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Dit weekend gaat de wintertijd in. Nu het 
’s avonds eerder donker is, hebben inbrekers 
meer gelegenheid om hun slag te staan. 
Politie en gemeente zijn in deze ‘donkere 
dagen’ daarom extra alert. Zelf kunt u ook iets 
doen.

Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als uw woning een 
bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. Laat daarom altijd 
een lamp branden als u ‘s avonds weg bent. Bent u de hele 
dag van huis, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. 
Vergeet ook de buitenlamp niet.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in 
het slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio 
werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-
bedrijven. Zij adviseren over maatregelen om inbraak te 
voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de werk-
zaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed 
hang- en sluitwerk. Een erkend PKVW-bedrijf bij u in de 
buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl. 

Meer tips om woninginbraak te voorkomen
Kijk op www.heumen.nl/samensterktegeninbrekers of 
www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

Zaterdag 2 november wordt de jaar-
lijkse Natuurwerkdag gehouden. Dit is 
een initiatief van Landschapsbeheer 
Nederland. Ook in onze gemeente 
kunt u meewerken aan het onderhoud 
van het landschap. Zoals het onder-
houd aan hagen en bossingels of het 
plaggen van heide. De locaties zijn in 
het Lierdal, de heemtuin, op het 
scoutingterrein St. Walrick en in de 
Overasseltse vennen.

De gemeente vindt het belangrijk het onder-
houd van landschap door vrijwilligers te 
stimuleren. Het landschap vraagt jaarlijks 
onderhoud. Onder deskundige begeleiding 

kunt u kennis maken met een oorspronke-
lijke  wijze van heggenbeheer, namelijk het 
vlechten van heggen. Ook kunt u heggen 
knippen, snoeien en knipsel verzamelen, of 
heide plaggen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 1 november op 
www.natuurwerkdag.nl. Als u uw postcode 
invoert, vindt u de werklocaties en een om-
schrijving van de werkzaamheden. 
Na aanmelding ontvangt u verdere informa-
tie. Voor alle locaties geldt: ervaring is niet 
nodig, wel zin om de handen uit de mouwen 
te steken! Help mee natuur en landschap te 
onderhouden! 

Doe mee aan de natuurwerkdag op 2 november!



Ingrid raakt fi nancieel in een lastig 
parket na haar echtscheiding. “Ik 
had alles voor elkaar. Een man, twee 
dochters, leuk koophuis, parttime 
baan. Maar dingen kunnen verande-
ren. Het ging al een tijd niet lekker 
en we besloten te scheiden. Dan 
beland je dus in een roller coaster.” 

Gelukkig vond Ingrid een woning in de buurt 
van de school van de kinderen. “Maar ik 
moest opeens met de hel�  zien rond te 
komen. Er speelde zoveel tegelijk. Ik raakte 
het overzicht helemaal kwijt. Op een ge-
geven moment lukte het ook niet meer om 

de huur te betalen, daarna kwamen de aan-
maningen. Ik heb er nachten huilend van wak-
ker gelegen. Ik schaamde me rot. Toch nam ik 
contact op met mijn woningcoöperatie want 

er moest een oplossing komen. Gelukkig 
hadden ze begrip voor mijn situatie en 
dachten ze mee over een oplossing. 
Dat gee�  rust. En ook al ben ik er fi nancieel 
op achteruit gegaan, ik kom nu rond.”

De naam en de foto van Ingrid zijn niet echt. 
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de 
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van 
Ingrid of heb je andere geldzorgen? 
Er is hulp. Bel of whatsapp met gemeente 
Heumen (06) 50 44 23 27 of mail naar 
schuldhulpverlening@heumen.nl

www.achterdevoordeur.net

‘Gelukkig hadden ze begrip voor mijn situatie’

De Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB) 
is al enkele jaren actief in de gemeente 
Berg en Dal. Met behulp van vrijwilli-
gers worden inwoners met fi nanciële 
problemen geholpen met het op orde 
krijgen van de administratie en het 
aanpakken van fi nanciële problemen. 
De ervaringen zijn positief. SSHB hee�  
deze zomer besloten haar werkgebied 
uit te breiden naar enkele regioge-
meenten, waaronder Heumen.

In de gemeente Heumen worden inwoners met 
fi nanciële problemen en schulden geholpen en 
begeleid door de gemeente en andere lokale 
instanties. Daarnaast is er behoe� e aan lang-
durige lichte administratieve ondersteuning van 
inwoners door vrijwilligers. Door deze onder-
steuning wordt voorkomen dat er fi nanciële 

problemen ontstaan of dat deze verergeren. 
De inwoner wordt bijvoorbeeld ondersteund 
bij de behandeling van de (digitale) post, het 
maken van een maandbegroting, het tijdig be-
talen van de rekeningen, het aanvragen van 
regelingen etc. 

Professionele ondersteuning
In Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB) hee�  de 
gemeente een partner gevonden die deze 
ondersteuning op zeer professionele wijze door 
vrijwilligers aanbiedt. Daarom is besloten dat 
SSHB vanaf 1 januari 2020 ook inwoners van de 
gemeente Heumen gaat ondersteunen. 
Deze ondersteuning is dus vooral bedoeld voor 
inwoners die (nog) geen schulden hebben. 
Inwoners kunnen zichzelf aanmelden bij SSHB 
of zullen worden doorverwezen door allerlei 
instanties.

Inwoners met schulden kunnen ook ondersteu-
ning van SSHB krijgen bij de administratie, maar 
de hulp voor hun schulden loopt via schuldhulp-
verlening van de gemeente. 

Vrijwilligers gezocht
Er worden nog vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers 
krijgen een training en goede ondersteuning via 
SSHB. Meer info: www.schuldhulpbuddy.nl 

In de periode 4 t/m 15 november 2019 
vindt er een verkenningsoefening 
plaats van de Koninklijke Landmacht in 
de regio West-, Midden- en Zuid-Gel-
derland en -Brabant. 

De oefening wordt gehouden in het kader van 
training voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. De kans is dus aanwezig dat zij 
ook in de gemeente Heumen een verkennings-
oefening uitvoeren.

Praktisch gezien houdt dit in, dat u in de 
periode 4 t/m 15 november kleine groepen 
militaire voertuigen kunt zien rijden. 
De voertuigen verplaatsen zich over bestaande 
wegen en paden, houden zich aan de wetgeving 
voor voertuigen en zullen het doorgaand 
verkeer niet hinderen. In het geval dat de 
militairen particulier terrein willen betreden, 
zullen zij hier eerst toestemming voor vragen 
(denk dan aan bedrijventerreinen en boerderij-
en met een groot erf).

Samenwerking met Stichting Schuld-
hulpbuddy in gemeente Heumen

Geplande militaire 
oefening 4 t/m 15 
november
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Collectes

• 27 oktober t/m 2 november: Diabetes Fonds

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

• Heumen: sectie I perceelnummer 390 (nabij 

 Blankenbergseweg 3A)

• Malden: Pitrus 61, Promenade 2 - 14

• Nederasselt: Broekstraat 1

• Overasselt: De Hage 12, De Laan 18 en 20, 

 Hoogstraat 16, Valkstraat 3

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Veldsingel 100

• Overasselt: Schoonenburgseweg 9

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Parksesteeg 12

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op uw 

persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt u digitaal raad-

plegen 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, 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

Na een fi jn weekend kom ik in 
een stil gemeentehuis, want 
tijdens de herfstvakantie zijn 
veel gezinnen met kinderen er 
even tussen uit. Dat gee�  mij 
tijd om achterstallig werk in te 
halen. Maar even terug naar 
het weekend: ik was bij Harm’s 
Hoeve aan de Westerkanaaldijk. 
Een jaar geleden ging het open 

met alle onzekerheden van dien. Want hoe zeker is 
het dat gezinnen komen kijken naar koeien, kippen, 
geiten en schapen en wat er verder te zien is op een 
boerderij. Nou, het blijkt een doorslaand succes, dat 
kon ik met eigen ogen zien, toen de eerste gasten al 
meteen doorliepen naar de mooie ronde stal. Ik was 
er omdat het predicaat ‘Boert Bewust’ vanaf nu op 
een bord bij de ingang hangt. Het keurmerk is voor 
agrariërs die hun bedrijf actief open stellen voor 
niet-agrariërs. Zo kunnen mensen, vaak gezinnen 
met kleine kinderen, zien waar hun eten vandaan 
komt en wat voor werk de boer doet. In deze tijd, 
met zoveel onbegrip en tegenstrijdigheden, is dat 
inzicht steeds meer van belang. Goed dat daar in 
onze gemeente aan wordt gewerkt.

Vlijt en Volharding, muziekvereniging uit Heumen, 
bestaat 125 jaar en dus is het tijd voor een feestje. 
Zeg maar FEEST, want de Heumenaren waren 
zaterdagavond massaal aanwezig. Een optreden 
onder de titel Space Cake, met veel elementen uit 
het heelal, vond plaats in Maldensteijn. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik het geweldig vond. De combi-
natie van muziek, fi lm, dans, zang, laser, jonge en 
oudere musici, dansers en publiek, ik vond het 
overweldigend. Ik denk dat wel ruim een kwart van 
de bijna 1700 inwoners van Heumen op de een of 
andere manier actief betrokken was bij het feest. In 
het dorp zelf werd in Terp nog een nazit gehouden 
met een live band. Ik denk dat veel mensen net als 
ik een heel fi jne avond hebben gehad. Met Vlijt en 
Volharding nu op naar de 150 jaar!

De jongeren in Malden staan negatief in de krant, 
en dat vinden ze niet bijster leuk. Ze hadden net 
met de nieuwe jongerenwerker de ontmoetingsplek 
helemaal opgeruimd en schoongemaakt. De ramen, 
de vloer en de directe omgeving, kortom met tijd, 
energie en water en zeep. En dan schij�  de Gelder-
lander dat het een zootje is. Je kunt je natuurlijk 
afvragen waarom het nodig is dat een jongerenwer-
ker het voortouw moet nemen om zo’n ruimte 
netjes te houden, maar we hebben gezien dat het 
de opvoeders niet is gelukt om hun kinderen 
netheid te leren. Dus dan moet de gemeenschap 
het doen. Op kosten van ons allen.

Marriët Mittendor�   

Aanmelden 
papieren afval-
wijzer 2020

Meldingen 
over huis-aan-

huis acties
We willen u zoveel mogelijk 
digitaal informeren over af-
val. Op www.dar.nl/afvalwij-
zer en in de Dar app vindt u 
uw ophaaldagen en informa-
tie over afval. Daarom krijgt 
u niet meer standaard een 
papieren afvalwijzer. Wilt u in 
2020 toch graag een papie-
ren afvalwijzer krijgen? Meld 
u dan uiterlijk 30 oktober 
2019 aan via: 
www.dar.nl/afvalwijzer. 
Als u geen papieren afvalwij-
zer meer wilt, hoe�  u niets te 
doen.

Dit kunt u allemaal doen met uw 
textiel
Nu de dagen korter worden en de 
zomer echt voorbij is, kan de win-
terkleding de kast in en de zomer-
kleding eruit. Wilt u oude kleding 
wegdoen of zijn uw lakens en hand-
doeken versleten? Doe het dan in 
de textielcontainer bij u in de buurt 
of bij de milieustraat. Textiel dat u 
niet meer kunt dragen of dat kapot 
is, gebruiken we weer voor nieuwe 
producten. Er zijn steeds meer be-
drijven die van ingezameld textiel 
nieuw textiel maken. Zo wordt oud 
textiel nieuw textiel.

Wat mag in de textielcontainer?
• Alle kleding, deze mag kapot zijn
• Schoenen, per paar samengebonden
• Linnengoed, zoals lakens en 
 handdoeken
• Knu� els
• Kapot textiel

Schoon en droog!
Doe textiel schoon en droog in een 
gesloten zak in de textielcontainer.

Waar staan textielcontainers?
www.dar.nl/containerlocaties 

Meer weten?
www.dar.nl/textiel 

Kringloopwinkel en kledingbank
Oude kleding kunt u ook naar een 
kringloopwinkel brengen. Of breng 
schone, hele en moderne kleding 
naar de Kledingbank in Nijmegen.

De laatste tijd hebben wij diverse 
meldingen ontvangen over bedrijven 
die aan de deur komen en daarbij de 
suggestie wekken namens de ge-
meente te werken. Denk hierbij aan 
het reinigen van de riolering en een 
buurtonderzoek naar energiege-
bruik. 

Wanneer iemand namens de gemeente aan 
uw deur komt, zal hij/zij zich altijd kunnen 
identifi ceren. Bovendien informeren wij u 
nagenoeg altijd over dergelijke huis-aan-huis
 acties, via een persoonlijk bericht of onze 
gemeentepagina in de krant. Mocht er dus 
iemand aanbellen die suggereert namens de 
gemeente te werken, vraag dan altijd waar 
het om gaat en vraag om identifi catie. 


