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Draag mondkapjes!

Rookmelders redden levens 

Gezien het sterk oplopende aantal 
besmettingen met corona, ook in 
onze gemeente (!), geldt al vanaf 
30 september het dringende advies 
aan alle mensen ouder dan 13 jaar 
om (niet-medische) mondkapjes te 
dragen in publiek toegankelijke 
binnenruimtes. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan winkels (winkelcentrum), 
horeca, gemeentehuis en bibliotheek.

Het betreft geen verplichting, maar het is wel 
een dringend advies. In een aantal gevallen is 
het dragen van een mondkapje niet goed 
mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen 
die door een medische reden of andere 
beperkingen het mondkapje niet kunnen 
dragen.

Het dragen van een mondkapje is vooral 
van belang om elkaar te beschermen tegen 
besmetting. Gaat u naar een winkel, restau-
rant, gemeentehuis of andere openbare 
binnenruimte neem dan een mondkapje mee!

Uiteraard blijven de belangrijkste regels: 
werk thuis, was regelmatig uw handen en houd 
afstand. Bij klachten zeker thuis blijven en 
laat u vervolgens testen.

De beste plek voor je rookmelders
In ieder geval (wordt de wettelijke plicht):
• Op elke verdieping (hal, overloop) tegen het  
 plafond.
• Minimaal 50 cm van een muur of hoek en  
 vanuit de nok van het huis.
• In de ruimte waar de slaapkamers op 
 uitkomen.

Voor nog meer veiligheid:
• In iedere slaapkamer.
• In de woonkamer of een andere ruimte waar  
 je veel bent.
• In de ruimte waar de wasmachine en was-
 droger staan (als dit niet de badkamer is).
• In de keuken adviseren wij de rookmelder  
 zodanig te plaatsen dat hij niet direct in de  

 stoom/damp hangt. Lukt dit niet, plaats dan  
 een thermische melder.
• In iedere ruimte waar je elektrische  
 apparaten oplaadt (telefoons, tablets,  
 e-bikes, hoverboards, ...).

Plaats de rookmelder niet:
• In een badkamer, bij een ventilator of  
 ventilatieopening, boven de verwarming 
 of op tochtige plekken.

Kijk voor meer informatie: 
www.rookmelders.nl



Zonnepanelen op gemeentewerf voor ‘postcoderoosproject’
In de week van 5 oktober was het 
eindelijk zover: op twee panden aan 
de Ambachtsweg in Malden zijn 
zonnepanelen gelegd voor het ‘post-
coderoosproject’. Het gaat om de 
gemeentewerf en Certichem. Deze 
zijn samen goed voor 318 panelen. 
Bewoners en bedrijven in de buurt 
kunnen de groene stroom gebruiken 
die hier wordt opgewekt. 

Niet elk dak is geschikt om zonnepanelen te 
plaatsen. Wilt u toch zonne-energie opwek-
ken? Dan kunt u meedoen aan een ‘postcode-
roosproject’. Dan maakt u met anderen 
gebruik van zonnepanelen op een ander dak in 
de buurt. Woont u in de gemeente Heumen of 
ligt uw bedrijfspand hier? Neem contact op 
met coöperatie Energiek Heumen via: 
info@energiekheumen.nl 
of kijk op: www.energiekheumen.nl

Laat nu die zon maar komen!

Yusef vindt het heerlijk om op 
zichzelf te wonen. “Maar het geld 
dat ik had, gaf ik uit aan de verkeer-
de dingen. Ik bestelde wel erg veel 
op rekening. Mooie spullen, kleren 
een dure telefoon… Ik heb onder-
schat wat het betekende om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor mijn 
vaste lasten.” 

Ondertussen stapelen de schulden van Yusef 
zich op en lukt het hem ook niet meer om 
zijn energierekening en zorgpremie te be-
talen. “Voor de buitenwereld speelde ik mooi 

weer, maar ondertussen had ik veel stress. Ik 
gooide enveloppen ongeopend in een la. 
Met een schuldhulpverlener van de gemeente 
kreeg ik weer overzicht over mijn financiën. 
Samen hebben we een plan gemaakt hoe ik 
mijn schulden kan aflossen. En zij helpt me ook 

met regelingen waar ik recht op heb, maar 
waarvan ik niet wist dat ze bestonden, zoals 
bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Het is zo 
fijn dat ik er niet meer alleen voor sta. Mijn 
belangrijkste les? Niet meer lenen! Op is op.”

De naam en de foto van Yusef zijn niet echt. 
Het verhaal wel. Zo respecteren wij de 
privacy. Herken je jezelf in het verhaal van 
Yusef 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

‘Het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen’
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Nieuwe 
gemeentegids 
in de bus

Aft rap Aandacht voor elkaar

Afgelopen week is de nieuwe 
gemeentegids huis-aan-huis 
verspreid. In deze gids vindt u veel 
handige informatie over verenigin-
gen en instellingen in Heumen en 
geactualiseerde informatie over de 
gemeentelijke dienstverlening. 
De gids wordt niet bezorgd op 
adressen met een nee/nee-sticker.

Heeft  u geen gids ontvangen?
U kunt een gratis exemplaar ophalen in het 
gemeentehuis of u kunt contact met ons 
opnemen via tel. 14 024 of:
communicatie@heumen.nl
De gemeentegids is ook digitaal in te zien 
via: https://heumen.smartmap.nl

Uw vermelding
Als u een vermelding wilt in de gids van 
2021-2022 of uw gegevens in de (digitale) 
gids wilt wijzigen, dan kunt u hiervoor de 
coupon invullen achterin de gids of mailen 
naar redactie@aksemedia.nl

Afgelopen dinsdag 6 oktober 2020 
heeft  onze gemeente stilgestaan bij 
de start van de landelijke actie ‘Aan-
dacht voor elkaar’. Wij willen hier als 
gemeente de komende maanden tot 
het einde van het jaar aandacht aan 
schenken. 

Wethouder Ans Stunnenberg heeft  in onze 
gemeente de aft rap voor deze actie gedaan 
door samen met collega’s een workshop 
‘Oosters Bewegen’ te volgen onder de profes-
sionele leiding van Hilde Desmet. Vooraf heeft  
zij iedereen toegesproken met de hoop dat we 
de komende periode aandacht hebben voor de 
mensen in onze omgeving die het moeilijk 
hebben, soms zwaar getroff en zijn en er ook 
nog eens vaak alleen voor staan. Oog voor 
mensen in moeilijke tijden, oog voor elkaar, 
oog voor de gevaren van het virus. Laten we 
ons aan de maatregelen houden en laten we 
met elkaar de dingen doen die wel kunnen en 
die we koesteren.

Herhaald bericht
Aanmelden papieren afvalwijzer 2021
We informeren u graag zoveel mogelijk digitaal over afval. Op de Dar app en op:
www.dar.nl/afvalwijzer vindt u uw ophaaldagen en informatie over afval. Heeft  u de afvalwijzer 
van 2021 toch graag op papier? Eind dit jaar kunt u deze via de website van Dar downloaden en 
printen. 

Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 2021 per post toestuurt? 
Meld u dan uiterlijk 31 oktober 2020 aan via www.dar.nl/papierenafvalwijzer. Of bel met Dar om er 
een aan te vragen via (024) 371 60 00.



Activiteiten in de Herfstvakantie
Op ons digitale platform ‘Heumenpraatmee’ kunt u ideeën plaatsen voor activi-
teiten op het Multicourt in Malden. In de kerstvakantie (2019) en deze zomer 
zijn er vele activiteiten uitgevoerd, dat was een groot succes! De herfstvakantie 
staat nu voor de deur en ook voor deze vakantie zijn er weer activiteiten geor-
ganiseerd.

Dinsdag 20 oktober 
Op deze dag kunt u een gratis workshop van 
Shinshan (breakdancer uit Malden) in het Feel 
Fit Centre Malden (Sportcentrum Malden) 
volgen. Iedereen is welkom om mee te doen 
maar natuurlijk wel na aanmelding zodat we 
de Corona-maatregelen in acht kunnen 
nemen. Deze workshop heeft  Shinshan zelf 
geïnitieerd op Heumenpraatmee en natuurlijk 

hebben onze jongerenwerkers hier gelijk op 
gereageerd en dit met hem samen geregeld. 
Aangezien de grond op het Multicourt te hard 
is, vindt de workshop plaats in het sportcen-
trum aan de Veldsingel. De workshop duurt 
van 13.00 tot 15.00 uur en u kunt zich aanmel-
den via een appje aan de jongerenwerker: 
(06) 40 18 92 57.

Woensdag 21 oktober
Voor de jeugd tussen de 8 en 18 jaar wordt er 
van 15.00 tot 18.00 uur een ‘Pannakooitoer-
nooi’ georganiseerd! Er zijn leuke prijzen te 
winnen en er is een freestyle demo van een 
straatvoetballer te zien. Ook hiervoor moet u 
zich aanmelden. Dat gaat heel makkelijk via: 
(06) 40 18 92 57.

Kerstvakantie
Op www.heumenpraatmee.nl gaan we nu weer 
verder met de ideeën die al aangeleverd zijn voor 
eventuele uitvoering in de kerstvakantie. Maar er 
zijn nog steeds leuke nieuwe ideeën welkom. 
Dus kijk eens op de site en geef uw idee op.

Eerder op de 
hoogte? 

Volg ons op @gemeenteheumen @gemeente_heumen www.heumen.nl/nieuwsbrief



De week van 
de burgemeester

Helaas zijn er ook in deze tweede golf 
al weer mensen in onze gemeente 
overleden aan Corona. Met elkaar 
krijgen we nu toch wel in de gaten dat 
het er om gaat echt heel voorzichtig 
te zijn. Ik zie ook veel mensen heel 
goed afstand houden en mondkapjes 
dragen. Gelukkig maar, al zijn er altijd 
uitzonderingen natuurlijk van mensen 
die het beter menen te weten. 
Zo mompelde een oudere heer mij in 
de supermarkt een beetje meesmuilend 

toe hoe onzinnig hij het dragen van mondkapjes vindt. 
Sneu vind ik dat, iemand in de risicogroep die het zelf niet 
in de gaten heeft.

Al onze gewone gesprekken zijn ook weer geannuleerd. 
Ik had mij verheugd op een aantal gesprekken met 
groepjes inwoners uit onze gemeente. Een gesprek zonder 
agenda om gewoon eens van elkaar te horen hoe het 
gaat, wat we zien, waar we bezorgd over zijn, wat mooie 
initiatieven zijn en dat soort dingen. Maar ik heb ze uit mijn 
agenda moeten schrappen omdat we het op dit moment 
niet verantwoord vinden. Zo zonde, want als ik weinig 
mensen spreek, weet ik te weinig wat er leeft en waar ik 
iets aan zou moeten doen.

In gesprek met medewerkers van de gemeente, maar ook 
met mensen die elders werken, hoor ik dat zij deze tweede 
golf moeilijker vinden dan de eerste. Het ging nog goed tot 
de vakantietijd, maar nu voelen ze zich toch gaandeweg 
onprettig door de weinige contacten. En niet alle werk-
situaties thuis zijn ideaal. Als ik van mensen hoor dat ze 
telefoontjes vanaf de bedrand voeren omdat hun partner 
die ook thuis werkt er anders last van heeft, dan is dat geen 
goede werkplek. Dus is het soms wel behelpen, al is dat 
altijd nog beter dan ziek worden.

In de week waarin bij veel mensen doordringt dat verbin-
ding met elkaar heel belangrijk is, ook in deze tijd, sluit de 
gemeente aan bij de landelijke actie onder de naam: 
‘Aandacht voor elkaar’. Wethouder Ans Stunnenberg heeft 
de actie in de gemeente geopend met ‘Oosters bewegen’, 
waar jong en oud aan mee kunnen doen. Een mooie 
combinatie van twee dingen: gezond bewegen en aandacht 
geven. Nu maar hopen dat er mensen zijn voor wie dit een 
heel goede gelegenheid is om gezond te blijven, niet alleen 
lichamelijk.

Misschien zijn er her en der wel meer mooie initiatieven. 
Het zou mooi zijn om dit door te geven, zodat we die 
kunnen rondvertellen. Dan kan iedereen die thuis een 
beetje zit te verpieteren toch naar iets leuks uitzien; dat 
gunnen we immers iedereen.

Marriët Mittendorff  

Collectes

18 t/m 24 oktober: inhaalweek Hartstichting, Reuma Nederland, Longfonds, 

           Rode Kruis

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/bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

• Malden: sectie H perceelnr. 1335 (bouwplan de Veldschuur bouwnummers 1 t/m 12)

Verleende omgevingsvergunningen

• Malden: Hatertseweg 5, Schoolstraat nabij nr. 112

• Overasselt: De Laan 7 - 19 - 21 - 23

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Nederasselt: Broekstraat 3

Omgevingsvergunning buiten behandeling stellen

• Nederasselt: Broekstraat 2A
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Dorpsverbinders Heumen: 
De ogen en oren van jouw dorp 

Wij moedigen goede ideeën en initiatieven aan. 
Wij brengen mensen bij elkaar en signaleren vragen en problemen. 

Ook zorgen we ervoor dat inwoners de weg vinden naar activiteiten en 
voorzieningen. Spreek ons gerust aan!

Website: www.heumen.nl/dorpsverbinders
E-mail: dorpsverbinders@heumen.nl


