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Samenwerken om geldzorgen te voorkomen

5 juli 2019

De gemeenten Heumen en Berg en Dal 
en de woningcorporaties Waardwonen 
en Oosterpoort gaan intensief samen-
werken om geldzorgen bij inwoners 
eerder te signaleren. Om deze samen-
werking vast te leggen ondertekenden 
de vier organisaties op 1 juli het conve-
nant Vroegsignalering.

Door geldproblemen vroeg te signaleren en 
eerder persoonlijk contact te leggen met de 
inwoners kan het oplopen van schulden 
worden voorkomen. Dat is de aanpak waar 
wethouders Leo Bosland (Heumen) en Irma 
van de Scheur (Berg en Dal) en de bestuurders 
Eugène Janssen (Oosterpoort) en Hanke Struik 
(Waardwonen) zich samen sterk voor maken.

Hulpvraag vaak te laat
Een keer de huur niet betalen. Krap bij kas 
zitten en rekeningen te lang opzij leggen. 
Dit kan ons allemaal overkomen. Maar soms 
speelt er meer en stapelen problemen zich op. 
Mensen met geldproblemen lopen daar niet 
mee te koop en vragen ook niet graag of te 
laat om hulp. Door vroegsignalering vanuit 

verschillende instanties kan er op tijd hulp 
worden aangeboden. Bijvoorbeeld als de 
woningcorporatie een huurachterstand 
signaleert. Dan wordt er in eerste instantie zelf 
contact opgenomen met de huurder. Is het 
probleem groter? Kan ook de volgende maand 
de huur niet betaald worden? Dan geven de 
woningcorporaties vanaf 1 juli een signaal door 
aan de gemeente. De gemeente neemt ver-
volgens persoonlijk contact op met de inwoner 
voor een financieel plan van aanpak.

Op donderdag 27 juni 
vergaderde de gemeente-
raad van Heumen. Op de 

agenda stonden onder andere de 
aanstelling van een nieuwe accoun-
tant, woonruimte en de Regionale 
Energiestrategie (RES).

Vijf inwoners gaven hun visie
Aan het begin van de vergadering is door vijf 
inwoners gebruik gemaakt van het inspreek-
recht. Twee inwoners spraken over de con-
ceptvisie duurzame energie en het plaatsen 
van windmolens. Twee andere insprekers 
spraken over de handhaving in Overasselt. 
Tenslotte sprak er nog iemand over de 
nieuwe school in de Kroonwijk.

De gemeente krijgt een nieuwe accountant
Tijdens de vergadering werd er een nieuwe 
accountant aangesteld door de raad. Deze 
aanstelling is de bevoegdheid van de raad. 
De accountant controleert de jaarrekening 

en geeft advies aan de gemeentelijke organi-
satie. Het contract met de huidige accountant 
liep af en daarom is een nieuwe externe, 
onafhankelijke accountant gezocht en 
gevonden.

Er zijn objectieve criteria nodig om extra 
woonruimte te creëren
De raad sprak over het voornemen van het 
college van burgemeester en wethouders om 
extra woonruimte te creëren door middel van 
het splitsen van woningen. De gemeenteraad 
vindt dit een goed initiatief, maar hecht er wel 
waarde aan dat er objectieve toetsingscriteria 
zijn voor dergelijke aanvragen.

De raad komt met een zienswijze op de notitie 
over de RES
Als laatste punt van de avond stond de RES op 
het programma. De RES staat voor Regionale 
Energie Strategie. Die omvat de plannen van 
de gehele regio Arnhem/Nijmegen om de 
energievoorziening te verduurzamen. Om tot 

Samen geldzorgen aanpakken
De gemeenten en de woningcorporaties willen 
nu samen met de inwoners geldzorgen aan-
pakken. Hierbij zijn er verschillende mogelijk-
heden, zoals: het gebruik van toeslagen, 
heffingskortingen van de belasting, minima-
regelingen, hulp door een budgetcoach, 
schuldhulp, bemiddeling of begeleiding via 
diverse organisaties. Via de woningcorporaties 
kunnen inwoners ook een betalingsregeling 
voor de huur treffen.

Start campagne
Het ondertekenen van de convenanten mar-
keert tegelijkertijd de start van de campagne 
‘Achter de voordeur… schuilen soms geld-
zorgen’. Via deze campagne vragen de vier 
samenwerkende organisaties aandacht voor 
een situatie die iedereen kan overkomen 
(www.achterdevoordeur.net ). Belangrijk is 
dat mensen met geldzorgen zich realiseren 
dat er hulp is. ‘Achter de voordeur’ sluit aan 
bij de landelijke campagne Kom uit je schuld; 
www.komuitjeschuld.nl

Uit de gemeenteraad van 27 juni 2019
een definitief plan in de regio te komen, ligt 
er nu eerst een concept-startnotitie waar 
alle betrokken gemeenteraden hun mening 
over mogen geven: dus ook de gemeente-
raad van Heumen. Er werd in de raad leven-
dig gediscussieerd over hoe om te gaan met 
deze concept-startnotitie. Uiteindelijk werd 
besloten met een zienswijze te komen in de 
raadsvergadering van 4 juli aanstaande.

Terugluisteren 
Wilt u weten wat er gezegd is over o.a. de 
Regionale Energie Strategie tijdens deze 
vergadering? Dat kan via www.heumen.nl/
vergaderkalender, klik in de kalender op 27 
juni.

De volgende raadsvergadering is op 4 juli
Deze vergadering begint om 17.00 uur. 
De agenda en vergaderstukken kunt u 
vinden in de vergaderkalender. Deze is te 
vinden op www.heumen.nl/vergaderkalen-
der, klik op de kalender op 4 juli.



DE VIERDAAGSE KOMT ERAAN!

Donderdag 11 juli: 
bijeenkomst voor 
Heumense lopers

Festiviteiten 
in de dorpen

Het is bijna zover: van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli vindt de 103e 
editie van de Vierdaagse plaats! Ook wij maken ons op voor het grootste 
wandelevenement van het jaar. Op deze gemeentepagina houden wij u op 
de hoogte van de feestelijkheden en verkeersmaatregelen. 
Kijk voor alle informatie over de Vierdaagse op www.heumen.nl/vierdaagse. 

Woont u in de gemeente Heumen en loopt u 
dit jaar de Vierdaagse mee? Dan nodigen wij 
u uit voor een gezellig samenzijn op donder-
dagavond 11 juli van 20.00 tot 21.30 uur in 
het gemeentehuis.

De burgemeester brengt graag samen met u een toast 
uit op een succesvolle deelname. Ook ontvangt u een 
kleine attentie.

U bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
vierdaagse@heumen.nl. 

De Vierdaagse is niet alleen 
een bijzonder evenement 
voor de sportieve wandelaar, 
maar ook voor de feestvier-
der. In de week van de Vier-
daagse zijn er in de dorpen 
verschillende festiviteiten. 

Langs de wandelroutes kunt u 
genieten van vele DJ’s, bands en 
orkesten. Kijk voor een compleet 
overzicht van alle festiviteiten op 
www.heumen.nl/Vierdaagse. 

Bestrijding Eikenprocessierups Gemeente Heumen
Eikenprocessierupsen vormen een 
bedreiging voor de volksgezondheid. 
De haren, die zich op de rupsen en in 
de nesten bevinden, kunnen veel 
overlast veroorzaken bij mens en dier. 
Als mensen of dieren in aanraking 
komen met de haren, kunnen aller-
gisch lijkende reacties ontstaan op 
huid, ogen en luchtwegen. Op dit 
moment neemt het aantal meldingen 
explosief toe, zowel binnen de ge-
meente als in geheel Nederland.

Wat doet de gemeente om overlast zoveel 
mogelijk te beperken?
In mei is een groot deel van de bomen pre-
ventief gespoten. Hierbij is gekeken naar de 
gebieden die in 2018 de grootste besmetting 
gaven en locaties met een hoog risico zoals 
scholen, sportparken en de 4-daagse routes. 
Op dit moment krijgt de gemeente veel 
meldingen binnen, die op een digitale kaart 
geregistreerd worden. Aan deze meldingen 
wordt een prioriteit gekoppeld, waardoor de 
volgorde van de bestrijding bepaald wordt. 
Helaas is de bestrijding op dit moment zeer 
beperkt en kan er niet overal tegelijk bestre-
den worden. Ondanks de forse inzet, is er in 
geheel Nederland een tekort aan bestrijders 

en moeten we accepteren dat het veel langer 
duurt dan u gewend bent.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen
Als u in gemeentelijke bomen de eikenproces-
sierups aantreft, geef dit dan zo nauwkeurig 
mogelijk door aan de gemeente. Probeer 
daarnaast zo veel mogelijk de besmette 
bomen (dus ook bossen) te vermijden. 

Hang bijvoorbeeld niet de was onder de bomen 
en houd ramen en deuren dicht bij forse wind. 
Als u de besmette gebieden kunt ontwijken 
door een alternatieve route te nemen, verdient 
dat de voorkeur. Pas bovendien op met huis-
dieren. Laat geen honden uit op fors besmette 
locaties. Ook deze dieren kunnen er flinke last 
van krijgen.

Eikenprocessierups in uw eigen bomen?
Als u eikenprocessierupsen in uw eigen bomen 
ontdekt, neem dan contact op met een pro-
fessioneel bestrijdingsbedrijf. Voor de ge-
meente Heumen wordt Nationale Bomenbank 
Zuidoost-Nederland ingeschakeld. Nieuwe 
aanvragen van particulieren, bedrijven en 
organisaties kunnen we echter wegens de 
extreme drukte tot en met augustus niet in 
behandeling nemen. Wij verwachten dat dit op 
zijn vroegst begin september weer mogelijk is.

Meer informatie
Voor vragen over de effecten van de eikenpro-
cessierups op uw gezondheid kunt u contact 
opnemen met bureau Gezondheid Milieu en 
Veiligheid van de GGD, Gelderland - Zuid via 
telefoonnummer (088) 144 7144. 
Meer informatie is verder te vinden op: 
www.oakie.info 

Tijdens de intocht van de 4Daagse op 
vrijdag 19 juli is het gemeentehuis ge-
sloten. Alleen voor calamiteiten tijdens 
de doorkomst van de 4Daagse is het ge-
meentehuis tussen 09.00 en 16.00 uur 
telefonisch bereikbaar via telefoonnum-
mer 14 024.

Bereikbaarheid 
gemeentehuis
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KinderDenktank bezoekt Windpark 
Nijmegen-Betuwe

Donderdag 20 juni heeft de Kinder-
Denktank Heumen een bezoek ge-
bracht aan Windpark Nijmegen-
Betuwe. De kinderen van de Kinder-
Denktank denken na over hun eigen 
duurzame toekomst en een bezoek 
aan de windmolens kon daarom niet 
uitblijven.

“Mogen we in de windmolen kijken,” was de 
eerste vraag die de kinderen aan rondleider 
John Debie stelden. “Er in wel, maar omhoog 
kan niet. Er is een hele kleine lift die maar 
twee personen tegelijk 100 meter omhoog 
brengt, in de kop van de windmolen.”
Na het stellen van vragen als “Hoeveel kost 
een windmolen? Hoe lang duurt het om er 

een te bouwen. Waar komen de onderdelen 
vandaan? En wat levert meer op zonnepane-
len of windmolens?” mochten de kinderen in 
groepjes de windmolen van binnen bekijken.

“Heel hoog,” vonden de kinderen. Ze con-
cludeerden ook dat windmolens, maar ook 
zonnepanelen belangrijk zijn voor het op-
wekken van duurzame energie. ‘s Nachts is 
er immers geen zon en het kan ook windstil 
zijn, dus ze zijn beiden nodig. Veel informatie 
rijker ging de groep weer naar huis.
In de KinderDenkTank zitten leerlingen uit 
groep 7 en 8 van alle Heumense scholen. 
Zij zetten zich als woordvoerder in voor hun 
eigen groene duurzame toekomst. 

Finn, Jack, Anik en Daan 
(inzet foto) van de 
KinderDenktank Heumen 
hebben meer dan 300 
zakjes met zaden van 
wilde bloemen verspreid 
in het winkelcentrum 
van Malden. 

De actie Red de Bijen is 
bedacht omdat het niet 
goed gaat met de bijen 
en vlinders, die wel wat 
meer bloemen kunnen 
gebruiken.

Herhaal bericht 
Cliëntervarings-
onderzoek Wmo
Onlangs is het jaarlijkse cliënterva-
ringsonderzoek Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) van start ge-
gaan. De gemeente wil graag weten 
wat u vindt van de ondersteuning die 
u ontvangt vanuit de Wmo, zoals hulp 
bij het huishouden, een woningaan-
passing, een rolstoel, dagbesteding of 
begeleiding. 
 
We vragen Wmo-cliënten naar hun ervaringen 
met de Wmo. Hoe is er met uw hulpvraag 
omgegaan? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van 
de ondersteuning of voorziening die u krijgt? 
Welk effect heeft de ondersteuning op uw 
leven? Met de resultaten van het onderzoek 
wil de gemeente de hulp en ondersteuning 
verbeteren. 

Bureau I&O Research voert het onderzoek voor 
meerdere gemeenten in de regio Nijmegen uit. 
Heeft u een vragenlijst ontvangen en inmid-
dels ingevuld? In dat geval dankt de gemeente 
u van harte voor uw medewerking! Als u de 
vragenlijst nog niet heeft ingevuld, vragen wij 
u vriendelijk dit alsnog te doen. U bent niet 
verplicht om deze in te vullen, maar het is voor 
de gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen dit wel doen. 

Vertrouwelijk 
De vragenlijst kunt u op papier of digitaal 
invullen en terugsturen. U kunt dit doen tot 
uiterlijk 21 juli 2019. U mag iemand vragen om 
u te helpen bij het invullen van de vragen.
Dat kan bijvoorbeeld een familielid, een buur-
vrouw of een mantelzorger zijn. De antwoor-
den worden anoniem verwerkt. 
Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk en 
gebruiken we alleen voor dit onderzoek. 
De antwoorden zijn niet van invloed op de hulp 
of ondersteuning die u krijgt.

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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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).

Collectes

• Geen collectes

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: Dahliastraat 1, Kroonsingel 220, Rijksweg 78, Sluisweg 18, Stalmeesterslaan 36

• Overasselt: De Laan (kadastraal F perceelnummer 805)

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Broekkant 24A (sportaccommodatie De Broekkant), Huikeling 13 

• Overasselt: Valkstraat 19A

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Valkstraat 15

Agenda

VERGADERING BURGERADVIESRAAD 

Dinsdag 9 juli, 19.15 uur, gemeentehuis

De week van 
de burgemeester

Soms ben ik een hele week in de 
gemeente en er zijn weken dat ik juist 
veel op pad ben, zoals nu. In Amers-
foort en Utrecht luister ik naar 
mensen die veel weten van de huidige 
wetten en alle actuele veranderingen. 
Het recht op demonstreren en hoe je 
daar als burgemeester mee omgaat, 
of de aanpak van motorbendes; het 

zijn onderwerpen waar je de theorie en de ervaringen uit 
de praktijk af en toe weer even naast elkaar moet leggen. 
Maar we hadden ook het personeelsuitje van de gemeente, 
waar we ons bezig hebben gehouden met het maken van 
bamboetenten bouwen, boogschieten en dat soort dingen. 
En met lekker eten na afl oop. Heel gezellig.

We waren als college ook bij de Dar in Nijmegen, de organi-
satie die ons afval ophaalt en verwerkt. Zoveel als mogelijk 
wordt er geprobeerd om alles wat binnenkomt klaar te 
maken voor hergebruik. Het ophalen wordt wel steeds 
duurder. Ik ben geschrokken toen ik hoorde dat vrachten 
groenafval verbrand worden, net als vrachtwagens vol 
plastic. Dat komt omdat een enkeling allerlei ander afval in 
de zakken of containers gooit dan waar ze voor bestemd 
zijn. De lading van zo’n vrachtwagen wordt dan afgekeurd 
en dat betekent: verbranden. Ik word wel boos als ik werk 
van veel mensen verprutst zie worden door stoethaspels 
die er een zootje van maken. Onuitstaanbaar. En we hebben 
er allemaal last van want de kosten zijn voor ons allemaal.

Verder zag ik een prachtige uitvoering in de schouwburg 
van Cuijk van dansende kinderen en volwassenen. Een van 
onze jonge vrouwelijke ondernemers in Malden kreeg het 
voor elkaar twee keer de zaal vol te krijgen met mensen die 
naar de dansers kwamen kijken. Vertederend om de jonge 
kinderen te zien en vol bewondering voor de meisjes en 
vrouwen, jong en ouder, in prachtige kostuums en met 
soepele bewegingen. Er was ook een groepje jonge jongens 
met streetdance die er ook al wat van kunnen. Ik was diep 
onder de indruk.

Met de politie praat ik over onze misdaadcijfers. Het aantal 
inbraken gaat helaas weer omhoog, zowel in auto’s als in 
huizen. Deels omdat mensen waardevolle spullen in de 
auto achterlaten, deels omdat mensen met de warmte 
deuren en ramen open laten staan, maar vooral natuurlijk 
omdat inbrekers snel geld willen verdienen en hun slag 
slaan. Er worden ook veel fi etsen gestolen. Door inzetten 
van een lokfi ets hebben we al een paar dieven te pakken en 
scooters en fi etsen terug. De dieven vertellen dat ze op 
klaarlichte dag de fi etsen pakken, lopend meenemen of in 
een bestelwagen leggen. Er is niemand die er iets van zegt 
of die het meldt. Is dat niet een beetje gek? 

Marriët Mittendorff    

Besluitvorming ontwerp Ruimtelijke 
visie Duurzame Energie
De termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp van de Ruimte-
lijke visie Duurzame Energie van de gemeente Heumen is verstreken. Er zijn
inmiddels ongeveer 200 zienswijzen (inhoudelijke reacties) ingediend. 

Na het sluiten van de termijn om zienswijzen in te dienen op 4 juni, is direct 
gestart met de verwerking en beantwoording van de zienswijzen. De inhoud 
van de zienswijzen vraagt op onderdelen om een inhoudelijke verdieping om 
tot een zorgvuldige beantwoording van alle zienswijzen te komen. 
Daarnaast vindt er een verdieping plaats van de rol van de gemeente. 
De inhoudelijke verdieping vraagt extra tijd. Dit betekent dat de ontwerpvisie 
later dan september 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden 
voorgelegd. Na de zomer wordt iedereen geïnformeerd over het vervolgproces 
en de bevindingen via een raadsthemabijeenkomst.

Abonneer u op onze
digitale nieuwsbrief!

U bent dan altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
U ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. 
Deze e-mailservice is gratis. Aanmelden gaat eenvoudig via: 

www.heumen.nl/nieuwsbrief.


