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Coronahulp: waar vind ik hulp of kan ik hulp aanbieden?
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Bent u digitaal vaardig? 
Dan is Wehelpen.nl misschien iets 
voor u wanneer u hulp zoekt of hulp 
wilt aanbieden. U kunt hiervan gebruik 
maken wanneer u geen familie, buren 
of organisatie hee�  om hulp aan te 
vragen of aan te bieden. Die zijn in 
verband met de coronacrisis nu vaak 
meer op afstand.

De gemeente Heumen is vanaf deze week 
aangesloten bij de website WeHelpen:
www.wehelpen.nl. WeHelpen verbindt al 8 jaar 
lang buurtgenoten rondom vraag en aanbod. 
Met duidelijke profi elen en trefwoorden, dage-
lijkse monitoring en adviezen rondom veilig 
gebruik. Al 45.000 mensen gebruiken dit 
platform.

Kunt u hulp aanbieden?
Wilt u er zijn voor buurtgenoten? Maak uw 

hulpaanbod met trefwoorden zichtbaar en 
concreet op WeHelpen. Een duidelijk profi el 
met een foto en korte tekst is ook van belang. 
Kijk ter inspiratie eens hoe anderen op: 
Wehelpen.nl dat doen.

Hee�  u hulp nodig?
Maak een account aan en bekijk direct het 
aanbod van dorps- en buurtgenoten. Of plaats 
uw vraag op de website zodat anderen daarop 
kunnen reageren. Hee�  u zich aangemeld? 
Houd dan uw mail in de gaten voor nieuwe 
berichten (check ook uw spambox).

Whapp: de matchingsapp voor burenhulp
WeHelpen hee�  ook een nieuwe app - Whapp 
- die buurtgenoten snel op hulpvragen matcht. 
Whapp hee�  een rubriek met aangepaste 
activiteiten die in deze periode van belang 
kunnen zijn. U kunt Whapp heel goed náást 
Wehelpen.nl gebruiken. Inloggen op Whapp 

kan eenvoudig met uw Wehelpen-wachtwoord. 
Interesse? Download Whapp WeHelpen in uw 
appstore of kijk op www.whapp.nl voor meer 
informatie.

Iedereen makkelijk vindbaar
Enthousiast? Inspireer anderen zich ook aan te 
melden op wehelpen.nl en/of Whapp.

Behoe� e aan telefonisch contact? 
Bel dan naar Het Rode Kruis

Het Rode Kruis hee�  een speciaal telefoonnummer geo-
pend waar ouderen en zieke mensen terecht kunnen met 
vragen rond het coronavirus. Bel naar telefoonnummer: 
(070) 445 58 88

De hulplijn is bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die 
door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken 
en de mensen in hun omgeving. “We hebben gemerkt dat er bij deze 
groepen veel behoe� e is aan een luisterend oor,” zegt directeur Marieke 
van Schaik van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal.

Het nummer kan ook worden gebeld voor praktische tips. Volgens Van 
Schaik wil de organisatie de vinger aan de pols houden. “We staan nog 
maar aan het begin en willen weten waar de hulpbehoe� e zit.”

Beeldvormende 
en oordeels-

vormende vergade-
ringen april vervallen
De beeldvormende vergadering van 2 april 
en de oordeelsvormende vergadering van 
9 april zijn geannuleerd in verband met de 
maatregelen rondom het coronavirus. Een 
vervangende datum is nog niet bekend, deze 
wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Toestemming 
helikoptervluchten 

op 3 april
HeliCentre, een bedrijf dat helikoptervluch-
ten en vlieglessen aanbiedt, zal op vrijdag 
3 april 8 vliegbewegingen maken tussen 
8.45 en 9.30 uur van en naar het grasland 
nabij Bergzicht in Heumen. Hiervoor is 
toestemming verleend door de provincie.



Geen losse compost en compostzakken 
op milieustraten

Nomineer een ondernemer voor 
`De Cirkel´ 2020

Elk kind moet mee 
kunnen doen!

Ieder jaar is er een landelijke com-
postdag. Dar bedankt u op deze dag 
voor het scheiden van groente-, 
fruit- en tuinafval (g� -afval) door 
middel van het uitgeven van compost. 
Helaas gaat de compostdag dit jaar 
niet door. Omdat het extreem druk is 
op de milieustraten delen wij voorlo-
pig geen compostzakken uit op de 
milieustraten. Wij danken u voor uw 
begrip.

Het is sinds afgelopen weekend extreem druk 
op de milieustraten. Door het uitgeven van 
compostzakken kan het nog drukker worden. 
Door het coronavirus willen wij deze drukte 
zoveel mogelijk voorkomen. Als de compost-
zakken op de milieustraten beschikbaar zijn, 
communiceren wij hierover. 

Het Rijk van Nijmegen gaat de komen-
de vijf jaar aan de slag met een Circu-
lair Programma. Onderdeel van het 
Circulaire Programma is de jaarlijkse 
uitreiking van een nieuwe prijs: 
‘De Cirkel’. Deze prijs is voor de orga-
nisatie in het Rijk van Nijmegen die 
zich op het gebied van circulair on-
dernemen het meest onderscheidt 
door de impact die de organisatie 
hee�  op het grondstofgebruik. 
De uitreiking van de prijs is dit jaar 
voor het eerst en is onder voorbehoud 
tijdens het Circulaire Economie 
Festival op dinsdag 26 mei in de 
Vereeniging in Nijmegen. 

De Cirkel
De circulaire prijs is een logische en mooie 
vervolgstap na de MVO Award Rijk van 
Nijmegen. De prijs is een initiatief van de 

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met Dar via nummer: 
(024) 371 60 00 of kijk op: 
www.dar.nl/coronavirus

circulaire raad en wordt samen met RvN@ 
georganiseerd. Voorzitter van de jury van de 
prijs is Sylvia Fleuren, wethouder Berg en Dal. 
De jury bestaat verder uit Pierre Guelen, CEO 
Planon, Jan Jonker, professor Radboud 
Universiteit, specialist op gebied Circulaire 
economie en Maarten Schoenaker, wethouder 
van de gemeente Heumen en voorzitter 
werkgroep circulair regio Arnhem/Nijmegen. 

Nomineren tot en met 31 maart  
Kent u een organisatie die circulariteit voorop 
hee�  staan? En brengen zij dit ook in de 
praktijk door circulair te ondernemen? 
Nomineer hem of haar dan voor ‘De Cirkel’. 
Op de website www.rvnhub.nl/cirkel vult u tot 
en met 31 maart een formulier in over de 
ondernemer die u nomineert. Stichtingen en 
verenigingen kunt u niet nomineren. Voor een 
nominatie moet de onderneming minimaal 
2 jaar bestaan en meer dan 2 � e in vaste 
dienst hebben. Alle aanmeldingen worden met 
veel aandacht beoordeeld op de kernthema’s 
die ook tijdens het Circulaire Economie Festival 
centraal staan: (keten)samenwerking, aware-
ness en circulaire businessmodellen. Wat we 
terugvragen van de winnaar is een workshop 
bij het bedrijf zelf voor geïnteresseerden. 

Op rvnhub.nl/cirkel staat alle informatie over 
de prijs, het proces, de jury en nog veel meer. 

Een alleenstaande moeder vertelt: 
“Ik heb weliswaar werk, maar sta er 
alleen voor in de opvoeding van mijn 
drie kinderen. Elke dag word ik gecon-
fronteerd met mijn fi nanciële proble-
men. De hulp die Stichting Leergeld 
mij hee�  gegeven zie ik als een groot 
geschenk. Het hee�  er voor gezorgd 
dat er een last van mijn schouders is 
gevallen.”

Deze alleenstaande moeder is niet de enige die 
zich grote zorgen maakt hoe ze haar kinderen 
- net als alle andere kinderen - kan laten mee-
doen aan allerlei activiteiten. 
Stichting Leergeld De Stuwwal helpt ouders 
met kinderen in de lee� ijd van 4 tot 18 jaar. 
Zij verzorgt fi nanciële ondersteuning voor de 
aanschaf van schoolspullen, de aanschaf van 
een laptop, bijdragen voor schoolreisjes, con-
tributie voor sportclub en muziekles of bij-
voorbeeld zwemles. Het doel van de Stichting 
Leergeld is om te voorkomen dat kinderen 
worden uitgesloten van allerlei activiteiten die 
voor hun vriendjes en vriendinnetjes vanzelf-
sprekend zijn.

Hoe vraagt u hulp aan?
Herkent u zich in dit verhaal en lukt het u 
ook niet om uw kinderen aansluiting te laten 
vinden bij activiteiten van hun vriendjes? 
Aarzel dan niet en neem contact op met de 
stichting. Een aanvraagformulier is te vinden 
op www.leergeld.nl/destuwwal of bel met:
(06) 53 38 74 56.
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Loket Duurzaam Wonen Plus 
bereikbaar via e-mail en telefoon
Vanwege de adviezen van de Rijksoverheid en de beperkingen die daarbij horen, 
is het fysieke Loket Duurzaam Wonen Plus in principe tot 6 april gesloten. 
U hoe�  dus niet langs te komen op donderdagochtend, maar kunt wel contact 
opnemen via info@duurzaamwonenplus.nl, de website: www.duurzaamwonen-
plus.nl of bellen met de gemeente Heumen (14024). U wordt dan doorverbon-
den en we kunnen uw vragen blijven beantwoorden.

De week van 
de burgemeester

Het zijn bijzondere en voor sommige 
mensen heel trieste tijden. We kennen 
allemaal wel iemand die bang is dat 
het virus dat ons teistert het eindstation 
is voor zichzelf of voor geliefden. 
De verhalen die tot ons komen over 
ziek en eenzaam zijn, over geen eten 
in huis hebben en geliefde naasten niet 
kunnen bezoeken, stemmen niet tot 
vrolijkheid. Evenmin als de situatie 

waar veel ondernemers in terechtkomen. En wonderwel 
zien we mensen die het beste uit zichzelf weten te halen 
en creatief zijn in het bedenken van mogelijkheden om 
overeind te blijven of zelfs anderen te helpen. Wie had dit 
aan het begin van dit jaar kunnen voorspellen.

Ook mijn eigen leven ziet er heel anders uit dan een paar 
maanden geleden. Ik type dit stukje op mijn werkkamer, 
maar dan wel thuis, en niet met rondom de geluiden van 
pratende of lachende collega’s. Voortdurend staat er een 
mobiel aan waarop gesprekken binnenkomen, soms van 
een hele groep. Zo vergaderen we bijvoorbeeld als college 
op dinsdag met voor ons dat kleine scherm waarop de 
gezichten goed te onderscheiden zijn. Gaat boven ver-
wachting. Maar op visite gaan bij bruidsparen, in de auto 
naar een vergadering ergens in het land of een groep 
toespreken, dat kan niet in deze tijd. Ter afwisseling van 
het thuis zijn probeer ik minstens twee keer per dag een 
kwartier stevig te wandelen, en dan adem ik diep in en uit 
om te zorgen dat mijn luchtwegen goed aan het werk zijn. 
Want wellicht heb ik dat virus ook wel onder de leden, je 
weet maar nooit. En ik temperatuur twee keer per dag, 
want koorts blijkt bij het ziektebeeld te passen. Ik hou het 
dus een beetje in de gaten.
In brieven wordt ons verteld dat de politie het erg druk 
hee� , dus ik had erop gerekend dat ik een tijdje weinig van 
hen zou horen. Maar dat is niet zo. De politie is alert als 
altijd. Zo werd ik de voorbije week gebeld dat er alweer een 
hennepplantage was gevonden waarvoor mensen zijn 
opgepakt. Er was zo geknoeid met de elektriciteit dat er 
gemakkelijk brand had kunnen ontstaan waarbij meerdere 
huizen gevaar liepen. Ik ben dus blij dat het ontdekt is, 
want nu is het nog goed afgelopen. 

Ook kreeg ik een bericht over een ernstig ongeval waarbij 
een man tijdens werkzaamheden aan zonnepanelen door 
een dak zakte. De eigenaar leidde de kudde dieren in de 
schuur kalm naar een andere plek zodat de mensen van de 
ambulance goed bij de verwonde man konden komen. 
Collega’s waren vanzelfsprekend hevig ontdaan. Zo’n 
moment is intens, met naast de angst om de gezondheid 
van de collega ook de aanwezigheid van traumahelikopter 
en politie. Hopelijk loopt het met de patiënt goed af. En dat 
hoop ik voor u allen ook. Ik mis u een beetje, en ik hoop dat 
we gezond blijven met elkaar en op weg naar de zomer 
elkaar weer meer kunnen zien!

Marriët Mittendor�   

www.heumen.nl27 maart 2020

Collectes

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

   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, g�  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: Nabij Rijksweg 148

• Overasselt: Hamelbergstraat 4, Korenbloemstraat 11, Schoonenburgseweg 37A

Verleende omgevingsvergunning

• Malden: Hofstraat 2

Ontwerpwijzigingsplan Hamelbergstraat 4 te Overasselt

Burgemeester en wethouders van Heumen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 

“Hamelbergstraat 4” met identifi catienummer NL.IMRO.0252.BUbpHamelbergstr4-OW01 

gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

• Het plan: Het ontwerpwijzigingsplan hee�  betrekking op de locatie Hamelbergstraat 4 in 

 Overasselt. Het plan omvat het planologisch-juridisch kader om de bedrijfsbestemming 

 op deze locatie om te zetten naar een woonbestemming. Het bestaande bedrijf wordt 

 beëindigd en de bedrijfsgebouwen worden gesloopt. De bedrijfswoning krijgt een 

 woonbestemming. Ter compensatie van de te slopen bedrijfsbebouwing mag een extra 

 woning worden gebouwd. De hele locatie wordt goed landschappelijk ingepast. Met het 

 wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 7.5.2 

 van de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Heumen 2009”. 

• Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan, met de onderliggende onderzoeken ligt vanaf 

 maandag 30 maart 2020 tot maandag 11 mei 2020 tijdens de openingsuren ter inzage bij

  de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan het 

 Kerkplein 6 te Malden Tevens is het plan digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op de

 landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl 

• Reactiemogelijkheden: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-

 hebbenden gedurende deze termijn, schri� elijk of mondeling, zienswijzen over het 

 wijzigingsplan naar voren brengen. Een schri� elijke zienswijze moet worden gericht aan 

 het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. 

 Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambte- 

 naar, te bereiken op telefoonnummer 14024. Degene die niet tijdig een zienswijze indient, 

 kan in een later stadium geen beroep instellen tegen het defi nitieve besluit.

Verkeersbesluiten

• Overasselt: Zilverbergweg, reserveren individuele gehandicaptenparkeerplaats


