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Week van de pleegzorg: “Jouw liefde maakt het verschil!”

Aanhoudingen na tip hennepkwekerij 

Van 28 oktober tot en met 4 novem-
ber is het de ‘Week van de Pleegzorg’. 
Een week waarin wij extra aandacht 
besteden aan pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders. Maar ook een week 
om de pleeggezinnen in onze ge-
meente te bedanken. Zij ontvangen 
een blijk van waardering voor het 
openen van hun thuis en het delen 
van hun liefde.

Nog niet alle kinderen kunnen opgroeien in 
een warm gezin
Er zijn nog te weinig pleegouders in onze regio. 
Wie gunt een kind niet het opgroeien in een 
warm gezin? Soms gaat het thuis even wat 
moeilijker. Dan kunnen kinderen tijdelijk of 

voor langere tijd niet in hun eigen gezin 
wonen. Of niet alle dagen in de week of in de 
maand. Dan is het fi jn als een kind terecht kan 
in een ander gezin. Het liefst in hun eigen 
buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school 
kunnen blijven bezoeken en hun eigen 
vriendjes kunnen blijven zien. Een fi jne leef-
omgeving, waar ze mogen zijn, tot ze weer 
teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig 
gaan wonen.

Pleegzorg, iets voor mij?
Kijk dan eens op de website:
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl Hier vindt u 
alle informatie over de verschillende vormen 
van pleegzorg. Er is een antwoord op prakti-
sche vragen en u kunt in contact komen met 

een pleegouder. Ook is er een online expositie 
in zowel beeld als tekst, waar pleeggezinnen in 
de regio hun verhaal delen. En er staat een 
online pleegzorgkaart met daarop de kinderen 
(anoniem) waar nog een thuis voor nodig is. 
Met deze kaart worden de kinderen letterlijk 
wat dichterbij gebracht en kunt u zien welke 
kinderen er bij u in de buurt nog op zoek zijn 
naar een plek.

Interesse?
Er is op dit moment veel vraag naar gezinnen 
in deeltijd: bijvoorbeeld een paar dagen in de 
week of in de vakanties. Lijkt het u interessant 
om pleegouder te worden? Kijk dan op de 
website www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl 
en vraag een informatiepakket aan.

De politie heeft  op woensdag 14 
oktober vier mannen aangehouden na 
de vondst van een hennepkwekerij in 
Malden. Bij ons kwam een anonieme 
tip binnen en na een bedrijfscontrole 
zijn onze medewerkers op de hennep-
kwekerij gestuit. De politie is toen 
direct ingeschakeld.

Veiligheid voorop
De politie grijpt samen met haar partners in als 
het gaat om ondermijnende activiteiten. Deze 
zijn gevaarlijk en destructief voor de omge-
ving. De veiligheid voor die omgeving heeft  

hoge prioriteit. Voor een hennepkwekerij 
wordt stroom vaak illegaal afgetapt. Dat kan 
brandgevaar voor de directe omgeving 
opleveren. 

Melden loont
Heeft  u een vermoeden van een hennepkwe-
kerij in de buurt? Meld het altijd bij de politie 
via (0900) 88 44. Volledig anoniem melden kan 
ook via (0800) 70 00 of op: 
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden
De politie kan niet zonder oplettende buurt-
bewoners en neemt alle meldingen uiterst 
serieus.

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!



Rookmelders redden levens 

De waarde van heggen voor de biodiversiteit

Onderhoud en testen
Om te voorkomen dat je rookmelder thuis 
onnodig afgaat is het belangrijk dat je je 
rookmelder schoon houdt en regelmatig test. 
Als er teveel stof in je rookmelder zit doet hij 
het namelijk niet meer goed. 

Test elke maand of je rookmelder(s) nog 
werk(en)t. In de meeste gevallen zit er een 
testknop op de rookmelder. Je kunt het beste 
een vast moment prikken om de rookmelder te 
testen. Wij adviseren dat te doen elke eerste 
maandag van de maand. Dan gaan ook de 
sirenes in je omgeving af.

Onlangs heeft onze gemeente en de 
gemeente Wijchen een onderzoek 
ontvangen over de kwaliteit van onze 
heggen en houtwallen. Het erfgoed-
platform Heumen heeft dit - in samen- 
werking met de Historische vereni-
ging Tweestromenland uit Wijchen 
- door Jef Gielen en Sjoerd Aertssen 
laten onderzoeken. Er was financiële 
ondersteuning van de Provincie 
Gelderland en beide gemeenten, en 
deskundig advies van de Universiteit 
Groningen. Voor onze gemeente een 
prachtig handvat om de bescherming, 
het beheer en de aanplant verder op 
te pakken en onder de aandacht te 
brengen. 

Heggen zijn aantrekkelijk in het landschap 
en bieden een bijzondere waarde voor de 
biodiversiteit, in en om de heg leven verschil-
lende planten en bloemen, vogels, kleine 
dieren en insecten. De oude heggen laten een 
unieke beheermethode zien en zijn van grote 
waarde voor de cultuurhistorie. Onze gemeen-
te gaat met het plan de waarde van de heggen 
bij eigenaren onder de aandacht brengen en 

De batterij van je rookmelder
De losse batterij gaat gemiddeld één jaar mee.
Er zijn ook rookmelders te koop waarvan de 
batterij vijf of tien jaar meegaat. 

Na 10 jaar vervangen
Een rookmelder heeft een levensduur van 
10 jaar. Daarna is de betrouwbaarheid niet 
meer gegarandeerd. 
Vervang dan ook de 
hele rookmelder.

Kijk voor meer informatie: 
rookmelders.nl

zoekt naar mogelijkheden bij het ondersteunen 
van herstel van heggen. 

Aanplant nieuwe hagen
Afgelopen jaren zijn diverse nieuwe hagen 
aangeplant in het buitengebied ten zuiden 
van Malden, en ten noorden van Heumen als 
onderdeel voor het leefgebied van de das. 
Vrijwilligers hebben al enkele jaren aanplant 

en beheer van heggen in het Lierdal op zich 
genomen, en bewoners in het buitengebied 
hebben heggen aangeplant met subsidie van 
de Provincie. Landschapsbeheer Gelderland 
ondersteunt dit en heeft voor onze gemeente 
het project Landschapsimpuls nog steeds in 
uitvoering. 
Kijk hiervoor op: 
www.heumen.nl/landschapsontwikkeling

Stop Heling
Is de prijs voor een telefoon, fiets of 
tablet te mooi om waar te zijn? Dan is 
dat vaak ook zo. Kopen van gestolen 
spullen is strafbaar. Check daarom 
voor u iets tweedehands koopt of het 
product gestolen is.

Wat doe je tegen heling?
• Registreer uw eigendommen via:
 www.stopheling.nl of in de ‘Stop Heling’ app. 
• Check een product voordat u het koopt  
 op www.stopheling.nl of in de ‘Stop Heling’  
 app. U ziet dan of het product als gestolen  
 staat geregistreerd.
• Maak melding van de heling via: 
 www.stopheling.nl
 De politie-eenheid van de eerdere opgeno-
 men aangifte ontvangt dan een melding. 

Doe altijd aangifte 
De politie helpt u dan uw gestolen spullen 
terug te krijgen. Ook krijgt de politie meer 
inzicht in welke helers er zijn en hoe zij 
werken. 
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Opruimplicht hondenpoep en aanlijnplicht voor honden

10 november: Dag van de Mantelzorg!

Helaas ontvangen wij vaak klachten 
van inwoners over hondenpoep op 
grasveldjes, trottoirs en kinderspeel-
plaatsen. Hondeneigenaren dienen 
hondenpoep op te ruimen als hun 
hond zijn/haar behoefte doet op 
plaatsen waar dit niet is toegestaan. 
Zo wordt de omgeving een stuk 
schoner en voorkomt dit ergernis 
bij dorpsgenoten. Helaas houdt niet 
elke hondeneigenaar zich hieraan. 
In onderstaand bericht nogmaals de 
regels waar alle hondeneigenaren 
zich aan dienen te houden.

Inwoners ergeren zich voornamelijk aan 
hondenpoep op plaatsen waar dit niet is 
toegestaan, bijvoorbeeld op kinderspeelplaat-
sen, speelweides, trottoirs, plantsoenen en 
grasveldjes.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
van onze gemeente is een aantal regels 
vastgelegd over hondenpoep. Hier staat onder 
meer in dat honden het openbaar terrein niet 
mogen verontreinigen. Elke hondenbezitter is 
daarom verplicht de uitwerpselen van zijn 
hond op te ruimen. Het is dus verstandig om 
als hondenbezitter altijd iets bij u te hebben 
om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen. 
De poep kan onderweg, in een zakje, in een 
afvalbak worden gedeponeerd. Thuis kan een 
zakje met poep bij het restafval.

Als mantelzorger zorgt u voor een 
naaste. Het is belangrijk dat er ook 
aandacht is voor u en niet alleen 
voor degene aan wie u de mantel-
zorg verleent. In deze bijzondere 
tijd is er mogelijk extra zorg op uw 
schouders terecht gekomen.

Dit jaar is het ook rondom de Dag van de 
Mantelzorg allemaal anders. Gezien de 
noodzakelijke maatregelen vanwege het 
Corona-virus kan de Dag van de Mantelzorg 
niet plaatsvinden in de Poort. Toch wil Mantel-
zorg Heumen u graag in het zonnetje zetten! 
Daarom hebben zij in samenwerking met de 
Poort gezocht naar een passende oplossing. 
 

De regels nog even op een rij:

• Verontreiniging door honden
 - De hondeneigenaar is verplicht om ervoor  
  te zorgen dat zijn of haar hond geen uit-
  werpselen achterlaat op een gedeelte van  
  de weg dat bestemd is of mede bestemd  
  voor het verkeer van voetgangers, op in-
  gerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken 
  of speelweides, of op een andere door het 
  college aangewezen plaats.
 - De handhaver Openbare Ruimte ziet toe 
  op de naleving van de regels. Waar nodig 
  zal een procesverbaal opgemaakt worden. 
  De strafbaarheid kan worden opgeheven 
  indien de hondeneigenaar meteen de uit-
  werpselen van zijn/haar hond verwijderd. 

• Loslopende honden 
 - Hondeneigenaren moeten de hond altijd  
  aanlijnen binnen de bebouwde kom, in-
  gerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken,  
  speelweides of op een andere door het 
  college aangewezen plek.
 - De bovenstaande regels zijn niet van 
  toepassing op een hondeneigenaar die 
  zich vanwege een handicap door een   
  geleidehond laat begeleiden of als deze   
  aantoonbaar gekwalificeerd wordt op-
  geleid tot geleidehond.

Klachten en meldingen 
Wij willen graag een schone omgeving en 

tevreden inwoners. U kunt bij ons terecht als 
u vragen of klachten hebt over hondenpoep-
overlast, het niet goed schoonhouden van 
een hondenpoepveldje of onveiligheid. 
U kunt dit direct melden via: 
www.verbeterdebuurt.nl 
U kunt ook bellen naar 14 024.

High tea op afstand
Om u toch een feestelijke dag te bezorgen, 
willen zij u graag een high tea aanbieden. 
Deze high tea kunnen zij op dinsdag 10 
november vanaf 13.00 uur bij u aan de deur 
bezorgen. Wilt u hier gebruik van maken? 
In verband met de voorbereidingen en het 
aantal beschikbare plaatsen is het belangrijk 
dat u zich dan zo snel mogelijk aanmeldt, 
maar in elk geval voor 29 oktober. 

U kunt zich opgeven door een e-mail te 
sturen naar:
mantelzorgheumen@malderburch.nl 
of te bellen met Mantelzorg Heumen, 
tel. (024) 357 05 70. Bij aanmelding graag 
uw naam en contactgegevens doorgeven 
(telefoonnummer en/of mailadres en adres). 
Geeft u ook evt. diëten/allergieën door!
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Vergadering gemeenteraad: donderdag 29 oktober
Op donderdag 29 oktober 
vergadert de gemeente-

raad om 20.00 uur. Vanwege de 
maatregelen rondom Corona vindt 
deze vergadering digitaal plaats.

Op de agenda staat een voorstel om een 
kavel aan de Boterdijk te ontwikkelen. 
Het college stelt voor deze kavel op de markt 
te brengen voor de realisering van één 
vrijstaande woning. Daarnaast staan de 
gebruikelijke onderwerpen op de agenda 

die elke vergadering terug komen. Zoals de 
vaststelling van de besluitenlijst van de 
voorgaande vergadering, het inspreken van 
inwoners en het vaststellen van de lijst met 
ingekomen stukken. 

Volgen van de vergadering
U kunt de vergaderingen live volgen, op 
verschillende manieren:
- Via GL8 op hun Youtubekanaal (GL8Media).
- Via GL8 op televisie. 

Agenda en stukken
Kijk voor de volledige agenda en stukken 
op www.heumen.nl/vergaderkalender

U kunt uw mening geven 
Als u (digitaal) wilt inspreken, kunt u zich 
tot 16.00 op de dag van de vergadering 
aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: 
griffie@heumen.nl of telefonisch: 
(024) 358 84 67. 

Plaatsing bladkorven
Afrtrap Wijk van 
de Toekomst in
Molenwijk,
Kroonwijk en
Randwijk

Zodra het blad begint te vallen plaat-
sen we op diverse locaties in onze 
gemeente bladkorven om het afgeval-
len blad van gemeentelijke bomen te 
verzamelen. 

De bladkorven staan op locaties vlakbij grote 
bomen van de gemeente die de meeste blad-
overlast veroorzaken. De precieze locaties van 
de bladkorven vindt u op onze website: 
www.heumen.nl/bladkorven

Buiten de bebouwde kom worden geen 
bladkorven geplaatst. De gemeente is in het 
bezit van een beperkt aantal bladkorven die 
allemaal in gebruik zijn en kan daarom niet 
voldoen aan individuele verzoeken. 

Plaatsen van de korven
De bladkorven worden vanaf 26 oktober ge-
plaatst. De definitieve datum van de plaatsing 
is afhankelijk van het tijdstip waarop het blad 
begint te vallen. Wij bepalen wanneer het 

In een wijk van de toekomst 
maken inwoners zelf werk van 
verduurzamen. Zij doen dit samen 
met de gemeente en partijen als 
de woningcorporatie.

In een offline én een online bijeenkomst 
begin oktober dachten in totaal 22 in-
woners van Molenwijk, Kroonwijk en 
Randwijk mee over hoe hun wijk een Wijk 
van de Toekomst kan worden. Wethouder 
Maarten Schoenaker trapte beide bij-
eenkomsten af en was de gehele tweede 
bijeenkomst aanwezig. 
Op beide avonden is flink nagedacht over 
wat verduurzaming van de wijk voor 
inwoners betekent en wat daar voor nodig 
is. De ideeën die zijn aangedragen zijn 
terug te vinden op:
www.heumenpraatmee.nl
 
Doe mee, deel uw idee!
Was u verhinderd, of heeft u de aan-
kondiging gemist? Geen zorgen, u kunt 
gedurende de hele maand oktober via: 
www.heumenpraatmee.nl uw duurzame 
idee voor de wijk nog delen! 
Verder kunt u op het platform de voort-
gang van het proces volgen.
 

nodig is om de bladkorven te plaatsen en te 
verwijderen.

Alléén bladafval
Bladkorven zijn alleen bedoeld voor het blad 
van bomen van de gemeente. Takken en 
stronken horen niet thuis in de bladkorven. 
Afval van eigen bomen en uit eigen tuin kunt 
u op de reguliere manier afvoeren via de 
groene container.

Wekelijks geleegd
De bladkorven worden elke week geleegd. 
Het blad wordt ook geruimd tijdens reguliere 
veegrondes. In de weken met de meeste 
bladoverlast zijn er extra veegrondes voor 
het ruimen van het blad.

Verbeter de buurt
Heeft u een opmerking over bladafval? 
Meld dit op www.verbeterdebuurt.nl of neem 
contact op met het klantcontactcentrum van 
de gemeente via telefoonnummer 14 024.



De week van 
de burgemeester

In de komende weken zal blijken of we met 
elkaar iets geleerd hebben van de maanden 
vanaf half maart. Toen werden we compleet 
verrast door het virus en we probeerden zo 
goed en zo kwaad als het ging met de situatie 
te leven. En voor sommigen hield het leven 
op, zelfs zonder dat geliefden de gelegenheid 
hadden om afscheid te nemen. Maar nu 
zouden we juist door die eerste ervaringen 
beter met de situatie moeten omgaan. 
Of dat werkelijk zo is, betwijfel ik. Toen waren 
we eensgezind, nu zijn er veel meer mensen 

die weigeren om zich de noodzakelijke beperkingen op te laten 
leggen. Ikke, ikke en de rest…. terwijl anderen zo hun best doen.

Zo hoor ik van een echtpaar, waarvan de man in de zorg werkt 
en de vrouw in een bedrijf. De een leeft beneden in huis, de ander 
boven. Ze proberen besmetting te voorkomen. Door dit te doen 
nemen ze heel veel verantwoordelijkheid op zich, ook voor 
anderen. Ik hoor ook van mensen die niemand ontmoeten, 
boodschappen thuis laten komen en alles via beeldscherm 
regelen, puur omdat er thuis een man is met astma en een kind 
dat veel medicijnen nodig heeft. Van deze mensen vraagt het 
leven de nodige opofferingen die zij waarschijnlijk met liefde 
geven, maar voor de lol zal het niet zijn.

Al deze mensen doen erg hun best om besmetting te voorkomen. 
Sommige mensen zouden dat ook graag willen in hun bedrijf, 
maar kunnen dat niet meer. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 
mensen in de horeca. Sommige investeerden veel geld en 
begonnen vol goede moed maar met wel een behoorlijke schuld. 
Aan vakmanschap en ondernemerschap geen gebrek, maar dat 
telt niet in Coronatijd, want de vaste lasten moeten wel betaald 
worden. Een paar maanden gaat soms nog wel, maar nu het zo 
lang duurt moeten ze hun bedrijf toch opgeven. Zo jammer dat 
zij nu niet verder kunnen.

Deze week maak ik heel plezierig kennis met onze nieuwe WOE. 
Dat klinkt nogal bijzonder, maar WOE staat voor Wijkagent 
Operationeel Expert. In ons geval is dit een jonge vrouw die hulp 
krijgt van onze wijkagenten om ingewikkelde zaken op te lossen. 
Maandelijks zal ik met haar overleggen over zaken die moeten 
worden aangepakt. Dat gaat dan in onze gemeente meestal over 
drugs en over fietsdiefstallen.

Naast Corona lijkt alles klein en minder belangrijk, maar toch wil 
ik aandacht vragen voor verlichting op de fiets, nu het weer langer 
donker wordt. Rijden zonder licht is heel gevaarlijk. Er ontstaan 
dodelijke ongelukken door, maar ook zware blijvende verwondingen. 
De politie gaat daarom niet meer waarschuwen, maar bekeuren 
als gefietst wordt zonder licht. Dan weet u het alvast.

En verder: probeer gezond te blijven!

Marriët Mittendorff  

Collectes

25 t/m 31 oktober: Diabetes Fonds

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

• Overasselt: Lagenhof

Verleende omgevingsvergunningen

• Heumen: Dorpstraat 56, Frankenstraat 16

• Malden: De Wieken 14

• Overasselt: Sectie G Perceel 903 (nabij Sleeburgsestraat 1 en 3)

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

• Malden: Rijksweg 65

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

• Overasselt: Schoonenburgseweg 28

Vaststelling bestemmingsplan 

• Overasselt: Werklandschap 2e fase
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Ook zwerfafval opruimen 
in uw eigen buurt?

Wist u dat veel volwassenen en kinderen in onze gemeente al Wijkheld 
zijn? Zij ruimen zwerfafval op en helpen zo mee aan een schone buurt. 
Ook Wijkheld worden? Meld u aan via www.wijk-helden.nl
U krijgt spullen waarmee u zwerfafval kunt opruimen en kinderen 
krijgen voor het opruimen een zakcentje.


