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Afgelopen vrijdag 10 juli maakte de 
Commissaris van de Koning in Gelder-
land, John Berends zijn opwachting in 
onze gemeente. Als voorzitter van 
zowel Provinciale Staten als Gedepu-
teerde Staten is hij ook ‘het gezicht’ 
van de provincie. 

Naast zijn taken als voorzitter van beide Staten 
is de commissaris ook vertegenwoordiger van 
de regering in de provincie, de rijksheer.  
Eén van de taken die daarbij hoort, is het toe-
zicht houden op de manier waarop gemeenten 
hun werk doen. Daarvoor legt hij regelmatig 
gemeentebezoeken af. Ook is hij verantwoor-
delijk voor het benoemen van nieuwe burge-
meesters. 

HARM’s Hoeve
Tijdens het werkbezoek van vrijdag jongstle-
den sprak John Berends met zowel het college 
van Heumen als dat van Berg en Dal over het 
thema Energietransitie. De presentaties over 
de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie en het 
programma Duurzaamheid van onze gemeente 

De balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) is in de zomervakantie twee 
weken gesloten. Van maandag 27 juli  tot en met vrijdag 7 augustus (week 31 
en 32).

werden gegeven op HARM’s Hoeve, een 
belevenisboerderij met horeca en winkel. 
De commissaris was zeer enthousiast over de 
unieke locatie (het roundhouse) en de korte 

rondleiding. Na afloop vertrok het gezelschap 
naar het Nederlands Wijnbouwcentrum in 
Groesbeek waar het programma rond het 
middaguur werd afgesloten.

Commissaris van de Koning bezoekt Heumen en Berg en Dal

Terugkoppeling raadsvergadering 9 juli

Vakantie voor balie Bouwen, Milieu en 
Leefomgeving (BML)

Op donderdag 9 juli verga-
derde de gemeenteraad 
van Heumen voor de 

laatste keer voor het zomerreces. 

Kaderbrief 2021-2024
In de kaderbrief worden de beleidsontwik-
kelingen geschetst voor de komende jaren. 
Ook geeft de kaderbrief inzicht in het 
financieel perspectief voor de gemeente. 
De komende jaren zal bezuinigd moeten 
worden, waardoor ook pijnlijke keuzes 
gemaakt moeten worden. De partijen 
debatteerden met elkaar over deze keuzes 
en gaven het college hierdoor een richting 
mee voor het opstellen van de begroting 

voor 2021. Deze wordt in november in de 
raad besproken.

Terugluisteren? 
Wilt u weten wat er over de kadernota ge-
zegd is? De vergadering is terug te luisteren 
via: www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Klik in de kalender op 9 juli.

24 september volgende raadsvergadering
De eerstvolgende raadsvergadering vindt 
plaats op donderdag 24 september. 
Dan wordt onder meer het strategisch 
privacy- en informatiebeleid van de 
gemeente besproken. Deze vergadering 
begint om 20.00 uur en is live te beluisteren 

via www.heumen.nl/vergaderkalender. 
Via deze site kunt u ook de agenda en 
vergaderstukken vinden.



Wat kunt u zelf doen?
Op Heumenpraatmee vragen wij u om mee te 
denken zodat we een nog betere dementie-
vriendelijke gemeente worden. Misschien is 
dat lastig als u zelf niet in zo’n situatie zit. 
Mark: “Zoals eerder gezegd doen we dingen 
samen met pa en hebben ook het motto: waar 
mogelijk gewoon mee laten doen! Hij gaat 
samen met zijn echtgenote mee met uitstapjes 
en activiteiten van de KBO, en speelt graag 
spelletjes. We kaarten en dammen en dikwijls 
wint pa. Het is ook erg belangrijk om de naaste 
omgeving te informeren over de situatie. 
Dus bijvoorbeeld een goede buur of vrienden. 
Geef openheid van zaken want zij willen 
misschien ook wel graag een handje helpen; 
een keertje een boodschap doen of rijden 
naar het ziekenhuis.”

Aandacht voor een dementievriendelijke gemeente
“Wij doen heel veel met pa en hebben ook het motto: gewoon mee laten doen!”

Wat is dementie?

Dementie komt steeds vaker voor en is de naam voor een combinatie van symptomen 
waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een 
verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de 
ziekte van Alzheimer. Meer informatie hierover is te vinden op: www.alzheimernederland.nl
Als gemeente willen we graag dat iedereen meedoet en met dementie kan dat ook 
gewoon. Het is belangrijk dat mensen met dementie naar sportclubs gaan of blijven 
bewegen voor hun gezondheid en welzijn. Steeds meer mensen maar ook sportclubs en 
winkels vergroten hun kennis over dementie en volgen de onlinetraining op: 
www.samendementievriendelijk.nl

Een kijkje in het leven van…

Op een dinsdagmiddag spraken we 
een energieke inwoner (Mark) en 
een mantelzorgconsulent van 
Mantelzorg Heumen (Anita) in het 
gemeentehuis over de zorgtaak van 
de inwoner voor zijn vader (85 jaar). 

Mark: “Een echte zorgtaak is het niet hoor, 
want mijn vader is getrouwd en zij zorgt 
veel meer voor hem. Ik zou haar en andere 
mantelzorgers tekort doen als ik dit zo zou 
zeggen. Wel neem ik mijn vader regelmatig 
mee voor een dagje weg (waarbij ik dan ook 
zijn vrouw weer ontlast). We gaan dan 
samen een tripje maken naar een andere 
stad, een museum bezoeken of ‘touren’ in 
de auto langs dingen van vroeger. Heel fijn 
vindt hij dit en ik ook.”
Als er gevraagd wordt hoe hij erachter is 
gekomen dat zijn vader Alzheimer heeft dan 

zegt Mark: “Als ik bij hem op bezoek was dan 
merkte ik niet zoveel en kon hij het nog een 
beetje compenseren want hij was en is een 
welbespraakte man. Maar als ik een dagje 
weg ging met hem dan viel het me meer op 
dat hij dingen vergat of iets een aantal keer 
opnieuw vertelde. 

Toen mijn vader ging samenwonen werd er 
veel voor hem gedaan dus viel het ook niet 
zo op. Toen wij een stedentripje met pa 
gingen maken en een aantal dagen met hem 
op stap waren merkten we het steeds meer. 
Na een test bleek dat hij Alzheimer had. 
Maar die diagnose hebben wij niet als een 
belemmering gezien; we gaan daar gewoon 
normaal mee om, we bieden hem hulp maar 
zijn nooit betuttelend en we laten hem juist 
in zijn eigen waarde.”

Heumenpraatmee

Eind november 2019 is het digitaal platform 
‘Heumenpraatmee’ van onze gemeente 
gelanceerd. Inmiddels zijn er al veel aanmel-
dingen. Inwoners reageren op elkaar en 
brengen goede en nieuwe ideeën in. En het 
platform groeit door! Op dit moment zijn er 
weer vier nieuwe onderwerpen gepubliceerd 
waarvan dementievriendelijke gemeente (van 
het burgerinitiatief Dementievriendelijk 
Heumen) er eentje is. Om goed uit te leggen 
wat dementie is en vooral om inwoners zelf 
het woord hierover te geven, hebben we een 
familielid van iemand die Alzheimer heeft 
geïnterviewd.
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Wat doen wij in onze gemeente?
“Voor mantelzorgers is er best wat hulp in 
onze gemeente”, zegt Anita van Mantelzorg 
Heumen. “Ze kunnen bij ons terecht voor 
vragen, advies en een luisterend oor. We 
organiseren onder andere lotgenotencontact, 
themabijeenkomsten en cursussen. Ook 
denken we mee over vervangende zorg, zodat 
de mantelzorger even vrij van zorg kan zijn. 
Vaak is het voor een partner een grote 
belasting om 24 uur per dag 7 dagen in de 
week voor iemand met bijvoorbeeld Alzheimer 
te zorgen. Het gedrag kan veranderen, u krijgt 
dezelfde vragen en verhalen te horen of u kunt 
uw partner niet alleen laten als u naar de 
kapper wil. Daar bent u als partner dan toch 
mee belast. Ook bieden zorgtrajectbegeleiders 
ondersteuning aan mantelzorgers en hun 
naasten.”

Anita vervolgt: “De ondersteuning van Mantel-
zorg Heumen geldt niet alleen voor mantel-
zorgers die te maken hebben met een naaste 
met dementie maar ook voor mantelzorgers 
van inwoners met een ander chronisch 
ziektebeeld.”

“Voor specifi ek dementie is een inwoner 
opgestaan, namelijk de heer Hans van Zonne-
veld. Hans heeft  zoveel gedaan voor het maken 
van een start tot een nog betere dementie-
vriendelijke gemeente. Zo is hij het burger-
initiatief ‘dementievriendelijke samenleving’ 
begonnen. De eerste concrete actie hieruit is 
het Alzheimer Café. Dat vindt in principe elke 
maand plaats in Hotel Van der Valk in Molen-
hoek. Dit doen we samen met de gemeente 
Mook & Middelaar en is een groot succes! 
Er is altijd een thema dat besproken wordt, 
waar aanwezigen vragen over kunnen stellen 
en waar men ervaringen met elkaar kan 
uitwisselen.”

Kijk op onze website: 
www.heumen.nl/dementie

Hier vindt u meer lokale informatie.

Doe mee!
Via de website: www.heumenpraatmee.nl 
kunt u meedoen! We zijn op zoek naar kleine 
initiatieven. Iets wat u met een groepje 
inwoners en/of professionals kunt opstarten. 
Bijvoorbeeld: samen koken, een wandelclubje, 
ontmoetingen etc. U schrijft  zich eenmalig 
heel eenvoudig in en kunt direct uw ideeën 
plaatsen. Het onderwerp dementievriendelijk 
vindt u direct bovenaan op de homepage. 
Natuurlijk kunt u ook meepraten over de 
andere onderwerpen. 

Zomeractiviteiten op het Multicourt
Hieronder vindt u de activiteiten die deze zomer gaan plaatsvinden op het Multicourt. Vanwege 
Corona was het een lange tijd niet mogelijk om de ideeën die via Heumenpraatmee gegeven zijn 
uit te voeren. Dat is jammer maar daarom is door onze jongerenwerkers een programma gemaakt 
zodat de jeugd deze zomer toch hier kan sporten! De ideeën die nog niet gerealiseerd zijn nemen 
we natuurlijk mee en bekijken we serieus. Misschien zijn deze uit te voeren in de Herfstvakantie. 
Heeft  u of uw zoon/dochter nog leuke ideeën dan kunt u deze nog steeds aanmelden op: 
www.heumenpraatmee.nl 

Energielabel gemeentehuis vernieuwd
Aangezien het oude energielabel van het gemeentehuis was verlopen, is begin 
dit jaar opdracht gegeven om het energielabel te vernieuwen. 

Sinds de afgift e van het vorige energielabel zo’n tien jaar
geleden heeft  verduurzaming van het gemeentehuis 
plaatsgevonden. Zo is een groot deel van de verlichting 
vervangen door LED verlichting, is het dak tijdens een 
renovatie extra geïsoleerd en zijn er zonnepanelen 
geplaatst. Dit komt dan ook tot uiting in de toekenning van 
een nieuw energielabel. Het gemeentehuis is van ener-
gielabel B naar energielabel A gegaan. Wij zijn blij met 
deze ontwikkeling en zijn voornemens deze trend de 
komende jaren door te zetten. Het nieuwe energielabel 
hangt inmiddels bij de ingang. Ook is het te vinden in de 
database: www.ep-online.nl 



De week van 
de burgemeester

Half juli, tijd voor de vierdaagse… als die 
door zou gaan. Maar helaas is dat niet het 
geval. We weten dat natuurlijk al een hele 
tijd, eigenlijk zolang het Corona-tijd is, 
maar nu het deze week eigenlijk zou 
beginnen, komt het extra hard binnen. 
Al die dappere mensen die zover lopen, al 
die mensen die druk zijn om er een groot 
feest van te maken, al die mensen die 
vrolijk komen kijken en aanmoedigen, 

niets van dat alles. We missen veel en zeker de mensen die er 
lang naar uitkijken om die wandelprestatie te leveren. De hoop 
is gevestigd op volgend jaar. Dan hopen we alle mensen weer 
te zien en ze te kunnen aanmoedigen.

Mensen zijn gewoontedieren. Dat blijkt maar weer als we in de 
raadzaal in Nijmegen met de regioburgemeesters, politie en 
justitie bij elkaar komen voor het wekelijks overleg. De begin-
tijd was eerder altijd om tien uur ’s ochtends. Maar deze keer is 
het de bedoeling dat we om half tien beginnen. Mooi niet, de 
helft  is maar aanwezig en gaandeweg komen er verbaasde 
mensen binnen die op hun horloge kijken en niet begrijpen 
waarom er al druk vergaderd wordt. Hetzelfde overkomt ons in 
het college; in verband met de drukke agenda dachten we ook 
dat een half uurtje eerder beginnen wel nuttig zou kunnen zijn. 
Maar ook hier geldt de macht der gewoonte met als resultaat 
dat we een Gelders kwartiertje later beginnen. Of misschien 
zijn we met elkaar aan vakantie toe, dat kan natuurlijk ook.

Niet iedere inwoner had met haar te maken, maar voor de 
leden van de raad, de medewerkers in het gemeentehuis en 
voor het college is zij een bekend en belangrijk iemand: onze 
griffi  er. Ze heeft  (helaas voor ons) een heel leuke en uitdagen-
de baan aangeboden gekregen en stopt met het werk in onze 
gemeente. Een mooie stap waarmee we haar heel veel succes 
wensen. We gaan haar missen. Gelukkig is de werving van een 
nieuwe griffi  er vlot gegaan. En daarom kunnen we meteen een 
nieuwe griffi  er benoemen, ook weer een dame, die na de 
vakantie gaat beginnen. Als u een keer wilt inspreken in de 
gemeenteraad of iets wilt weten over de raad dan kunt u haar 
vinden via hetzelfde emailadres als voorheen: griffi  e@heumen.nl.

Mensen uiten in deze tijd hun gedachten en ideeën op allerlei 
manieren. Ik zie dat er dan vervolgens grote groepen mensen 
zijn die die gedachten en ideeën nadrukkelijk volgen. Bij een 
ander of daarop volgend tegengeluid is iedereen vervolgens 
weer een andere mening toegedaan. Soms lijkt het alsof er op 
een schip een hele groep opeens naar stuurboord rent, om 
vervolgens om te keren en naar bakboord te rennen. Dat is niet 
heel goed voor het evenwicht van zo’n schip. En dat geldt ook 
voor de maatschappelijke stabiliteit. Laten we naar elkaar 
blijven luisteren en het gesprek blijven voeren. Als we elkaar 
geen houvast bieden en de boot te veel laten wiebelen, krijgen 
we allemaal een nat pak.

Marriët Mittendorff   

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 huis-

nummer. 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

• Heumen: Heumenhofseweg 5 A, Romeinenstraat 3, Sectie I Perceel 520 nabij 

 uiterwaarde parallel aan de brug over de A73

• Overasselt: De Laan 18 en 20, Korenbloemstraat 11

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Kerkplein 20

• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 3 A

• Overasselt: Hoogstraat 24, Zilverbergweg 15

Geweigerde omgevingsvergunningen

• Heumen: Vosseneindseweg 17

Op 11 juli is voor veel inwoners van Gelderland-Zuid 
offi  cieel de zomervakantie gestart! Gaat u er lekker tussen-
uit? Neem voor vertrek nog even de brandveilige vakantietips 
door. Met deze tips in uw achterhoofd vergroot u de kans 
op een ontspannen en veilige zomervakantie! 

Tips
• Hebben apparaten geen stroom nodig als u weg bent? Trek dan de 
 stekker eruit!
• Haal glazen decoratie uit uw vensterbank. Als de zon schijnt kunnen die 
 werken als vergrootglas en dat kan brand veroorzaken.
• Kijk uit met gasfl essen. Bewaar en vervoer ze bij voorkeur rechtop en 
 gebruik goedgekeurde slangen en drukregelaars. 
• Gaat u met de caravan op pad? Gebruik dan een blauwe, spatwaterdichte 
 CEE-stekker om deze aan te sluiten op een 220-voltinstallatie. 
• Gaat u varen? Ook op een boot is brand heel gevaarlijk. Gelukkig is blus-
 water dichtbij, maar zorg dan wel dat u altijd een emmer aan een lijn bij 
 de hand hebt. 
• Droogte vergroot de kans op een buitenbrand of natuurbrand. Kijk uit 
 met open vuur of een barbecue en wees extra alert in natuurgebieden. 
• Toch dringend hulp nodig? Het is goed om te weten dat 112 niet alleen 
 het alarmnummer is in Nederland, maar in alle 28 lidstaten van de 
 Europese Unie. 

Kijk ook op brandweer.nl
Op de website van de brandweer vindt u verschillende folders vol met 
adviezen en tips. Speciaal voor de vakantieperiode is er de folder ‘Brand-
veilige vakantie’ samengesteld. In deze folder besteedt de brandweer 
aandacht aan gasfl essen, elektriciteit, barbecues en vuurkoven en veiligheid 
aan boord. Kijk op www.brandweer.nl/vakantie 

Brandveilig op vakantie 
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