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Aandacht voor pleegzorg
“Als mensen zeggen hoe goed ze het doet, voelt dat 
als een schouderklopje.” 

22 november 2019

Ieder kind verdient een veilige, kans-
rijke toekomst, maar helaas is dit niet 
vanzelfsprekend. Pleegzorg is een 
vorm van hulp waarbij een kind tijde-
lijk in een ander gezin gaat wonen.
Helaas is er een tekort aan pleeg-
gezinnen, zodat kinderen niet de hulp 
krijgen die zij nodig hebben. Daarom 
zijn wij, samen met Pleegzorg Neder-
land, hard op zoek naar nieuwe 
pleegouders. 

Tijdens de ‘Week van de Pleegzorg’ ging 
wethouder Frank Eetgerink bij een pleeggezin 
op bezoek. In een openhartig gesprek kwam 
vooral naar voren met hoeveel liefde en 
toewijding deze pleegouders voor hun pleeg-
dochter zorgen. “In het eerste jaar komen er 
natuurlijk veel nieuwe dingen op je af. 
Je moet een nieuwe structuur zien te vinden. 
Maar dat went heel snel, ze hoort er gewoon 
bij.” Met het bieden van een rustige omge-
ving, eerlijkheid en duidelijke regels hebben 
zij hun pleegdochter zien opbloeien van een 
schuchter meisje tot een slimme, zelfverze-
kerde jonge vrouw. En hun omgeving ziet dat 
ook. “Als mensen zeggen hoe goed ze het 
doet, op school bijvoorbeeld, dan voelt dat als 
een schouderklopje.” 

Tekort aan pleegouders 
Het is duidelijk: deze pleegouders zijn ape-
trots. En gelukkig is dat gevoel wederzijds. 

“We voelen veel waardering van onze pleeg-
dochter. En we vinden eigenlijk ook wel dat 
we het goed doen. Veel meer mensen zouden 
dit moeten doen, zeker als je wat meer tijd 
hebt.” Helaas zijn er te weinig pleeggezinnen 
en blijft  het aantal dalen. “We kunnen het 
iedereen aanraden. Tuurlijk zijn er lastige 
momenten, maar er zijn zoveel mooie dingen 
die je meemaakt. We hebben er nooit spijt 
van gehad, we moeten er niet aan denken dat 
ze ergens anders heen zou moeten.” 

Een veilige plek om op te groeien
Pleegzorg wordt natuurlijk niet zomaar in-
gezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp 
als een kind nog thuis woont. Werkt dit niet 
voldoende en is de ontwikkeling en/of 
veiligheid in het geding, dan kan besloten 
worden dat het kind (tijdelijk) ergens anders 
gaat wonen. Zowel het gedrag van het kind 
als de omstandigheden van de ouders kunnen 
een reden zijn dat ze de opvoeding thuis niet 
meer aankunnen. Denk aan fi nanciële pro-
blemen, verslaving, een verstandelijke be-
perking, ziekte of overlijden van één van de 
ouders. Zo heeft  elk kind zijn eigen levensver-
haal. 

Ieder pleeggezin kan rekenen op onder-
steuning van een pleegzorgbegeleider van 
entrea lindenhout, de pleegzorgorganisatie in 
onze gemeente. “We zijn erg blij met de hulp 
van Karin. Onze pleegdochter kan ook altijd 

bij haar terecht met dingen die ze liever niet 
met ons bespreekt. Een goede klik is dus heel 
belangrijk.”

Pleegouder: iets voor u?
Voor meer dan 22.000 kinderen is een stabiel 
en veilig thuis niet vanzelfsprekend. Er zijn 
verschillende manieren om hen te helpen: 
pleegzorg voor zo lang als nodig, crisispleeg-
zorg en weekend-en-vakantie-pleegzorg. 
Vooral de laatste vorm is relatief onbekend, 
terwijl hiermee een groot verschil voor 
ouders en kind kan worden gemaakt. Vooral 
voor een kind in de buurt.

In principe kan iedereen pleegouder worden. 
Wat telt is dat u een kind structuur, warmte 
en veiligheid kunt bieden. Dus of u nu een 
paar uur per week beschikbaar bent, of een 
kind langere tijd een veilig thuis biedt: u 
maakt een groot verschil in het leven van 
een kind! 

Antwoord op al uw vragen
Wilt u weten hoe u een kind kunt helpen? 
Kijk dan op www.ikwilpleegouderworden.nl 
en op de website van de landelijke campagne: 
www.openjewereld.nu. Begin volgend jaar 
organiseren we een informatieavond waar u 
antwoord kunt krijgen op al uw vragen. 
Meer informatie hierover volgt.



Vergadering gemeenteraad: donderdag 28 november
Op donderdag 28 novem-
ber vergadert de gemeen-
teraad om 20.00 uur in de 

Raadzaal van het gemeentehuis in 
Malden. U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn. Op de 
agenda staat onder andere het re-
gionaal arbeidsmarktbeleid.

In dit beleid staat beschreven binnen welke 
kaders het WerkBedrijf namens 7 gemeenten 
in de regio Nijmegen invulling geeft aan de 
uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorzie-

ning en het onderdeel re-integratie van de 
Participatiewet. Bent u benieuwd hoe de ge-
meenteraad denkt over de mogelijkheden voor 
inwoners met een arbeidsbeperking op de 
arbeidsmarkt? U bent van harte welkom om 
de vergadering bij te wonen. 

De agenda en de vergaderstukken kunt u 
vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender. 

U kunt uw menig geven over onderwerpen op 
de agenda
Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij 

de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl 
of telefonisch: (024) 358 84 67.

Luister de raadsvergadering live mee
Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalen-
der. Selecteer in de kalender de datum van 
de raadsvergadering en klik vervolgens op 
de link naar de audio stream. Deze verschijnt 
kort voor de vergadering bovenin de web-
pagina. U kunt de vergadering hier ook later 
terugluisteren.

Hofmans Catering in het zonnetje tijdens 
Dag van de Ondernemer 

In het kader van de landelijke Dag van 
de Ondernemer heeft de gemeente 
Heumen ondernemers Ger en Tim 
Hofmans (vader en zoon) van Hof-
mans Catering genomineerd. Op 15 
november, tijdens de Dag van de 
Ondernemer, bracht wethouder 
Maarten Schoenaker een bezoek aan 
deze ondernemers. Hij kwam natuur-
lijk niet met lege handen: hij overhan-
digde een slagroomtaart om met alle 
medewerkers in de koffiepauze van te 
kunnen genieten. 

Maatschappelijk betrokken en lokaal georiën-
teerd
Hofmans Catering is in relatief korte tijd uit-
gegroeid tot een van de belangrijkste maaltijd-
verstrekkers in de regio Nijmegen en het Land 
van Cuijk. Naast maaltijden biedt Hofmans ook 
evenementencatering aan. De zaken gaan 
goed en een uitbreiding van het bedrijf is dan 
ook in voorbereiding.

Het bedrijf is betrokken bij korte voedselketens 
en maakt veel gebruik van lokale producten. 

Hofmans maakt en verpakt soepen voor 
Oregional. Ook is bij hen een ‘Toer de Boer’ 
te boeken, een toer langs boerenbedrijven in 
de regio gekoppeld aan een kookworkshop 
met producten van deze bedrijven. 

Het menselijke aspect is een belangrijk onder-
deel van de Hofmans-filosofie, zowel richting 
klanten als medewerkers. Zo is er bij het af-
leveren van maaltijden altijd ruimte voor een 
praatje. Ook biedt Hofmans een werkplek aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hierbij richten ze zich nadrukkelijk op de kracht 
van mensen: wat kun je goed, wat wil je en hoe 
kun je je hier nog verder in ontwikkelen.

De Dag van de Ondernemer
De Dag van de Ondernemer is een initiatief van 
MKB-Nederland. Op deze dag worden onder-
nemers bedankt voor hun durf en doorzet-
tingsvermogen en in het zonnetje gezet van-
wege hun economisch en/of maatschappelijk 
ondernemerschap. De gemeente Heumen wil 
een positief ondernemersklimaat bevorderen 
en ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. 

Laatste kans: 
nomineer uw 
vrijwilliger van 
het jaar 2019
Iedereen kent er wel één: een be-
vlogen vrijwilliger die zich jarenlang 
vol enthousiasme en energie inzet. 
Laat merken dat u blij bent met zijn 
of haar inzet en nomineer deze 
vrijwilliger voor de titel ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2019’!

De huldiging van de winnaars van deze 
eervolle verkiezing vindt plaats tijdens het 
jaarlijks Nieuwjaarsfeest van de gemeente 
Heumen. Op dit feest zijn alle inwoners 
welkom en wordt het nieuwe jaar feestelijk 
ingeluid. 

Tot 25 november uw nominatie doorgeven
Laat ons voor maandag 25 november weten 
wie u nomineert. Dat kan met het nomina-
tieformulier. 

Meer informatie en het nominatieformulier 
vindt u op: vrijwilligerswerkgelderland.nl/
heumen onder het kopje ‘vrijwilligerswerk’. 
Of neem contact op met het Vrijwilligers-
steunpunt Heumen: 
vrijwilligerswerk@heumen.nl
(024) 358 83 00.



Enthousiaste 
vrijwilligers, daar 

hebben we er nooit 
genoeg van!

Sportactiviteiten, culturele 
evenementen, natuurbeleving en 

hulpprojecten: er gebeurt van alles 
in de gemeente Heumen. 

Allemaal dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan 

nieuwe mensen. Help je mee?

Tuintoppers
voor klein onderhoud aan belevingstuin 

van Malderburch in Malden 

Vrijwilliger bezoekwerk
op bezoek gaan bij mensen die wat 

gezelligheid kunnen gebruiken - 
Zonnebloem Malden/Heumen

Maatje voor man van 65
samen wandelen, fietsen, computeren - 

Dichterbij in Malden

Bestuurslid/Secretaris
Buurderij de Lage Hof in Overasselt

Chauffeur vervoer op Maat
met elektrische auto of rolstoelbus 
ouderen en mensen met beperking 
vervoeren - Malderburch in Malden

Budget Buddy
mensen helpen inzicht te krijgen 

in hun geldzaken - 
Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB) 

Uitgelichte vacatures
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen
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Herhaald bericht
Deel uw filmpje voor het Nieuwjaarsfeest 
2020 met ons
Het filmpje dat we begin dit jaar bij 
het Nieuwjaarsfeest lieten zien, kreeg 
veel positieve reacties. Voor het 
Nieuwjaarsfeest 2020 maken we 
daarom weer een filmpje waarin 
initiatieven van inwoners centraal 
staan. Hierbij vragen wij u om uw 
filmpje met ons te delen.

Het onderhouden van het groen in het Lierdal. 
Het opzetten van een dierenweitje in de wijk. 
Een kookclubje door en voor ouderen. 
Het helpen van mensen zodat zij in hun eigen 
huis kunnen blijven wonen. Zomaar een paar 
geweldige acties, bedacht én uitgevoerd door 
inwoners. Maar er zijn er veel meer. En daar 
zijn we naar op zoek. 

Speel een rol in de Heumense initiatievenfilm
Heeft u afgelopen jaar een mooi idee uitge-
werkt? Of kent u iemand die dit deed? 
Stuur ons dan een kort filmpje hiervan (max. 
1 minuut). Dit filmpje kan zowel tijdens als 

achteraf zijn opgenomen. Het gaat erom dat 
het filmpje uw initiatief goed in beeld brengt. 
Heeft u geen filmpje of lukt het u niet dit te 
maken? Stuurt u ons dan een paar mooie 
foto’s, deze kunnen wij ook verwerken in het 
filmpje.

Van de ingezonden beelden maken we een 
compilatie die we tijdens het Nieuwjaarsfeest 
afspelen. Het Nieuwjaarsfeest vieren wij samen 
met alle inwoners, dus zo kan iedereen zien 
welke mooie initiatieven er in onze gemeente 
zijn. 

Aanleveren voor 1 december
U kunt uw filmpje of foto’s tot 1 december 
mailen naar communicatie@heumen.nl. 
Ook voor vragen kunt u hier terecht. 
Tip: via www.wetransfer.com kunt u eenvoudig 
grote bestanden verzenden. 

Het filmpje van het Nieuwjaarsfeest 2019 kunt 
u hier bekijken: youtu.be/Bpn6FATxVWw

Stooktips voor houtkachel en open haard

Heb je een open haard of houtkachel? 
Of wil je er een kopen? Een vuurtje 
stoken kan gezellig zijn, maar voor het 
milieu en de gezondheid zijn hout-
kachels en open haarden niet goed. 
Het veroorzaakt luchtvervuiling, zoals 
fijnstof, en kan ook stankoverlast 
geven.

Het stoken van hout in houtkachels en open 
haarden is daarom eigenlijk niet wenselijk. 
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid, net 
als verschillende kankerverwekkende stoffen 
die vrijkomen bij het stoken van hout. En de 
rook is vaak een probleem voor mensen die 
last hebben van hun luchtwegen.

Liever pelletkachel dan open haard of hout-
kachel
Wil je toch genieten van een houtvuur, kies 
dan voor een pelletkachel. Een open haard of 
houtkachel zijn echte afraders: die zorgen voor 
een heleboel schadelijke stoffen in en om je 
huis. Bovendien vliegt bij de open haard 90 
procent van de warmte zo de schoorsteen uit, 
bij de houtkachel is dit 20 tot 40 procent. 
Bij matig gebruik (denk aan twee avonden per 
week voor de sfeer) draagt een pelletkachel 
beperkt bij aan de luchtverontreiniging, in 
ieder geval een stuk minder dan gewone 
houtkachels.

Verkeerd stoken zorgt voor meer schadelijke 
stoffen
Als je hout verbrandt, komen er schadelijke 
stoffen in de lucht: fijnstof, kankerverwekken-
de koolwaterstoffen (PAK’s) zoals benzeen en 
dioxine, koolmonoxide en zware metalen. 
Dat zorgt voor ongezonde lucht. Hoeveel scha-
delijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de 
manier waarop je stookt. Om toch zo verant-
woord mogelijk om te gaan met uw houtkachel 
of open haard kan het zeker geen kwaad om 
onze 12 Stooktips voor houtkachel en open 
haard door te nemen: https://bit.ly/2R7Avwd



De nieuwe editie van 
Topic Actief is uit!
Burgemeester Marriët Mittendorff 
overhandigde het eerste exemplaar 
van de Topic Actief aan Jules Abben-
huis. Jules is mede-oprichter en 
trainer van Juliana Old Stars. Hij is blij 
met de gids: “Dankzij de Topic Actief 
kunnen mensen onze walking football 
club nog beter vinden. Ik gebruik de 
gids zelf ook om organisaties te 
vinden. Ik meende de meeste wel te 
kennen, maar als ik de Topic Actief 
opensla, dan zijn het er toch veel 
meer dan gedacht.” 

In de Heumense Activiteitengids ‘Topic Actief’ 
kan iedereen zien wat er dankzij de ruim 200 
vrijwilligersorganisaties te doen is. Wil je gaan 
sporten, zoek je hulp of wil je weten waar je 
met je tweedehands spullen terecht kan? Dit 
en nog veel meer vind je in de Topic Actief. 

Bekijk hem online op: www.vrijwilligerswerk-
gelderland.nl/heumen/topicactief
De papieren versie is te vinden in het gemeen-
tehuis, bibliotheken en verenigingsgebouwen. 
Wil je ook een stapel neerleggen bij jouw 
organisatie? Neem contact op via: 
vrijwilligerswerk@heumen.nl

Oproep: maak afspraken over vuurwerk in 
uw buurt! 
Ondanks het soms gure herfstweer 
vliegen de dagen voorbij en staan de 
feestdagen al snel weer voor de deur. 
Fijn als die ook goed verlopen. Zaak is 
om met name het nieuwe jaar goed te 
beginnen. Ook u kunt met uw buren 
een bijdrage leveren aan een veilige 
en gezellige jaarwisseling. Heeft u 
daarbij ondersteuning van de ge-
meente nodig? Wij helpen graag!

Veel inwoners van de gemeente Heumen 
beleven plezier aan vuurwerk. Er zijn ook 
mensen die liever zonder geknal het nieuwe 
jaar ingaan, zoals ouderen, kinderen en dieren. 
Maak daarom met uw buren afspraken over 
het afsteken van vuurwerk. Zo beleeft iedereen 
een fijne jaarwisseling. 

Afspraken maken met elkaar
Vier oud & nieuw bijvoorbeeld met elkaar en 
steek samen vuurwerk af. Of spreek met elkaar 
af dat op het pleintje of in de speeltuin geen 
vuurwerk afgestoken mag worden. Misschien 
mag het in de rest van de straat wel als het 
maar geen hard knalvuurwerk betreft. En ver-
geet niet samen de buurt vuurwerk vrij te maken 
en af te sluiten met een Nieuwjaarsborrel!

Ondersteuning nodig bij uw idee?
Heeft u samen met uw buren een goed idee en 
kunt u daarbij hulp van ons gebruiken? Denk 
bijvoorbeeld aan het afzetten van een straat of 
het ophangen van borden op plaatsen waar u 
met elkaar hebt afgesproken om daar geen 
vuurwerk af te steken. Neem dan contact op 
met Marc Hovens van de afdeling Veiligheid 
via e-mail: mhovens@heumen.nl. U kunt ook 
bellen naar: (024) 358 83 00.

Bianca vindt dat mensen niet mak-
kelijk over geld praten, en dat ze 
daardoor niet kon inschatten wat 
‘normaal’ is. “Eigenlijk had ik ge-
woon geen idee waarom het ons 
niet lukte om geld over te houden. 
We deden toch niks geks? Toch 
hadden we elke maand te weinig 
geld, stonden we altijd rood en 
stapelden de schulden zich op.”

“Achteraf kun je zeggen dat we te luxe 
leefden. Al een jaar of vijf dichtten we het 
ene gat met het andere. We hielden de 
schijn op en ik wilde ook niet dat onze 
dochter Michelle iets te kort kwam. Tot op 
een gegeven moment de problemen uit de 
hand liepen. De eerste keer om tafel met de 
schuldhulpverlener vond ik heel heftig. 
Confronterend om te ontdekken dat je 
gewoon teveel geld uitgeeft aan dingen die 
niet belangrijk zijn. Gewoon omdat je geen 
overzicht hebt over je geld. Onze adminis-

tratie was totaal niet op orde. En dat geeft 
zoveel zorgen. Ik heb ervaren dat als je één 
ding aanpakt, je ook de grip op je leven weer 
terugkrijgt.”

De naam Bianca is niet echt (uit respect voor 
haar privacy), haar verhaal wél! Herken je 
jezelf in het verhaal van Bianca of heb je 
andere geldzorgen? Er is hulp. Bel of whatsapp 
met de gemeente 06 50 44 23 27 of mail naar 
schuldhulpverlening@heumen.nl 

www.achterdevoordeur.net

‘Achteraf kun je zeggen dat 
we te luxe leefden’

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Collectes

• 24 t/m 30 november: Leger des Heils

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 omgevingsvergunning

• Heumen: Frankenstraat 10

Verleende omgevingsvergunningen

• Overasselt: Hessenbergseweg 5, Valkstraat 3

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Nederasselt: Sluisweg 1

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

• Malden: Broekkant 51

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, g�  

en plastic) neemt u contact op met Dar op telefoonnummer: (024) 371 60 00 (elke 

werkdag van 8-17u).

De week van 
de burgemeester

Misschien vraagt u zich wel eens af hoe 
het nieuws van de gemeente in de krant, 
op televisie of sociale media terechtkomt. 
Nou, daar zijn veel manieren voor. Iedere 
week wordt een bericht gemaakt door de 
mensen van de afdeling communicatie en 
die komen in ieder geval in het blad: 
Gemeentenieuws, en soms in de Gelder-
lander. Ook worden er door hen Face-
book-berichten gemaakt en getwitterd. 

Maar wat u waarschijnlijk niet weet, is dat het voltallige 
college dikwijls op dinsdagmiddag met meerdere journalisten 
aan tafel zit om over allerlei besluiten te vertellen. De journa-
listen hebben de stukken soms al heel goed gelezen en stellen 
dan kritische vragen, waar meteen een antwoord op komt. En 
dat is wat u vaak in de krant leest of op internet of tv ziet. Ik 
vind het wel een mooi gezicht om dat vraag- en antwoordspel 
te zien. 

In de commissievergadering praten we deze keer over 
integriteit. Een week eerder hadden we een deskundige over 
de vloer die ons verder wegwijs maakte in hoe je kunt omgaan 
met vragen als: stel, je bent voorzitter van een sportclub, mag 
je dan als raadslid meepraten en meestemmen over de 
verbetering van de sportvelden van alle verenigingen. 
Het antwoord daarop is nog wel eenvoudig want dat mag niet, 
maar dat soort vragen zijn niet allemaal zo simpel te beant-
woorden. In de commissie hebben we bedacht dat het handig 
is een aantal van die regels nog beter vast te leggen, zodat er 
minder twijfel is over wat wel en wat niet kan. Dankzij de 
goede voorbereiding en presentatie ervan door een van onze 
raadsleden zijn we er een stuk verder mee gekomen.

In de buurt van Apeldoorn is er overleg tussen heel veel 
mensen van de politie, alle burgemeesters van Overijssel en 
Gelderland en de offi  cieren van justitie. Het heet Bestuurscol-
lege Oost Nederland. Het is een interessante ochtend, waarin 
we nadenken over de aanpak van de rechtbanken en die van 
de burgemeesters, en hoe men elkaar kan versterken in de 
aanpak van criminaliteit. De een met strafrecht, de ander met 
bestuursrecht. Voor beide hebben we de politie nodig, voor de 
opsporing. Dit soort ochtenden leveren niet altijd veel inspira-
tie, maar deze keer was het echt zinvol omdat we met de 
rechters en de politie veel ideeën konden delen.

Terug op het gemeentehuis wacht al een groep op me om na 
te gaan hoe we ons 75-jarige bevrijding hebben gevierd de 
voorbije maanden en wat we nog gaan doen in de maanden tot 
mei. Komt helemaal goed, denk ik.

Nog een vraag aan u: hebt u in de buurt al afspraken gemaakt 
over het vuurwerk op oudejaarsavond? De borden om aan te 
geven waar het wel en waar niet gewenst is, liggen voor u 
klaar.

Marriët Mittendorff   

Herhaald bericht
Wie heeft  hier aan meegewerkt?

Tijdens de Open Monumentendagen in 2018 en 2019 hebben 
kinderen en jongeren een bijdrage geleverd aan een schilderij 
dat nu in de raadszaal van het gemeentehuis hangt. De 
gemeente is op zoek naar de kinderen en jongeren die hieraan 
hebben meegewerkt.

Op 19 december organiseren we namelijk een feestelijk moment bij het 
schilderij. De burgemeester wil de jonge kunstenaars dan graag bedanken. 
Meer informatie hierover volgt. Weet u wie er heeft  meegewerkt? Stuur dan 
een e-mail aan griffi  e@heumen.nl


