
Om jonge mantelzorgers te ondersteunen 
en zichtbaar te maken is er jaarlijks de nati-
onale Week van de Jonge Mantelzorger. 
Ook in onze gemeente worden er - speciaal 
voor jonge mantelzorgers - activiteiten 
georganiseerd door Mantelzorg Heumen. 
En jonge mantelzorgers (7 – 30 jaar) kunnen 
in deze week een mantelzorgwaardering 
(cadeaubon) aanvragen.

Jonge mantelzorgers
Ongeveer een kwart van de kinderen en 
jongeren in Nederland is een jonge mantel-
zorger. Zij groeien op met iemand in hun 
directe omgeving met een chronische ziek-
te, beperking, psychische kwetsbaarheid 
en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, 
een broer of zus, maar ook een grootouder 
of goede buur. Het zorgen voor een ander 
ervaren zij als normaal en het geeft  ook 
voldoening, daarentegen kan het ook zwaar 
zijn. Zo kunnen ze zich zorgen maken of 
juist zorgen voor zichzelf missen, meer dan 
hun leeft ijdsgenoten zonder zorgsituatie 
thuis. 

Eft eling
Tijdens de Week van de Jonge Mantel-
zorger worden er in het hele land diverse 

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.

De onderscheidingen worden tijdens de jaarlijkse lintjesregen (de laatste werkdag vóór 
Koningsdag) door de burgemeester uitgereikt. Een uitreiking kan ook in de loop van het 
jaar plaatsvinden bij een bijzondere gelegenheid zoals een jubileum of als iemand stopt 
met zijn of haar functie.

Aanvraag indienen
Op de site van lintjes.nl leest u alles over 
de voorwaarden en procedures. Hier 
vindt u ook een kort  online verzoek-
formulier. Na het invullen van dit for-
mulier neemt een medewerker van het 
bestuurssecretariaat contact met u op. 
Deze medewerker kan u in grote lijnen 
vertellen of de verdiensten inderdaad 
voldoende zijn om voor een onder-
scheiding in aanmerking te komen. 
Mocht u, in plaats van het invullen van 
het verzoekformulier, de voorkeur ge-
ven aan rechtstreeks contact met het 
bestuurssecretariaat, dan kunt u bellen 
naar (024) 358 83 35 of mailen naar: 
lintjes@heumen.nl 

Wanneer aanvragen?
Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 
jaarlijkse lintjesregen wordt uitgereikt? 
Dien het voorstel dan vóór 15 juli in het 
jaar ervoor bij de gemeente in. 
Gaat het om een uitreiking tijdens een 
bijzondere gelegenheid? Dien het voorstel 
dan minstens 6 maanden van tevoren 
bij de gemeente in. Voor de lintjesregen 
van 26 april 2023 moet uw aanvraag 
vóór 15 juli 2022 bij ons binnen zijn.

Veel mensen houden van groen. Maar on-
kruid zorgt meestal niet voor een mooie 
omgeving. Dar verwijdert onkruid in onze 
gemeente. Dit doet Dar per plek op ver-
schillende manieren en momenten.

Hoe haalt Dar onkruid weg?
Dar staat voor een duurzaam en schoon 
milieu. Daarom gebruikt Dar geen gif of 
andere chemische bestrijdingsmiddelen bij 
het verwijderen van onkruid in straten. 
Het onkruid houdt Dar onder controle op 
een veilige en milieuvriendelijke manier. 
Op plekken waar veel onkruid in de verhar-
ding groeit, haalt Dar handmatig onkruid 
weg met een bosmaaier. Dit is vooral op 
plekken waar regenwater door onkruid 
moeilijk afvoert. En plekken waar onkruid 
de doorgang belemmert. Dar probeert in 
deze periode zo veel mogelijk onkruid te 
verwijderen. In de nazomer komt Dar terug. 
Dan haalt Dar meer onkruid weg met ma-
chines. Binnenkort knipt Dar ook hagen. 
Kruisingen op wegen pakt Dar eerst aan.

Openingstijden gemeentehuis en balies: 

kijk op www.heumen.nl of 

bel 14 024 (keuzemenu: 1)

e-mail: heumen@heumen.nl 
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Het onkruidseizoen is begonnen: 
Dar verwijdert Onkruid 

Koninklijke onderscheiding (lintje) 
aanvragen

1 t/m 7 juni: Week van de Jonge Mantelzorger
activiteiten georganiseerd om extra aan-
dacht te besteden aan de jonge mantelzor-
gers, om hen te waarderen en hen zichtbaar 
te maken. Dit jaar pakken we groots uit in 
onze regio: door een gift  van Rotary Nijme-
gen gaan we op 12 juni met een groep Jonge 
Mantelzorgers naar de Eft eling. Wil je ook 
mee? Meld je dan aan bij Mantelzorg Heu-
men via telefoonnummer (024) 357 05 70 / 
(06) 20 03 31 96 of e-mail naar: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl 
Doe dit vóór 26 mei en let op want vol=vol!

Cadeaubon
In onze gemeente kunnen jonge mantel-
zorgers (kinderen/jongeren van 7 tot en met 
30 jaar) een cadeaubon aanvragen. 
Dit kan op:
• Donderdag 2 juni tussen 14.00 tot 18.00 
 uur bij het Verenigingsgebouw in Over-
 asselt (Willem Alexanderstraat 1 in Over-
 asselt).
• Vrijdag 3 juni tussen 14.00 tot 18.00 uur 
 bij het Multifunctioneel Centrum Malden-
 steijn in Malden (Kerkplein 8 in Malden).

Ben je jonger dan 16 jaar, neem dan een ou-
der of verzorger mee om een handtekening 
te zetten.

Vragen en aanmelden Eft eling?
Heb je vragen? Wil je je aanmelden voor de 
Eft eling? Of passen genoemde tijdstippen, 
voor het aanvragen van de cadeaubon, niet 

in je agenda? Neem dat contact op met 
Mantelzorg Heumen via: 
mantelzorgheumen@malderburch.nl of bel 
met (024) 357 05 70 / (06) 20 03 31 96.

Wat kunt u zelf doen?
Langs randen, hagen en andere kwetsbare 
beplanting, is Dar voorzichtig met onkruid 
beheersen. We willen natuurlijk dat dit 
groen wél goed blijft  groeien. Hierdoor kan 
het zijn dat op deze plekken wat onkruid 
achterblijft . Ziet u medewerkers van Dar in 
de straat aan het werk? Zet dan uw auto 
even ergens anders neer. Ook rondom 
auto’s is Dar natuurlijk erg voorzichtig met 
de machines. Als de parkeerplaatsen en 
straten leeg zijn, kan Dar ook daar goed bij. 
Zo zorgen we samen voor een schone en 
frisse buurt!

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor 
meer informatie of neem contact op met 
het klantencontactcentrum van Dar. 
Bereikbaar op info@dar.nl of (024) 371 60 00 
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur.



Herhaald bericht
Energiecoöperatie Heumen organiseert 
Energiecafé

Ongestoord onderweg, dat doet u zó

Dinsdagavond 31 mei organiseert Energie-
coöperatie Heumen een Energiecafé in 
Buurderij De Lage Hof, Overasselt. 
Inwoners van onze gemeente zijn van harte 
welkom. Deze avond zijn er verschillende 
sprekers en is er een kleine informatie-
markt. We sluiten af met een borrel. Thema 
van de avond is duurzame energie. Inloop 
vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Energieprijzen rijzen de pan uit! Weten wat u 
kunt doen? Kom langs bij Energiecafé Heumen 
Het zal u niet zijn ontgaan. De energie-
prijzen gaan de laatste tijd door het dak. 
De situatie in Oekraïne zorgt voor veel on-
zekerheid op de energiemarkt. Maar ook 
voor de oorlog uitbrak waren de prijzen al 
fl ink aan het stijgen door een toenemende 
vraag naar gas en stroom en een dreigend 
gastekort. Met ongekende prijsstijgingen 
als gevolg. 

We begrijpen dat dit vragen oproept. Hoe 
kan ik zelf aan de slag met het verduur-
zamen van mijn huis en zo kosten bespa-
ren? Is een warmtepomp iets voor mij? 
Het energieloket van gemeente Heumen 
licht toe hoe u als woningeigenaar, indivi-
dueel of samen met de buurt, uw huis ener-
giezuiniger maakt. Ook vertelt een inwoner 
van Overasselt hoe hij zijn huis volledig 
heeft  verduurzaamd. 

Onderweg zónder afl eiding van uw smartphone. Dat is heerlijk en veilig tegelijk! We hebben 
daarom zes tips voor u, die u hierbij helpen. Zo verkleinen we met elkaar de kans op onge-
lukken. Oók maken we in het verkeer een bewuste mindset. Meedoen is makkelijk!

Fiets en rij MONO!
Wist u dat de kans op een ongeluk 2,5 keer groter is als u een berichtje leest of schrijft  als u 
onderweg bent? Ook bij bellen, zelfs handsfree, heeft  u minder aandacht voor het verkeer. 
MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afl eiding van appjes of social media posts. Fiets 
en rij daarom MONO! 

Ontdek de tips die we voor u hebben
Tip 1: Zet uw telefoon op stil of ‘niet storen’ 
Tip 2: Neem eens lekker níet op
Tip 3: Laat weten dat u niet bereikbaar bent
Tip 4: Bewaar uw telefoon uit het zicht
Tip 5: Stap af of parkeer als u wilt bellen of appen
Tip 6: Stel uw navigatie in vóór vertrek

Gewoon even doen
Zo raakt u niet afgeleid onderweg. En kun u zich beter concentreren op de weg. Dat is niet 
alleen veiliger voor uzelf, maar ook voor anderen. (Met dank aan Veilig Verkeer Nederland)

Burgemeester Minses heeft  de afgelopen weken in het kader van zijn kennismaking een 
bezoek gebracht aan de oefenavonden van de brandweerposten van Malden en Overasselt.

Hij ontmoette zowel in Malden als Overasselt een groep gedreven en gepassioneerde vrij-
willige brandweermannen, die paraat staan voor de veiligheid van onze inwoners. De burge-

meester maakte niet alleen kennis met de brandweermensen, maar liet zich ook bijpraten 
over de actuele ontwikkelingen op de posten. Daarnaast maakte hij van de gelegenheid 
gebruik om de kazernes te bekijken en sprak hij zijn waardering uit voor de inzet van de 
brandweervrijwilligers. Tenslotte was hij op beide plekken getuige van een brandweer-
oefening aan de hand van een realistisch scenario.

Energiecoöperatie Heumen laat zien dat u 
verduurzaming collectief kunt aanpakken. 
De coöperatie en projectvoorbereider 
Wiek-II werken samen met ontwikkelaars 
GroenLeven en Enovos aan Zonnepark 
Teersche Sluispolder. Hoe u als inwoner 
meeprofi teert van lokale zonne-energie 
leggen ze u graag uit. Na de verschillende 
presentaties geven lokale installatiebedrij-
ven uitleg over onder meer warmtepompen 
en isolatie. U kunt meteen terecht met uw 
vragen hierover.

Programma
• Energiecoöperatie Heumen en Groen Leven 
 over Zonnepark Teersche Sluispolder
• Loket Duurzaam Wonen Plus 
• Persoonlijk verhaal: verduurzamen huis  
• Persoonlijk verhaal: gebruik warmtepomp  
• Lokale installatiebedrijven beantwoorden 
 vragen 
• Energiecafé Heumen

 Dinsdag 31 mei, inloop 19.30 uur, 
 start 20.00 uur
 Buurderij De Lage Hof, 
 Kasteelsestraat 5, Overasselt.
 Aanmelden voor het Energiecafé is 
 niet nodig. Deelname gratis 

Burgemeester Minses maakt kennis met brandweerposten Overasselt en Malden

Eerder op 
de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



Collectes
29 mei t/m 4 juni: Prins Bernhard 
Cultuurfonds

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 ont-
vangt dan een melding wanneer u welk afval 
buiten kunt zetten. Voor klachten over op-
halen van afval (restafval, gft en plastic) neemt 
u contact op met Dar op telefoonnummer: 
(024) 371 60 00 (elke werkdag van 8-17u).

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heumen: Gerardus de Valkstraat 1
• Overasselt: Kadastraal perceel  
 OVA00-F-797 De Laan 16

Verleende omgevingsvergunningen
• Malden: Schoolstraat 9
• Overasselt: Kasteelsestraat 12A,  
 Schatkuilsestraat 3B

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 
• Heumen: Looistraat 45B 
• Malden: Dahliastraat 44 
• Overasselt: Sectie F Perceel 854 Nabij 
 Kruisbergsestraat 10, Rotsestraat 6

Verkeersbesluit of –mededeling
• Verkeersmaatregelen vierdaagse 2022,  
 diverse wegen in de gehele gemeente

Ander besluit van algemene strekking
• Onteigeningsplan Buitengebied N324

Berichten over uw buurt
Hieronder de bekendmakingen van 

deze week. Kijk voor meer informatie op: 
www.heumen.nl/berichten-over-uw-buurt
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Kom elke dinsdag naar De Derde Helft!

Andere ophaaldagen afval door Hemelvaart

Op 10 mei waren veel ouderen uit onze ge-
meente aanwezig bij dorpshuis ‘Ons Huis’ in 
Nederasselt om gratis kennis te maken met 
activiteiten binnen De Derde Helft. De Der-
de Helft is voor mensen die actief in het le-
ven (willen blijven) staan. Niet alleen voor 
sport en spel, maar ook voor een kop koffie 
en een goed gesprek. 

Met hulp van inwoners van Nederasselt, de 
gemeente, KBO en het Ouderenfonds is een 
mooie dag neergezet waarbij ons doel is om 
de inwoners in Nederasselt nog meer in be-
weging krijgen.

Initiatief van Nationaal Ouderenfonds
De Derde Helft is een initiatief van het Nati-
onaal Ouderenfonds en heeft als doel om 
bijvoorbeeld van het Dorpshuis ‘Ons huis’ 
een gezellige ontmoetingsplaats te maken 

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart), haalt Dar geen afval op. Ook de milieustraten zijn op 
deze dag gesloten. Door Hemelvaart kan het zijn dat Dar uw afval op een andere dag 
ophaalt dan u gewend bent.

Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk op uw digitale afvalwijzer via:www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar app.  
Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! U kunt in de app instellen dat u 
een seintje krijgt, wanneer u welk afval aan de straat kunt zetten.  

voor 55-plussers. Niet alleen voor sport 
(zoals tafeltennis, Dynamic Tennis, Darten, 
Bewegen op muziek, Jeu de boules, wande-
len) en spel (zoals kaarten, sjoelen, bord-
spelletjes), maar ook voor een kop koffie en 
een goed gesprek. 

Er kunnen daarnaast als er de behoefte is 
workshops worden gegeven zoals: tekenen, 
bloemschikken, kunstbeschouwing, cursus 
bridgen en/of valpreventie. 

Wekelijkse activiteiten: elke dinsdag tus-
sen 14.00 en 16.30 uur
De activiteitengroep van het dorpshuis or-
ganiseert wekelijks tal van sportieve en an-
dere activiteiten voor alle 55-plussers uit 
onze gemeente. Zij werkt daarin samen met 
diverse maatschappelijke partners zoals 
Malderburch en onze gemeente.

fotograaf Michiel Heijmans


