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Met een app controleren of u klachten 
hebt die mogelijk door het corona-
virus worden veroorzaakt. Dat kan 
met de OLVG corona check. U krijgt 
medisch advies en bovendien helpt u 
op deze manier om de gezondheid van 
onze regio goed in kaart te brengen.

De regio Nijmegen wordt net als heel Neder-
land hard geraakt door het coronavirus. 
In de zorg wordt keihard gewerkt om ernstig 
zieke patiënten te verzorgen. Maar ook 
mensen thuis zijn ongerust. Voor iedereen, 
jong en oud, met of zonder klachten, is er 
daarom een app die helpt. De gratis digitale 
OLVG corona check. Deze app is door het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis (ziekenhuis in Amster-
dam) ontwikkeld en aan alle ziekenhuizen in 
Nederland ter beschikking gesteld. Via deze 

COVID-19 (het coronavirus) zet 
de samenleving onder grote druk. 
Breng jij mensen met elkaar in 
contact, ondanks alle maatregelen? 
En doe je dat samen met anderen? 
Dan vergoedt de provincie mogelijk 
de kosten!

Stichtingen, verenigingen en groepen van 
drie of meer inwoners kunnen vanaf 16 april 
subsidie aanvragen voor plannen die de 

sociale verbindingen ‘in coronatijd’ versterken. 
De plannen moeten na 11 maart 2020 zijn of 
worden uitgevoerd.

De provincie vergoedt - onder voorwaarden - 
alle kosten tot maximaal 10.000 euro. 
Allerlei initiatieven zijn mogelijk. Denk aan 
digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor 
inwoners van zorginstellingen, het opzetten 
van een verbindend digitaal platform of het 
opzetten van thuishulp.

De sloop van ‘De Veldschuur’ is in 
volle gang. In dit bericht laten wij u 
weten hoe de sloop verder gaat en 
waarom deze nu tijdelijk is stil gelegd.

De sloop wordt op dit moment gefaseerd 
uitgevoerd. Dat komt omdat er vleermuizen 
overwinteren in het deel van de Veldschuur 
dat nu nog niet is gesloopt (zie foto hiernaast).

Ecoloog onderzoekt het gebouw
Deze week wordt er in de avond door een 
ecoloog onderzocht of er vleermuizen 
aanwezig zijn. Als deze aanwezig zijn, 
worden de huidige verblijfsplaatsen onge-
schikt gemaakt. 

app houdt in Nijmegen en omstreken het CWZ 
uw gezondheid in de gaten. In de app vult u 
dagelijks gegevens in over uw gezondheid. Een 
medisch team van CWZ houdt bij of u klachten 
hebt. En of deze klachten mogelijk worden 
veroorzaakt door het coronavirus. Als het 
nodig is, belt het medisch team u op. U krijgt 
dan medisch advies. Of u wordt doorverwezen 
naar een zorgverlener bij u in de buurt, zoals 
de huisarts. Hoe meer deelnemers aan de app, 
hoe meer we over de gezondheid van de regio 
weten. En, hoe groter de kans dat we het 
coronavirus kunnen stoppen. 

Voor wie is de app? 
• De app is voor alle inwoners van regio  
 Nijmegen met een postcode tussen 6500- 
 6699, 5360-5364, 5410-5455, 5820-5836 en  
 3920;

• U hoeft geen patiënt van CWZ te zijn;
• Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn, een  
 koortsthermometer hebben en een smart- 
 phone of tablet hebben met Android versie 
 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger.
Meer informatie kunt u vinden via:
• luscii.com/nl/cwz-corona-check/ of 
• www.cwz.nl/coronavirus/corona-check-
 voor-nijmegen-en-omstreken/ 

Let op! 
Deze app ondersteunt, maar vervangt niet de 
gewone zorg via uw huisarts of eerste hulp. 
Heeft u dringend zorg nodig, ook als u de app 
gebruikt? Onderneem dan zelf actie en neem 
contact op met uw huisarts of bel bij spoed 
112. Bedenk ook dat uw klachten door iets 
anders dan het coronavirus kunnen worden 
veroorzaakt.

De vleermuizen kunnen nog wel uit de 
verblijfsplaats wegvliegen, maar kunnen er 
dan niet meer in. Ze zullen dan een andere 
verblijfsplaats gaan zoeken. Daarvoor zijn al 
4 nieuwe vleermuiskasten in de nieuwe 

buitenmuur van het Sportcentrum geplaatst. 
Als de vleermuizen niet meer in de oude 
Sporthal verblijven, kan deze worden gesloopt. 
De sloop zal naar verwachting in mei weer 
worden hervat.

De OLVG corona check

Provincie steunt sociale initiatieven in coronatijd

Sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

Interesse? Kijk voor meer informatie op: 
www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar

Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen 
bij een aantal samenwerkende fondsen. 
Wilt u anderen helpen door iets te doen 
tegen eenzaamheid? Of heeft u een initiatief 
voor dak- en thuislozen en op het gebied 
van voedselvoorziening? Voor een financiële 
ondersteuning kunt u terecht bij Kleine-
coronahulp: www.kleinecoronahulp.nl.



Ondersteuning voor inwoners met een inkomen tot 130% 
van het minimum
Heeft  u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende fi nanciële regelingen voor u. Dit noemen we participatievoorzienin-
gen. Hieronder leggen we ze kort uit. De regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor 
werkende mensen die een laag inkomen hebben. Wilt u meer informatie over een regeling? Ga dan naar onze website: 
www.heumen.nl/aanvulling. 

Vragen over inkomensondersteuning, budgetadvies of hulp bij betalingsachterstanden?
Loop gerust binnen tijdens het inloopspreekuur in het gemeentehuis: iedere maandag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. Een afspraak maken kan 
ook. Ga hiervoor naar www.heumen.nl/afspraakmaken of bel: 14 024.



Herdenken en vieren: een programma in aangepaste vorm

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan zowel alleen als samen stil 
bij beide dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, neem 
stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid. Vanuit huis kunt u op 4 mei kijken 
naar een fi lmpje met een aangepaste herdenkingsceremonie en op 5 mei naar 
een documentaire over ‘Heumen 1940-1950’. Lees onderstaand bericht voor 
meer details.

Maandag 4 mei
Burgemeester Marriët Mittendorff  legt bloemen 
bij het monument in Overasselt waar jaarlijks 
een 4 mei herdenking plaatsvindt. Tevens 
houdt ze een toespraak. Er worden opnames 
gemaakt die vanaf 19.00 uur via onze website 
en onze social media-kanalen te zien zijn.

Dinsdag 5 mei
Aanvankelijk was het plan om in Maldensteijn 

een middag te organiseren met onder meer 
beelden van Heumen in de jaren 1940-1950 en 
een escape room, maar dit kan niet doorgaan. 
U kunt nog wel gratis online meedoen met een 
escape room met als thema ’75 jaar vrijheid’. 
Kijk op: https://deverlorenherinnering.nl. 

Verder worden de beschikbare beelden nu 
gemonteerd in een documentaire, die op 5 mei 
wordt uitgezonden op de lokale tv en verspreid 

via de website van de gemeente: 
www.heumen.nl/75jaarvrijheid. 
Nadere informatie volgt. Op de website staat 
nu al een fi lmpje over de bevrijdingsactivitei-
ten van afgelopen najaar.

Doet u ook mee?
We houden ons aan de richtlijnen van het 
RIVM. We vragen u nadrukkelijk om thuis te 
blijven en op 4 mei de vlag de hele dag 
halfstok te hangen (dit mag dit jaar de hele 
dag, normaal is het vanaf 18.00 uur) ter 
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoff ers.

Verder zijn er nog 2 initiatieven gestart:
- 19.58 uur: speel de taptoe mee! U vindt 
 meer informatie op: https://bit.ly/34Lfb Ek
- Na de 2 minuten stilte het eerste couplet 
 van het Wilhelmus te zingen. U vindt meer 
 informatie op: https://bit.ly/2VkrnZt

Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te steken om 
de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan 
hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. 
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Wist u dat wij ook een digitale nieuwsbrief 
versturen? U bent dan altijd als eerste op 

de hoogte van het laatste nieuws. 
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere 

woensdag in uw mailbox. 
Aanmelden gaat eenvoudig via: 
www.heumen.nl/nieuwsbrief. 

Abonneer u op 
onze digitale 
nieuwsbrief!



De week van 
de burgemeester

Het paasweekend verliep voor de 
meeste mensen waarschijnlijk heel 
anders dan in voorgaande jaren. 
Prachtig weer, zeker op zondag, en dat 
verleidt tot genieten in de tuin, op het 
water en in de natuur. Fietsen en 
wandelen, ritjes in de auto langs de 
bloeiende boomgaarden, met een 
vriendenclub op de wielrenfi ets of na 
de wintertijd de motor weer van stal 

halen voor gezellig toeren. Dat had allemaal gekund, maar 
niet in Coronatijd. In zo’n tijd van crisis zijn er mensen die 
zoveel verdriet hebben dat van dat mooie weer niets wordt 
gemerkt. Of dat het zelfs oneerlijk wordt gevonden dat de 
natuur groeit en bloeit. En er is een overheid die beperkin-
gen oplegt. Weliswaar met een goede reden, maar dat 
strookt niet altijd met het gevoel van een paar vrije dagen 
in combinatie met mooi weer.

Heel veel mensen weten het mooie midden te houden. Wel 
er op uit, maar met afstand tot anderen en zonder overlast 
te geven. Wat fi jn was dat, want dan hoeven de maatrege-
len niet te worden aangescherpt. Er zijn wel een paar extra 
beperkingen opgelegd. Zo waren in onze gemeente de 
dijken alleen toegankelijk voor wandelaars. In het weekend 
daarvoor waren er verschillende groepen motorrijders en 
wielrenners die de wandelaars bijna van de dijk reden. Dat 
was niet de bedoeling. Burgemeester Bruls besloot daarop 
een groot deel van de dijkwegen te sluiten, zoals ook bij 
ons.

Ja, u leest het goed, de burgemeester van Nijmegen 
besloot dat voor onze gemeente. En ook voor de dertien 
andere gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Dat past bij 
de noodmaatregelen die tegenwoordig in het hele land 
gelden. De heer Bruls neemt als regioburgemeester de 
besluiten, natuurlijk wel na bestudering van de situatie en 
in overleg met de burgemeesters, politie en offi  cier van 
justitie. Iemand zei tegen mij: “Hij neemt stevige maatre-
gelen maar die horen we niet van u.” Dat klopt. Ik ben blij 
met zijn inzet om de zaak in de hand te houden. Wat ik doe 
is hem van informatie voorzien over het wel en wee in onze 
gemeente, maar besluiten nemen over de aanpak hoort 
even niet bij mijn taak. Ook nadenken over de invulling van 
nationale festiviteiten en herdenkingen is niet aan de 
gemeenten. Landelijk zijn daar richtlijnen voor. Zo wordt 
voorgesteld dat we op Koningsdag, 27 april zoveel als 
mogelijk de vlag uithangen. En dat we om vier uur in de 
middag thuis, in de kamer, de tuin of op het balkon, een 
toost uitbrengen. Zo is er toch nog iets dat we dan allemaal 
tegelijk, dus samen doen, want verdere festiviteiten zijn 
allemaal afgelast. In onze gemeente zijn er net als in alle 
andere geen kinderfeesten van het Oranjecomité, geen 
rommelmarkten en komen ook de gedecoreerden niet bij 
elkaar. Een memorabele Koningsdag. Laten we hopen dat 
deze aanpak ten goede komt aan ieders gezondheid.

Marriët Mittendor�   

Collectes

• In verband met het coronavirus hebben de Erkende Goede Doelen die tot eind 

april 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

• Malden: Sectie A Perceel 1395 en 1397 (nabij Hatertseweg 8), Veldweg 1 

• Nederasselt: Broekstraat 72

Verleende omgevingsvergunningen

• Nederasselt: Eindsestraat 3 

• Overasselt: Hoogstraat 56

Ambtshalve intrekking omgevingsvergunning 

• Overasselt: De Laan 6 en 6A

Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen

• Malden: De Horst 4
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Maandag 27 april-Koningsdag
Vorige week lieten we u al weten dat Koningsdag dit jaar niet door-
gaat. De maatregel om alle feestelijkheden op 27 april af te zeggen is 
al eerder genomen. Die beslissing valt onder de maatregelen die door 
onze regering zijn genomen om verdere verspreiding van het corona-
virus te voorkomen.

Helaas dus géén feestelijkheden maar we willen u wel vragen om op 27 april vanaf 
zonsopgang de vlag en wimpel uit te hangen voor de Koning en voor elkaar. De vlag 
gaat uit voor al die mensen die Nederland op de been houden. Om wat kleur te 
brengen in donkere tijden. De kerkklokken luiden in al onze dorpen (tussen 09.45 en 
10.00 uur) als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. Ook vragen wij u om 
om 16.00 uur thuis een nationale toost op de gezondheid van iedereen uit te 
brengen!

Actie voor jongeren
De Stichting ‘Jong Ondernemen’ geeft  al meer dan 25 jaar scholen praktische 
ondernemerschapsprogramma’s. Voor deze Koningsdag hebben ze ook weer een 
leuke actie verzonnen. Ze roepen namelijk alle kinderen van Nederland op om zich 
vanuit huis in te zetten voor de ander! Hoe dan? Nou, door de ‘Ik ben een Koning’-les 
te doen en een eigen actie op te zetten. Ga naar: 
www.jongondernemen.nl/nl/ikbeneenkoning voor meer informatie en doe mee!


