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Plastic Soup Surfer stopt ook in gemeente Heumen
Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer,
maakte op woensdag 2 september
tijdens zijn Wakkere Wegwerpers
Expeditie, ook een stop in onze gemeente. Wethouder René Waas,
5 Wijkhelden en Marieke Verhoeff
van Dar, gingen met hem in gesprek
over afvalscheiding op scholen en
de plastic soep.
Jong geleerd, is oud gedaan
Gemeente Heumen en Dar staan achter het
idee van de Wakkere Wegwerpers om afval
scheiden in de klas vanzelfsprekend te maken.
Jong geleerd, is oud gedaan. Dit begint op
school, waarbij we de kinderen leren afval te
scheiden met speciale afvalbakjes in de klas
voor plastic+, oud papier, gft-afval en restafval. Zo is er aandacht voor het feit dat als we
afval goed scheiden, we dit kunnen gebruiken
als grondstof voor nieuwe producten. Dit doen
we niet alleen thuis, maar dus ook steeds meer
op school.
Wijkhelden houden eigen buurt schoon
Naast afvalscheiding in de klas, maken we ons
ook sterk voor het tegengaan van zwerfafval.
Dit doen we met hulp van Wijkhelden: kinderen
en volwassenen die in hun eigen buurt zwerfafval opruimen. In de Dar-regio zijn er al 2800

Marieke Verhoeff (Dar), Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer), Wijkhelden en wethouder René Waas
tijdens de stop in Heumen. Foto: Dar
Wijkhelden actief. Door zwerfafval op te
ruimen worden kinderen zich al vroeg bewust
van de gevolgen van zwerfafval. De gemeente
en Dar waarderen de inzet van alle Wijkhelden
en zijn trots op hen.

Doe nu mee aan ons Zonnepanelenproject!
In september kun je in Nederland nog
heerlijk nazomeren. Hebt u door de
bijzondere situatie dit jaar nog vakantiebudget over? Investeer het in de
verduurzaming van uw woning, zoals
zonnepanelen!
Als inwoner van gemeente Heumen kunt u dit
heel eenvoudig regelen via het Zonnepanelenproject. Wist u dat dit ook zonder eigen geld
kan? Via een lening bij de gemeente is dit zo
geregeld. En, u bespaart direct want de
aflossing van de lening kost minder dan de
opbrengst van de panelen.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.heumen.nl/zonnepanelen

Ook Wijkheld worden?
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.wijk-helden.nl Dar levert materiaal zoals
zakken, hesjes en knijpers. En haalt de zwerfafvalzakken aan huis weer op.

Herhaald bericht
Dit jaar helaas
géén kermis!
Dit jaar worden helaas geen
kermissen gehouden in Malden
en Heumen.
De reden is dat door de te nemen
noodzakelijke maatregelen, zoals
voldoende afstand houden, de beschikbare
locaties in Malden en Heumen niet
geschikt zijn voor dergelijke evenementen.

Heumen beweegt: U doet toch ook mee?
Van 21 september tot en met
1 oktober kunt u gratis meedoen aan
verschillende sportieve evenementen. De kalender is gemaakt in het
kader van Wereld Alzheimerdag
(21 september) en de dag van Senioren (1 oktober). Vanwege Corona
kunnen we op deze dagen niet bij
elkaar komen maar we mogen wel
in de buitenlucht met elkaar sporten.
Natuurlijk doen we dit ook volgens
de RIVM-richtlijnen.
Sporten en bewegen is gezond: het is goed
voor lichaam en geest. Regelmatig bewegen
helpt u om fit te blijven en het verlaagt de
kans op (chronische) aandoeningen. Het is
goed voor uw bloedcirculatie, ademhaling,
spieren en botten. Maar het is ook goed voor
uw geheugen en concentratievermogen.
Iedereen wil toch gezond oud worden en fit
blijven? Daarom is het op oudere leeftijd
belangrijk om actief in beweging te blijven om
zo langer zelfstandig te kunnen blijven leven.

Samenwerking
In onze gemeente vinden wij het belangrijk
om samen te sporten maar ook om dit samen
te organiseren. Daarom hebben we met de
plaatselijke (sport) verenigingen, de KBO’s,
Malderburch en onze beweegcoach Dorien
Vrolijks deze kalender opgesteld. U doet toch
ook mee? U vindt de kalender op de website
van onze gemeente op:
www.heumen.nl/heumenbeweegt of op:
www.heumenbeweegt.nl maar er liggen ook
flyers in het gemeentehuis, in het winkelcentrum, in de dorpshuizen etc.
Meer informatie
U kunt altijd contact opnemen met onze
beweegcoach Dorien Vrolijks bij vragen.
Stuur een e-mail naar: dvrolijks@heumen.nl

Training voor (sport)
verenigingen op
Wereld Alzheimerdag
De kerngroep dementievriendelijk
Heumen organiseert op maandag 21
september een training voor verenigingsleden, deelnemers en vrijwilligers. Wilt u (meer) weten over het
omgaan met mensen met dementie?
Vindt u sommige situaties lastig?
Of wilt u weten hoe mensen met
dementie mee kunnen blijven doen
in de vereniging? Doe de training en
leer hoe u goed met hen omgaat in
verschillende situaties. Want omgaan met iemand met dementie is
gemakkelijker dan u denkt.
Veel mensen hebben met dementie te
maken. In uw familie-, kennissen- of
vriendenkring, maar ook op straat, bij de
sportvereniging of in de buurt. Als we
allemaal een beetje moeite doen, kunnen
we veel voor elkaar betekenen.
Basistraining ‘GOED omgaan met dementie’
In deze training leert u stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer u in

contact komt met mensen met dementie.
Leer dementie herkennen, contact maken en
iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld tijdens het sporten, in de vereniging,
op straat of in het café.
Aanmelden
De training is gratis en is van 14.00 tot 16.00
uur in Multifunctioneel Centrum Maldensteijn
in Malden. U kunt zich aanmelden vanaf
8 september via: www.heumenbeweegt.nl
of telefonisch via (06) 38 27 82 31 op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur.
Corona-maatregelen
We vragen belangstellenden met verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid,
thuis te blijven. Het is ook mogelijk om een
korte online basistraining te volgen.
Samendementievriendelijk heeft aparte
online trainingen voor diverse branches
(vrijwilligers, taxi, gemeente, horeca, banken
en inwoners). Ga naar:
www.samendementievriendelijk.nl/trainings
aanbod

Alzheimer Café
Heumen - Mook en
Middelaar weer
van start
Op donderdag 1 oktober is er weer
een Alzheimer café in onze gemeente.
Het café is er speciaal voor alle
mensen die met dementie te maken
hebben. Het is fijn om elkaar weer te
mogen ontmoeten. Tijdens deze
avond staat ‘muziek’ centraal.
Muziek ontspant, activeert en helpt te herinneren. Heeft muziek iets voor u kunnen
betekenen in de afgelopen periode waarin er
zo veel anders was? Met een speciale gast
praten we over muziek in mooie en moeilijke
tijden. Op deze avond is er veel ruimte voor
vragen en het uitwisselen van ervaringen.
En natuurlijk gaan we ook gewoon genieten
van de muziek.
Aanmelden noodzakelijk
We vragen u om zich aan te melden omdat we
een beperking hebben in het aantal gasten.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 september.
Het liefst via e-mail: info@malderburch.nl
Indien dit niet mogelijk is kunt u bellen naar:
(024) 357 05 70. Geef uw voor- en achternaam,
e-mailadres, telefoonnummer en aantal personen door. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op, zodat u zeker weet dat er
plaats voor u is. Uw gegevens worden conform
de AVG-wetgeving verwerkt.
Locatie Maldensteijn
De locatie van het Alzheimer Café is gewijzigd.
We komen bij elkaar in Multifunctioneel
Centrum Maldensteijn (Kerkplein 8, 6581 AC
Malden). Parkeren is onder andere mogelijk in
de parkeergarage onder Maldensteijn.
De inloop is vanaf 19.00 uur, start om 19.30
uur, afsluiting rond 21.00 uur. Toegang is gratis.
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19 september: Appeloogstfeest in
boomgaard Elshof

Starterslening
gemeente Heumen
De aangescherpte hypotheekeisen
maken het voor starters moeilijker
om een huis te kopen. De gemeente
Heumen wil het starters makkelijker
maken om een woning in de gemeente
te kopen. Starters kunnen daarom
onder bepaalde voorwaarden een
Starterslening aanvragen.
Wat is een Starterslening?
De Starterslening is een tweede hypotheek
bovenop de eerste hypotheek, speciaal voor
mensen die hun eerste huis kopen en minimaal
18 jaar en maximaal 35 jaar oud zijn.
De Starterslening overbrugt het verschil
tussen de koopsom van een woning en het
bedrag dat de starter maximaal kan lenen
volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
De Starterslening wordt in opdracht van de
gemeente door de stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) verstrekt. Let op, dit is een lening en
geen subsidie. De gemeente kent geen
subsidie voor starters.
Meer informatie en voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan voorwaarden voldoen.
U vindt deze op de website van gemeente
Heumen: www.heumen.nl/starterslening
Hier vindt u ook het aanvraagformulier en
meer informatie.

Op zaterdag 19 september is het weer
tijd voor de appeloogst in de Elshof
boomgaard! Een groep vrijwilligers
heeft de afgelopen winterperiode de
fruitbomen gesnoeid en dat werpt zijn
vruchten af! Het fruit moet nu geoogst worden en verwerkt tot appelsap. Komt u mee plukken?
Er staan kisten in de boomgaard die gevuld
moeten worden met appels en naar een
appelperser worden gebracht om daar
verwerkt te worden tot pakken appelsap.
Wilt u mee plukken?
Kom dan van 10.00 tot 13.00 uur naar het
mini- oogstfestival. Kinderen en volwassenen,
iedereen is welkom! De toegang is gratis!
Wat kunt u allemaal doen:
• Zelf appels rapen en plukken. Er is volop

valfruit, voor klimmers zijn er ladders en
trapjes om het hangende fruit te plukken.
De lekkerste appels mag u mee naar huis
nemen. Breng zelf een tasje mee om het 		
fruit te verzamelen.
• Biologisch appelsap maken. Het fruit is
gerijpt zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Met de sapcentrifuges kunt
u heerlijk biologisch appelsap maken.
U mag het direct opdrinken of meenemen.
Breng dan wel een paar lege flessen mee.
• Er zijn enkele spelletjes voor de kinderen,
zoals pannenkoeken bakken en appels
hakken.
RIVM-richtlijnen
We volgen de landelijke regels omtrent corona.
Er is voldoende afstand mogelijk, en we serveren geen koffie of thee, maar vragen u uw
eigen drinken mee te nemen.

Onkruid in onze gemeente

Er zijn veel vragen bij onze gemeente
binnengekomen over het onkruid dat
op stoepen en wegen aanwezig is en
over het snoeien van struiken. Er is
al enkele jaren een bezuiniging op
groenbeheer. Hieronder een toelichting hierop.

Het is een regenachtige periode geweest,
waardoor het onkruid weer goed heeft kunnen
groeien. Helaas zijn er maar twee rondes per
jaar voor het verwijderen van onkruid op de
verhardingen. De eerste ronde is in het
voorjaar uitgevoerd. Daarbij werd het onkruid
verbrand, waardoor het onkruid afsterft.
Het bruine deel blijft staan. De volgende ronde,
medio september, gaan we borstelen en vegen
het onkruid zoveel mogelijk weg. Dat is op
sommige plekken heel lastig, door obstakels
die nodig zijn om het verkeer te begeleiden
zoals paaltjes en verhoogde banden in parkeervakken. Ook de aanwezigheid van auto’s
op parkeerplaatsen maakt het vaak onbereikbaar voor de borstel- of veegmachine.

Biodiversiteit
Is het nodig om al het onkruid te verwijderen?
In de plantsoenen en grasvelden is het steeds
meer gewenst om kruiden te laten groeien.
Het biedt voedsel voor insecten en vergroot de
biodiversiteit. Deze zaden vestigen zich echter
ook gemakkelijker in de verhardingen.
Momenteel is er helaas geen extra onderhoud
mogelijk door de bezuinigingen. In november
bespreken we de situatie met de Raad.

Waar groeit onkruid?
Onkruid groeit vaak op plekken waar het niet
gewenst is. Op drukbelopen stoepen zien we
nauwelijks onkruid. Het groeit met name op
plekken waar openingen in de verharding zijn
of waar niet geveegd wordt. Daar is zand of
grond aanwezig als voedingsbodem voor het
onkruid. De machine kan er niet bij en er is
handwerk nodig om dit te verwijderen.
Bovendien is het onkruid steeds moeilijker te
verwijderen, doordat de wortels niet verwijderd worden.

Wat kunt u zelf doen?
Wij zien mooie voorbeelden van inwoners die
zelf onkruid op looproutes verwijderen, dat
waarderen we enorm en moedigen we ook
zeker aan.

Snoeien van struiken
Ook de struiken hebben een groeispurt
gemaakt. Daar waar onveilige situaties
ontstaan laten we Dar snoeien, maar op
andere plekken helaas niet.

Verbeterdebuurt
Meldingen kunt u altijd doen via
Verbeterdebuurt. Via de app of via:
www.verbeterdebuurt.nl

Trap niet in Babbeltrucs!
Oplichters komen vaak betrouwbaar
over. Ze bellen bij u aan, spreken u aan
op straat of bellen u op. Zogenaamd
namens de bank, de thuiszorg of zelfs
om een toiletbezoek voor hun kind.
Eenmaal binnen worden op die manier
elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Ook proberen oplichters mensen aan de deur
te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen
kijken en u vervolgens van uw pas kunnen
beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van
uw rekening.
Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een
onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een
kierstandhouder om de deur op een kier te
kunnen zetten.
• Laat nooit een onbekende binnen en sluit
de deur als u binnen iets gaat halen.
• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf
iets hebt besteld waarvan u weet dat u het
moet afrekenen.

• Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet
als iemand u op die manier aanbiedt om te
helpen bij het pinnen. Pin ook niet wanneer
iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk
meekijken met uw pincode.
Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters
mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te
kondigen. Of ze doen zich voor als de bank en
proberen u te overtuigen om overboekingen te
maken, in te loggen of uw gegevens, pincodes
of beveiligingscodes te geven. Soms wordt
zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot
uw computer. Banken vragen dit nooit.
Let op!
• Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft zelf om het te
controleren. Zoek zelf het telefoonnummer
op.
• Banken vragen nooit via de telefoon of SMS
om uw gegevens, pin- of beveiligingscode of
om overboekingen te doen. Ook vragen

banken u niet om directe toegang tot uw
computer te krijgen.
Bent u toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie via
0900-8844.
• Meld het direct bij uw bank en laat uw pas
blokkeren.
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.
Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt gratis
emotionele ondersteuning of praktische hulp.
Kijk voor meer informatie op de website van
Slachtofferhulp Nederland:
www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/fraude
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De week van
de burgemeester

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

Op een sfeervolle foto zie ik een aantal dames op grote strobalen
zitten, met koffie, thee en koek op nog zo’n grote baal in het
midden. Die strobalen zijn een kleine twee meter lang dus afstand
is gewaarborgd. En er zijn ook niet meer dan 6 gasten. Bij mezelf
denk ik hoe goed mensen het toch voor elkaar krijgen om ondanks
beperkingen mooie dingen te doen. Ja, de voorbereiding kost tijd.
Om al die balen onder de overkapping te krijgen moet iemand met
een tractor aan de gang. Kleurige lampen ophangen, mooie
kleedjes verzamelen zodat mensen op die balen kunnen zitten,
koek bakken, het kost tijd en energie. Wat fijn dat er mensen zijn
die dat gewoon doen.
Mijn voorrecht is dat ik een van de gasten mag zijn, samen met andere vrouwen uit het
buitengebied van onze gemeente. We praten over allerlei dingen, natuurlijk over de
betekenis van de crisis voor de mensen. Dat gaat dus over gezondheid, maar ook over
vermindering van inkomsten, bijvoorbeeld omdat de varkens niet weg kunnen vanwege stagnering bij slachterijen. We praten over veiligheid en over de toekomst van de
dorpen. Zo’n avond geeft mij inspiratie om verder te denken over hoe we zaken kunnen
aanpakken. Maar vooral omdat ik zo het best - ook op anderhalve meter afstand - de
nabijheid voel dat we elkaar kunnen bereiken mocht dat nodig zijn. En ik hoop dat dit
voor de hele groep geldt.
Na deze avond neem ik me voor om meer mensen in kleine groepjes uit te nodigen om
met elkaar zonder agenda van gedachten te wisselen. Ik ga zelf mensen bellen, maar
sta er ook voor open als mensen een mailtje sturen omdat ze graag willen meedoen.
En dat hoeft niet altijd op strobalen, het kan ook gewoon op een stoel. Al was het op
stro wel een heel bijzondere ervaring.
Met twee van onze wethouders ben ik naar een training geweest om te oefenen wat je
voor de camera kunt zeggen als er iets vreselijks in de gemeente aan de hand is; een
heel erge brand of een overstroming bijvoorbeeld. Zo’n gebeurtenis is erg voor mensen
en die willen graag bijgepraat worden en soms ook worden gerustgesteld. Dat laatste
kan ook als er geen nare gevolgen zijn voor hen. Zelf vind ik het heel fijn om te
oefenen, want je leert er altijd wat van. Eer je er erg in hebt, maak je mensen met een
ondoordachte uitspraak voor de camera erg bezorgd, en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Met regelmaat bewust leren is heel goed. Er waren bestuurders uit meerdere gemeenten en onze wethouders deden het prima, dus ik zat stilletjes trots te wezen.
In een kamertje in het Nijmeegse stadhuis staat een camera met licht en microfoon
opgesteld als een soort wasstraat: een aantal burgemeesters mag er achter elkaar
doorheen. Ik mag als eerste dus het is nog even wennen voor de interviewer, maar
aangezien het gesprek ongeveer twintig minuten duurt zal er veel weggeknipt worden
om de film te maken. Wat ik knap vind van de interviewer is dat ik echt, haast filosofisch, aan het denken word gezet over een aantal mogelijkheden. Dat is niet altijd zo,
en het helpt met ideeën ontwikkelen. Heel prettig.
Foto’s maken van raad en college, nodig vanwege het aantreden van zowel nieuwe
raadsleden als een nieuw college, is best even een gedoe. Zeker om anderhalve meter
in acht te nemen op een foto waar je samen op wilt staan als team. Het betekent dat je
precies op de aangewezen plaats moet gaan staan en dan hoogstens centimeters mag
bewegen. Voordat dan iedereen in een ontspannen houding staat, er toevallig geen
man met hond op de achtergrond te zien is en de wind net niet alle haren omhoog laat
staan, duurt dan ook even. Ik ben reuze benieuwd naar het resultaat want we moeten
er weer een hele tijd mee vooruit. Ook van ieder afzonderlijk zijn er foto’s gemaakt. Een
resultaat hiervan ziet u hierboven.
Marriët Mittendorff
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Collectes
13 t/m 19 september: Nierstichting Nederland

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 omgevingsvergunning
• Malden: De Hoef 10
Verleende omgevingsvergunningen
• Heumen: Heumense Hof 12, Looistraat 30L (kavel 92)
• Malden: De Karn 8, Merellaan 16
• Overasselt: Hamelbergstraat 4
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning
• Overasselt: De Laan 18-18A-18B-18C en 20

