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De Kracht van Lokaal
Lucy van Langen van drogisterij/cadeaushop uit Overasselt doet ook mee!
Kopen, recreëren en verbinden in uw eigen omgeving: 
dat is de Kracht van Lokaal! Op initiatief van het Winkel-
centrum in Malden, de Ondernemersvereniging Heumen 
en in samenwerking met de gemeente Heumen is deze 
campagne gestart. Het is gericht op u als consument en 
de ondernemers binnen onze gemeente. 
Samen staan we sterk!

De huidige tijd maakt (mede onder invloed van de Corona maatregelen) 
duidelijk dat samenwerken en elkaar versterken op lokaal niveau heel 
belangrijk is. De Kracht van Lokaal is gestart om u meer bewust te 
maken van het belang van lokaal kopen en recreëren. U kunt denken aan:
• Kwaliteit van producten en diensten;
• Servicegericht en klantvriendelijk;
• Duurzaam als het gaat om vervoer van producten en het maken van 
 producten;
• Bewust worden van waar (biologisch) voedsel en producten vandaan 
 komen;
• Elkaar kennen en gekend worden;
• Steun aan lokale bedrijven/ economie.

Ondernemer in het licht
Ook Lucy van Langen van drogisterij/cadeaushop van Langen in Overas-
selt (www.lvlangen.nl) steunt deze campagne. Van Langen: “Het online 
shoppen is natuurlijk ‘hot’. Maar het is belangrijk dat mensen weten dat 
als er alleen nog maar online geshopt wordt er op een gegeven moment 
geen winkels meer zijn in ons dorp. Dat maakt het minder leefb aar. 
Dus koop uw boodschappen bij de plaatselijke super, bakker, slagerij, 
groenteboer of drogisterij. Dit is ook belangrijk voor de sociale contacten
en de binding met u als klant. Bovendien probeer ik in de winkel een 
grote diversiteit en speciale producten aan te bieden, producten die u 
niet zomaar bij de grote ketens kunt krijgen. Dat maakt ons uniek. 
We kunnen u goed adviseren door ervaring, kennis en opleiding. 

Informatie
Wilt u meer weten over de Kracht van Lokaal? Kijk op de website: 
www.dekrachtvanlokaalkopen.nl

Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen in 
november
Beeldvormende vergadering: 
10 november 20.00 uur

Op deze avond laat de raad zich bijpraten 
over het onderhoud aan de openbare ruimte: 
wat gebeurt er nu, wat zijn de beschikbare 
middelen en waar liggen de knelpunten en 
kansen. 

Oordeelsvormende vergadering: 
12 november 20.00 uur
Er staan er twee voorstellen op de agenda: een 
wijziging in de gemeenschappelijke regeling 
VRGZ. Dit is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
waar Heumen deel van uit maakt. Ook wordt er 
gedebatteerd over een nieuw integraal beheer-
systeem openbare ruimte (IBOR). Hiermee kan 
informatie over de openbare ruimte effi  ciënter 
bijgehouden worden.

Vanwege de nog voortdurende maatregelen 
omtrent het coronavirus is deze vergadering 
digitaal. U kunt de vergadering volgen via GL8. 

Er is wel gelegenheid om in te spreken. 
U kunt zich tot 12 november 16.00 aanmelden 
via griffi  e@heumen.nl of via:
(024) 358 84 67.

Lucy: “Koop lokaal om het dorp leefb aar te houden!”



Werkconferentie Welzijn Wonen en Zorg
Op afstand samen en toch dichtbij...

Op 29 oktober kwamen 28 cliëntver-
tegenwoordigers en leden van hulpor-
ganisaties bij elkaar om samen te 
kijken hoe de ondersteuning voor hen 
die dat nodig hebben in de gemeente 
Heumen verbeterd kan worden. 
Normaal vindt dit in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis plaats, nu was 
iedereen uitgenodigd om online aan 
te sluiten. Omdat het niet voor ieder-
een even vertrouwd is, kon men 
vooraf een of twee keer proefdraaien 
met het online ontmoeten.

Het is gelukt om ondanks de afstand toch 
samen te zijn, en een zinvolle uitwisseling
te hebben. Tijdens deze werkconferentie 
‘Afstemming welzijn, wonen en zorg’, presen-
teerden de werkgroepen hun voortgang en 
konden nieuwe initiatieven of organisaties 
zichzelf voorstellen.

Stand van zaken werkgroepen
De werkgroep “het hele verhaal”
Maakt zich sterk voor het stigma dat op het 
begrip kwetsbaarheid ligt. Mensen met een 
kwetsbaarheid kunnen veel kracht bezitten. 
Door verhalen op te halen van inwoners met 

kracht én kwetsbaarheid willen ze dit beter in 
beeld brengen. 

De werkgroep “Sociale Media, hoe houden we 
het leuk” 
Heeft een succesvolle online ouderbijeenkomst 
gehouden over sociale media gebruik bij 
jongeren. Dit sloot duidelijk aan bij de behoef-
te, er was een goede opkomst. Deze bijeen-
komst wordt herhaald.

De werkgroep ‘Is er een steen verlegd’ 
Is bezig met de evaluatie van eerdere werk-
groepen. De werkgroep gaat na of er met de 
projecten resultaat is bereikt, of er daadwer-
kelijk iets is toegevoegd voor de doelgroepen 
waarvoor we er willen zijn. En als dit niet is 
gebeurd, wat daarvoor dan redenen zijn. 
In maart presenteren zij de resultaten van 
de evaluatie: geleerde lessen en tips.

Synthese
Jongerenwerk Synthese is vandaag met de 
ondertekening door Gwen Fleuren officieel 
aangesloten bij de werkconferentie. Jongeren-
werker Wim de Lange presenteerde zichzelf 
en zijn collega’s met wat zij kunnen betekenen 
voor de jeugd in Heumen. Er is zowel aandacht 

voor sport als ontmoeten en ze hebben ook 
een signaalfunctie om door te verwijzen bij 
eventuele hulpvragen. Synthese is nog op zoek 
naar een ontmoetingspunt, een locatie waar ze 
activiteiten kunnen organiseren. Tips zijn van 
harte welkom.

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is in 2020 van start gegaan 
in de gemeenten Heumen en Mook en heeft 
ondanks corona toch al heel veel bereikt. 
Er waren veel aanmeldingen en een aantal 
vraaggezinnen is al gekoppeld aan een steun-
gezin. Buurtgezinnen brengt deze twee bij 
elkaar. Zodat een gezin dat een steuntje in de 
rug kan gebruiken laagdrempelige hulp krijgt 
van een gezin uit de eigen buurt. 
Zodat bijvoorbeeld hun kinderen daar elke 
week een keer kunnen ontspannen, waardoor 
de ouders weer even tijd hebben om bij te 
komen en (extra) hulpverlening niet nodig is.

Vroegsignalering en schuldhulpverlening
Steeds meer mensen hebben geldzorgen of 
dreigen schulden te krijgen. Helaas pakken de 
meeste mensen deze problemen te laat aan 
of zoeken te laat hulp, waardoor de schulden 
opgelopen en er ook andere problemen 
ontstaan. Het is belangrijk vroeg in te spelen 
op financiële problemen want voorkomen is 
beter dan genezen. Daarom krijgen gemeenten 
vanaf 1 januari 2021 betalingsachterstanden 
door van verhuurders, energie- en water-
leveranciers en zorgverzekeraars. 
De gemeente probeert dan met deze inwoners 
in contact te komen om ze hulp aan te bieden. 
Inwoners kunnen ook veel zelf doen. Daarvoor 
biedt de gemeente Heumen diverse online 
tools aan om eerst zelf grip op je geld en 
schulden te krijgen, bijv. via: 
• www.startpuntgeldzaken.nl 
• www.zelfjeschuldenregelen.nl
• www.achterdevoordeur.net. 

Als dat niet lukt of niet voldoende is, kunnen 
inwoners zich aanmelden bij schuldhulpverle-
ning van de gemeente of bij vrijwilligersorga-
nisaties als Stichting Schuldhulpbuddy of 
Humanitas.

Eerder op 
de hoogte? 
Volg ons op @gemeenteheumen                    @gemeente_heumen                    www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Herhaald bericht
Project 
Welkome Wijk

Herhaald bericht
Heumen heeft  hét!
Denk mee over de toekomst van onze omgeving

Begin oktober was de digitale kick-
off  van het project ‘Welkome Wijk’. 
Deze wordt door de gemeente 
Beuningen, Nijmegen en Heumen 
getrokken. Bij dit project willen we 
‘onbegrepen gedrag’ bespreekbaar 
maken.

Bij onbegrepen gedrag gaat het vaak om 
mensen met een psychische kwetsbaarheid 
of aandoening die nogal eens tot vooroor-
delen leiden. ‘Samen Sterk zonder Stigma’ 
wil daarom werken aan een Welkome Wijk; 
een project dat het stigma, de vooroordelen 
in de wijk wil wegnemen. Dat gebeurt onder 
meer via bewustwordingsbijeenkomsten 
waarin psychische aandoeningen in alle 
openheid worden besproken door erva-
ringsdeskundigen, wijkbewoners en 
begeleiders. 

Bijeenkomsten eind 2020
Het is de bedoeling dat die bewustwor-
dingsbijeenkomsten vanaf eind dit jaar ook 
plaatsvinden in Nijmegen, Heumen en 
Beuningen onder de noemer Welkome wijk, 
mits de ontwikkelingen rond het corona-
virus dat toelaten. Kijk voor meer informatie 
over het project Welkome wijk op:
www.samensterkzonderstigma.nl

Wilt u meedenken?
Inwoners van onze gemeente die mee 
willen denken over dit thema kunnen 
contact opnemen met Eline Kooi via: 
ekooi@heumen.nl 

Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? 
Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente 
een aantrekkelijke omgeving blijft  om in 
te wonen, werken en recreëren? Dat 
gaan we beschrijven in de Omgevings-
visie: een toekomstvisie voor onze 
leefomgeving. En we doen dit graag 
samen met ú. Vul de online enquête in 
of ga online met ons in gesprek.

Wat is een Omgevingsvisie?
De Omgevingsvisie verwoordt de doelstellin-
gen en ambities van de gemeente Heumen ten 
aanzien van de fysieke leefomgeving voor de 
komende tien jaar. Dat is de omgeving waarin 
we wonen, werken en onze vrije tijd doorbren-
gen. De visie beschrijft  hoe we onze gemeente 
verder willen ontwikkelen en welke strategi-
sche keuzes daarbij horen. Bijvoorbeeld: Hoe 
gaan we de klimaatverandering te lijf? Waar 
willen we recreëren? En hoe willen we wonen? 
De Omgevingsvisie geeft  ondernemers, 
bewoners, organisaties en de gemeenteraad 
houvast voor toekomstige ontwikkelingen in 
Heumen. Op onze website leggen we in het 
kort uit wat we daaronder verstaan: 
www.heumen.nl/omgevingsvisie

Proces
Om te komen tot een Omgevingsvisie is inzicht 
in de identiteit van de gemeente belangrijk. 
Immers: geen toekomst zonder heden (en 
verleden). Daarom hebben we in de eerste 
helft  van 2020 de bestaande kwaliteiten en 

opgaven op een rij gezet. Deze zijn benoemd in 
de Ansichtkaart van Heumen. De Ansichtkaart 
vormt het vertrekpunt voor het opstellen van 
een Koersdocument, waarin de doelstellingen 
en ambities voor de toekomst worden vastge-
legd. Het Koersdocument is vervolgens de 
basis voor het maken van de Omgevingsvisie.

Wat is úw visie?
Wij zijn erg benieuwd naar uw kijk op de 
toekomst van de gemeente Heumen en gaan 
dan ook graag het gesprek met u aan. Vanwe-
ge Covid-19 moeten we dat helaas op afstand 
doen. Om zoveel mogelijk mensen in de 
gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te 
maken, leggen we u graag een aantal vragen 
voor. De online vragenlijst is toegankelijk via 
www.heumen.nl/omgevingsvisie en is beschik-
baar van 28 oktober tot en met 13 november 2020.

10-minutengesprek
In aanvulling op de online vragenlijst, willen we 
u graag de mogelijkheid bieden om het 
gesprek over de toekomst van Heumen digitaal 
aan te gaan. U kunt zich aanmelden voor een 
10-minuten-gesprek op dinsdag 10 november 
tussen 16.00-18.00 uur of donderdag 12 
november tussen 19.30-21.30 uur. Stuur dan 
een e-mail naar: omgevingsvisie@heumen.nl, 
met daarin uw naam, telefoonnummer, 
voorkeur voor dag en kort samengevat uw 
vraag of opmerking(en). U krijgt dan van ons 
een uitnodiging voor het digitale gesprek.

Ansichtkaart van 
gemeente Heumen
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Aanleg fi etspad Hessenbergseweg 
Vanaf maandag 4 november tot en 
met vrijdag 18 december wordt een 
vrij liggend fi etspad gerealiseerd 
langs de Hessenbergseweg. 
Dit fi etspad sluit aan op de bestaande 
fi etspaden langs de St. Walrickweg in 
Overasselt en de Heumenseweg in 
Alverna. 

Bij de aanleg van het fi etspad wordt duur-
zaamheid nagestreefd zodat we in 2050 
volledig circulair zijn. Bij de realisatie van het 
fi etspad wordt hier rekening mee gehouden 
door het fi etspad zodanig aan te leggen dat 
er zo min mogelijk bomen gekapt hoeven te 
worden. Daarnaast worden er biobased 
bitumen toegepast in het asfalt wat voor een 
fors mindere uitstoot van CO2 zorgt ten 
opzichte van normaal asfalt. Om het fi etspad 
aan te kunnen leggen zal het aanwezige 
zandbed ter plaatse worden gestabiliseerd 
waardoor het geschikt is om asfalt op aan te 
brengen. Op deze wijze hoeven er geen grote 
hoeveelheden grond aan- en afgevoerd te 
worden wat zorgt voor een grote afname van 
het aantal transportbewegingen. 

Gedurende de werkzaamheden wordt de 
Hessenbergseweg voorzien van nieuw asfalt 

en maatregelen om het verkeer af te remmen. 
Tijdens de realisatie kan het verkeer richting 
Alverna gewoon door gaan. Verkeer vanuit 
Alverna richting St. Walrick wordt omgeleid via 
de Schatkuilsestraat. Tijdens het aanbrengen 
van nieuw asfalt op de Hessenbergseweg 
wordt deze gedurende vijf dagen afgesloten 
voor het verkeer in beide richtingen. 

De provincie Gelderland heeft  besloten om 
voor de realisatie van dit project subsidie 
beschikbaar te stellen.

Neemt u voor meer informatie gerust contact 
met ons op
Op www.heumen.nl/wegwerkzaamheden vindt 
u tekeningen. Bij bijzonderheden tijdens de 
werkzaamheden informeren wij u via onze 
website, Facebook en Twitter. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met ons via telefoon-
nummer 14 024.

Zet je licht aan!
De dagen worden korter en het 
wordt steeds donkerder. 
Zorg ervoor dat uw verlichting op 
orde is en voorkom een bekeuring! 
De komende tijd zal de politie hier 
streng op controleren!

“Mijn dochter had problemen met 
haar man en kwam tijdelijk met haar 
kindje bij mij wonen. Natuurlijk vang 
je je kind dan op. Mijn dochter werkt 
en betaalde af en toe mee aan de 
boodschappen. En toen kreeg ik 
bericht van de Belastingdienst dat ik 
alle huurtoeslag over het vorige jaar 
moest terugbetalen en dat ik nu 
niets meer kreeg. Dat kwam door 
het inkomen van mijn dochter, die 
bij mij inwoonde. Ook kreeg ik 
bericht van Munitax en BSR dat ik 
geen kwijtschelding meer kreeg.”

“Ik kan niet rondkomen zonder huurtoeslag 
en heb al helemaal geen geld om de huur-
toeslag terug te betalen. Ik wilde mijn 

dochter er niet mee lastig te vallen want die 
had al problemen genoeg door haar moeilijke 
echtscheidingsprocedure en zij moest sparen 
voor de verhuizing en inrichting van een 
andere woning. En het was toch mijn pro-
bleem?”
“Ik had er slapeloze nachten van en kreeg veel 
last van hoofdpijn. Via mijn huisarts kwam ik 
bij de gemeente. Bij schuldhulpverlening 

hebben ze alles op een rij gezet, een 
betalingsregeling getroff en met de Belas-
tingdienst en uitgelegd dat mijn dochter 
moest meebetalen aan mijn vaste lasten 
omdat ik door haar inwoning geen recht 
meer had op huurtoeslag. Ik wist niet dat het 
inkomen van een inwonend meerderjarig 
kind bij de Belastingdienst meetelde bij 
mijn inkomen. Toen ik dit aan mijn dochter 
vertelde, ging die mij meteen een maande-
lijkse bijdrage betalen en meehelpen aan 
het terugbetalen van de huurtoeslag. 
Wat een opluchting.”

De naam en de foto van Anja zijn niet echt. 
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de 
privacy.

www.achterdevoordeur.net

Anja, 58 jaar



De week van 
de burgemeester

Bij de school in het centrum van Malden zien 
we sinds kort gele strepen langs de stoeprand. 
Dat was nodig omdat veel ouders hun 
kinderen pal voor de school willen afzetten. 
Daar leent de plek zich niet voor. Verstandige 
ouders zetten hun auto even op de parkeer-
plaats maar zien vervolgens hun kinderen in 
een gevaarlijke situatie terecht komen door 
het gedrang bij de toegang. Dus hebben we 
moeten besluiten tot een maatregel van 
bovenaf.

Anekdotisch is de vraag aan de BOA van een mevrouw die haar 
auto naast de doorlopende streep heeft geparkeerd: Heel vriende-
lijk vraagt ze “Waar zijn die strepen eigenlijk voor? Onze Buitenge-
woon Opsporings Ambtenaar heeft het netjes uitgelegd; hij geeft 
dus ook nascholing. De mensen die een auto mogen besturen 
weten als het goed is dat je bij een onderbroken gele streep niet 
mag parkeren en bij een doorlopende gele streep zelfs niet even 
mag stilstaan. Ook niet om kinderen uit de auto te laten. 
De volgende keer geeft de BOA geen nascholing maar een 
bekeuring.

Bij de receptie en het secretariaat merken we dat onze inwoners 
deze Coronatijd niet allemaal even gemakkelijk doorkomen. 
Er zijn steeds meer boze mensen aan de telefoon. Mensen die 
meteen iemand willen spreken die hun problemen acuut oplost. 
Dat kan natuurlijk niet altijd. Een gemeente kan lang niet altijd de 
oplossing bieden. Als de buren zich niets van elkaar willen 
aantrekken en dingen doen waar anderen last van hebben dan 
kan het niet altijd zo zijn dat de gemeente het wel kan oplossen. 
We kunnen wel buurtbemiddeling aanbieden. Dat kan tot een 
oplossing leiden als van beide kanten geprobeerd wordt de ander 
tegemoet te komen.

Duizenden euro’s kost het een van onze bedrijven om hun 
verkoopautomaat te vervangen. Vandalen vonden het nodig om 
niet de champignons die er in zaten mee te nemen, maar het geld. 
De buit is dan zo minimaal vergeleken met de grote schade die 
aan het apparaat wordt aangericht. Zoiets haalt het plezier in 
ondernemen behoorlijk onderuit. Dat soort streken, hoe komen 
mensen er toch op.

Tijdens een bijeenkomst van de Regionale Politie Eenheid 
Oost-Nederland krijgen we de laatste cijfers over criminaliteit te 
horen. Een klein aantal Gelderse en Overijsselse collega’s zijn net 
als ik aanwezig, maar de meeste zitten op afstand achter hun 
computer mee te kijken. Af en toe zwaaide de camera in het rond 
om de aanwezigen te tonen, al hoorde ik dat achteraf pas. Ik ben 
helemaal niet zo voor al dat beeldbellen, want het is ook vermoei-
end, maar besef wel dat ik dan niet naar Apeldoorn had hoeven 
reizen. Een jaar geleden vond ik het nog heel gewoon dat ik in de 
auto stapte op weg naar al weer een volgende vergaderlocatie. 
Dat ben ik blijkbaar intussen enigszins ontwend.

Marriët Mittendorff  

Collectes

8 t/m 14 november: NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind)

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

• Heumen: Sectie I Perceel 1057 (nabij Looistraat 30N)

• Malden: Groesbeekseweg 49, Jachthuisstraat 15

• Overasselt: Garstkampsestraat 2A

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, N324”

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de reconstructie van de provinciale 

weg N324 tussen de Drutenseweg en de Graafsebrug bij Nederasselt. Rond de 

verkeerslichten bij het kruispunt van de N324 met de Broekstraat en Eindsestraat 

worden enkele aanpassingen gedaan voor de oprijstroken en de fietspaden. 

Ook wordt vanaf de verkeerslichten tot aan de brug het fietspad licht gewijzigd.

Verleende Drank- en Horecawetvergunning

• Overasselt: Kasteelsestraat 5 (stichting Buurderij De Lage Hof)
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Uit de gemeenteraad 
van 29 oktober 2020

Op donderdag 29 oktober vergaderde de gemeenteraad van Heumen. 
Vanwege de situatie als gevolg van het coronavirus vergaderde de 
raad opnieuw digitaal. 

Bijzondere begraafplaatsen
Er werden deze avond besluiten genomen over een werkgevers-
vereniging voor de Veiligheidsregio’s en de ontwikkeling van een 
stuk grond aan de Boterdijk te Malden. Daarnaast werd er gesproken 
over een bijzonder verzoek om op eigen grond begraven te mogen 
worden. Hier moet de gemeenteraad toestemming voor geven, want 
dit mag niet zo maar. Dit specifieke verzoek werd gehonoreerd door 
de raad. Ook werd afgesproken om in de raad een keer het gesprek 
aan te gaan over welke regels bij toekomstige aanvragen gehanteerd 
gaan worden. Met andere woorden: waar moet een aanvraag om op 
eigen grond begraven te worden aan voldoen?

Terugkijken? 
Wilt u weten wat er over de bijzondere begraafplaatsen gezegd is, 
dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de kalender op 
29 oktober.

Volgende raadsvergadering
De volgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 26 novem-
ber. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderka-
lender. Deze is te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender.


