei
Op onze website en sociale media-kanalen hebben wij op
4 mei een ﬁlmpje met de aangepaste herdenkingsceremonie
gedeeld. Dit ﬁlmpje was al eerder opgenomen volgens de
richtlijnen van het RIVM.
We kregen veel leuke reacties op het filmpje, hartelijk dank daarvoor! Ook
vroegen inwoners of het mogelijk is om de speech van de burgemeester en
het gedicht van Thijs Kersten en Marjolein Pieks te delen op onze website.
Dat hebben we uiteraard gedaan! U kunt ze vinden op: www.heumen.nl/
dodenherdenking. Op 5 mei hebben we een documentaire uitgebracht, deze
is te vinden op: www.heumen.nl/75jaarvrijheid

Collectes
• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen die tot
eind mei zouden collecteren hun collectes opgeschort.
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 > Bestuur > Regelgeving
en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Oosterkanaaldijk 3
• Overasselt: Oude Kleefsebaan 74, Ewijkseweg 3, Ewijkseweg 6
• Malden: Rijksweg 65
Verleende omgevingsvergunningen
• Overasselt: Parksesteeg 2 en 2A
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Malden: Bongerd 53
Besluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid invoering van de Wnra

