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U heeft geldproblemen door de 
coronacrisis. Of u heeft misschien al 
langer schulden, maar door corona is 
uw inkomen nu minder. U kunt uw 
huur, hypotheek, zorgverzekering of 
andere rekeningen niet meer betalen.

Met welke problemen kunt u naar het financi-
eel spreekuur komen?
• Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen.
• Ik ben ondernemer maar heb nu geen tot  
 weinig inkomen meer en ik weet niet hoe het  
 verder moet met mijn bedrijf.
• Ik heb veel post die ik niet meer open maak.
• Ik heb een brief die ik niet begrijp van bij- 
 voorbeeld de Belastingdienst, gemeente of 
  zorgverzekering.
• Ik krijg post van een incassobureau en ik  
 weet niet wat ik moet doen.
• Ik heb geen geld meer om eten te kopen of  
 mijn vaste lasten te betalen.

Vrijblijvend spreekuur
Het spreekuur is bedoeld voor u om vrijblijvend 
een vraag te stellen over uw financiën en als 
wij u niet direct kunnen helpen, dan maken we 
een vervolgafspraak. Het spreekuur wordt 
verzorgd door consulenten van de Gemeente 
Heumen en u kunt op de volgende avonden 
een afspraak maken.
• Maandag 10 augustus 2020 van 18.00 uur  
 tot 20.00 uur
• Maandag 17 augustus 2020 van 18.00 uur  
 tot 20.00 uur
• Maandag 24 augustus 2020 van 18.00 uur 
 tot 20.00 uur
• Maandag 31 augustus 2020 van 18.00 uur   
 tot 20.00 uur

Afspraak inplannen
De afspraak duurt maximaal 30 minuten. Deze 
kunt u gemakkelijk inplannen op onze website:
Ga naar www.heumen.nl, kies voor de knop 

‘Afspraak maken’ en kies vervolgens voor 
‘Financieel spreekuur Corona’. Wij staan voor u 
klaar! 

Financieel spreekuur Corona  
Gratis hulp bij geldproblemen

Meer parkeerplaatsen rondom Sportcentrum Malden
Het nieuwe Sportcentrum Malden is 
alweer enkele maanden in gebruik. 
Nu mag er gelukkig ook weer meer 
gesport worden. Maar dan wel op 
gepaste afstand, volgens de corona-
maatregelen.

In de afgelopen maanden is de oude Veld-
schuur verwijderd. Doordat de meeste mensen 
thuis moesten blijven als gevolg van de 
corona-maatregelen, en het ook mooi weer 
was, hebben de sloopwerkzaamheden voor 

meer overlast gezorgd. Nu de oude Veldschuur 
weg is, is er ruimte om de parkeerplaatsen aan 
de achterzijde van het nieuwe Sportcentrum 
aan te leggen. Als deze parkeerplaatsen in de 
zomermaanden klaar zijn, dan liggen er 110 
parkeerplaatsen rondom het nieuwe Sport-
centrum Malden.

E-parkeerplaatsen
Vlakbij de hoofdingang van het Sportcentrum 
zijn twee E-parkeerplaatsen aangebracht voor 
het laden van elektrische auto’s. Maar het 

beste is natuurlijk als u lopend of op de fiets 
naar het Sportcentrum komt. Voor de voet-
gangers en fietsers is er een nieuw pad 
aangelegd dat loopt vanaf de Huikeling naar 
de Veldsingel. In het najaar worden de bomen 
en planten aangeplant en wordt het gras in-
gezaaid. Dan zijn alle werkzaamheden op het 
buitenterrein van het Sportcentrum Malden 
gedaan en kunt u gebruik maken van een 
mooie en eigentijdse sportvoorziening.



Zomeractiviteiten op het Multicourt
Op woensdag 15 juli heeft  de eerste activiteit plaatsgevonden op het Multi-
court. Dit was een groot succes! Zeker 25 kinderen deden mee met de work-
shops skaten en steppen. De activiteiten voor de komende weken vindt u 
hieronder! Heeft  u of uw zoon/dochter nog leuke ideeën dan kunt u deze nog 
steeds aanmelden op: www.heumenpraatmee.nl

Geef hulpdiensten 
de ruimte

Op een vervelende vakantiefi le zit 
natuurlijk niemand te wachten. Vaak 
worden deze fi les veroorzaakt door 
een ernstige aanrijding, waardoor de 
hulpdiensten in actie komen. Bij dit 
werk telt iedere seconde en dat 
vraagt enige alertheid van ons 
allemaal. 

Het grootste voertuig van de hulpdiensten is 
een brandweerwagen en deze is een stuk 
breder dan een gemiddelde personenwagen. 
Ziet u de hulpdiensten naderen, blijf dan vooral 
kalm en maak ruimte zonder het overige ver-
keer in gevaar te brengen. 

Parkeren in parkeervakken
Maar ook op het vakantieadres kunt u oog 
hebben voor veiligheid door uw auto te par-
keren in de aangegeven parkeervakken. En als 
deze vakken niet zichtbaar of onduidelijk zijn, 
houd er dan rekening mee dat een brandweer-
wagen 3,5 meter nodig heeft  om te kunnen 
passeren. Geef de hulpdiensten dus de ruimte, 
dan kunt u rustig genieten op een gezellig 
terrasje of verfrissing zoeken aan het water.

Eerder op de hoogte? 
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief



De week van 
de burgemeester

Als de Commissaris van de Koning op 
bezoek komt proberen we natuurlijk een 
interessant programma te bedenken en 
dat is heel goed gelukt op een mooie 
vrijdagochtend. Eerst ontvangst op ons 
gemeentehuis en dan naar Harm’s Hoeve 
voor rondleiding en toelichting. Tot slot 
naar het Nederlands Centrum voor 
wijnbouw in Berg en Dal voor de ge-
zamenlijke lunch met de commissaris 

en burgemeester en wethouders van Berg en Dal. Het was 
afwisselend en we zagen veel energieke mensen die vol vuur 
hun verhalen vertelden. Mooi aan beide bedrijfsbezoeken was 
om te merken hoe ondernemers zaken combineren waardoor 
er echt iets nieuws ontstaat. Heel inspirerend.

De commissaris startte zijn bezoek in onze gemeente. 
We hebben daarbij gelijk goed kunnen uitleggen welke 
problemen er zijn met de Looistraat in Heumen en met 
de Rijksweg door Malden. En ook welke kansen er liggen, 
bijvoorbeeld aan de kanaalzone en in het centrum. We hopen 
natuurlijk dat de commissaris, en daarmee de provincie, oog 
heeft  voor wat er in onze gemeente speelt. Na een uur gingen 
we richting Harm’s Hoeve waar Pierre een bevlogen verhaal 
hield over het idee achter Harm’s Hoeve. Hoog boven de 
koeien, varkens, kippen en geiten luisterden we ook naar 
andere sprekers die een betoog hielden over duurzaamheid in 
onze gemeente. Het waaide behoorlijk maar het gastvrije 
onthaal met koffi  e en brownies was hartverwarmend. Berg en 
Dal nam vervolgens het middagdeel voor haar rekening.

En zo gaan we zachtjesaan richting reces, in de politiek de 
mooie naam voor vakantie. Van meer mensen dan in andere 
jaren hoor ik dat ze moe zijn en naar hun vakantie snakken. 
Corona heeft  toch energie gekost, misschien omdat we heel 
hard moesten nadenken over hoe we de alledaagse dingen wél 
zouden kunnen realiseren, zodat ze door kunnen blijven gaan. 
Er is natuurlijk ook veel geleerd in de voorbije periode. 
Veel mensen hebben internet op een heel nieuwe manier leren 
kennen. Dat pakken ze ons ook niet meer af. We hoeven dus 
niet persé naar Arnhem, Utrecht of Den Haag om zaken te 
bespreken; het kan ook vanaf huis of kantoor via het beeld-
scherm. Dat scheelt veel reistijd. Het kan vast niet altijd en 
ook daarin zullen we dus weer een evenwicht moeten zoeken.

De raadsleden hebben zes weken lang geen vergaderingen en 
komen mogelijk zo ook aan andere dingen toe. Voor u hoop ik 
dat u ook even tijd hebt om op adem te komen. Al die berich-
ten over mensen die protesteren, over regelgeving die er wel 
of niet moet zijn, over groepen die op de vuist gaan. Stuk voor 
stuk zaken die ons ook allemaal energie kosten. Daar moet 
eigenlijk iets tegenover of naast staan wat heel mooi is, waar 
we blij van worden. Dus ik hoop dat er zoiets is, ook voor u.

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.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Hamelbergstraat 4a

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

• Malden: Schoolstraat 23a

Aanvraag omgevingsvergunning

• Malden: De Karn 8

• Overasselt: Nabij Kruiskamp 1 te Overasselt kadastraal perceelnummer 2206 

 te Heumen

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Droogsestraat 12, nabij Hatertseweg 9 te Malden kadastraal Heumen 

 sectie G no. 4726 4729 en 4739

• Heumen: De Hosterd 53

Afgelopen week is onze beweegcoach Dorien Vrolijks voor het 
eerst gestart met het maken van een korte wandeling in 
Malden met inwoners die daar zin in hebben: het is gezond, 
gezellig en gratis! Doet u ook mee!

In een ommetje van ongeveer 1,7 kilometer werd er gezellig gekletst en 
gelachen. Daarna ging het gezelschap een kopje koffi  e en thee drinken in 
het restaurant van Malderburch.

Doet u ook mee?
Loopt u ook gezellig mee? In de zomervakantie lopen we elke week op don-
derdagmiddag vanaf 14.00 uur. We verzamelen op het terras naast de voor-
deur van Malderburch. Iedereen is welkom! Zonder of met rollator. Na af-
loop drinken we een kopje koffi  e of thee als u dat wilt, dat is wel op eigen kosten.

Heumen beweegt 
met beweegcoach
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