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Aandacht voor elkaar

Herhaald bericht
Oproep: denkt u mee 
over afval(scheiding)?

Phishing via nepmailtjes

De coronacrisis staat voor velen van 
ons voor een zeer moeilijke periode 
in ons leven. Er zijn mensen ernstig 
ziek geworden en overleden. Mensen 
verliezen hun baan, en diploma-uit-
reikingen, familiebijeenkomsten, 
theatervoorstellingen, vakanties en 
andere zaken die het leven mooi 
maken gaan niet door.

Helaas is deze moeilijke periode nog niet 
voorbij. Het is belangrijk om daar met zijn 
allen bij stil te staan. Het kabinet trapt daarom 
op 6 oktober af met Aandacht voor elkaar. 
Een periode waarin we tot het einde van dit 
jaar als Nederlanders meer aandacht hebben 
voor elkaars verdriet, teleurstellingen en 
andere gevolgen die mensen ervaren door 

In een e-mail of sms wordt gevraagd 
te klikken op een link van een valse 
website van bijvoorbeeld een bank 
of om in te loggen. Op deze manier 
krijgen internetcriminelen toegang 
tot uw computer of uw persoonlijke 
gegevens. Dit heet phishing. Met de 
gegevens maken internetcriminelen 
u vervolgens veel geld afhandig. 
Daarom eerst checken, dan klikken.

Waar moet u op letten?
• Klik nooit op een link van een mail die u niet  
 vertrouwt en download geen bijlage;

corona. Een periode waarin we ook vooruitkij-
ken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en 
weer bovenop? 

Uitnodiging om mee te doen
Het kabinet vraagt ons allemaal om één of 
meer activiteiten te organiseren in onze 
gemeente. Door bijvoorbeeld onze verhalen 
met elkaar te delen en of om op een creatieve 
manier aandacht te hebben voor elkaar. 
U kunt daar uw eigen invulling aan geven: van 
lieve en bemoedigende kaarten te schrijven of 
tekeningen te maken tot buurtbijeenkomsten 
(binnen de ruimte die de maatregelen daar-
voor bieden), van kinderen die met hun klas 
een kunstwerk maken en een kleinschalig 
muzikaal optreden in het verpleeghuis 
verzorgen tot een sociale activiteit vanuit 

• Twijfelt u, bel dan de organisatie waar het  
 om gaat. Gaat het om geld? Gaat het om  
 belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op!  
 Eerst checken, dan klikken. Via de Fraude 
 helpdesk (www.fraudehelpdesk.nl) kunt u de  
 e-mail controleren.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Meld het onmiddellijk bij uw bank;
• Meld het bericht ook als u geen slachtoffer  
 bent geworden bij de Fraudehelpdesk 
 (www.fraudehelpdesk.nl)

de organisaties die zich bezighouden met werk 
en opleiding. Iedereen kan en mag meedoen. 
Heeft u een leuk idee of kent u buren of andere 
inwoners in onze gemeente die wel eens wat 
extra aandacht verdienen? Laat het ons weten 
via: aandacht@heumen.nl 

Aftrap op 6 oktober
Ook als gemeente Heumen dragen we ons 
steentje bij. We willen het initiatief om 
aandacht voor elkaar te hebben ook tot lang 
na de start op 6 oktober vasthouden. Alleen zo 
kunnen we laten zien dat we een echte hechte 
samenleving zijn! Op onze gemeentepagina’s 
in dit blad en via onze andere kanalen houden 
we u op de hoogte van alle activiteiten. 

Doe mee! samen Aandacht voor elkaar!

Op 8 oktober organiseert Dar van 
18.00 - 20.00 een meedenksessie 
voor inwoners uit onze gemeente. 
Wij zijn namelijk erg benieuwd naar 
uw ervaringen met afval(scheiding).

Dar nodigt u uit voor een open gesprek in een 
kleine groep van maximaal 8 personen. 
Uiteraard op 1.5 meter afstand van elkaar. 
Als bedankje voor uw moeite en tijd ontvangt 
u een tegoedbon van een lokale ondernemer 
uit onze gemeente! Wilt u ook meedenken? 
Ga naar www.dar.nl/meedenkenoverafval en 
meld u aan! Let op: aanmelden kan tot 
30 september en vol = vol!



Nieuwe initiatieven in Overasselt

Herhaald bericht
Mantelzorgwaardering 2020

Steeds vaker komen inwoners met 
een idee voor hun straat, buurt of 
dorp. Dit juichen wij van harte toe. 
Ze versterken het leven in een straat, 
buurt of dorp en maken het wonen 
prettiger. Zo ook de initiatiefnemers 
van twee speeltuinen in Overasselt. 
Binnenkort wordt de speeltuin aan de 
Zilverbergweg officieel geopend maar 
kinderen kunnen er nu al gebruik van 
maken.

De initiatiefnemers van de speeltuin in 
Overasselt (aan de Zilverbergweg) zijn in goed 
overleg met ons een traject gestart om een 
‘Belevenistuin’ aan te leggen in Overasselt. 
Afgelopen week zijn de speeltoestellen 
geplaatst (zie foto), alle kinderen kunnen daar 
nu komen spelen. Een officiële opening volgt 
nog. Ook in de Kruiskamp (Overasselt) gaat een 
groepje actieve inwoners aan de slag. De 
voorbereidingen (zie foto) zijn daar al in volle 
gang. Verwachting is dat daar in het najaar de 
toestellen geplaatst worden.

Aanpassingen afwatering
In beide speeltuinen hebben we aanpassingen 
gedaan in verband met de steeds vaker voor-
komende zware regenbuien. Als het namelijk 
heel hard regent blijft er ter hoogte van de 
speeltuintjes veel water op straat staan. De 
speeltuintjes zijn daarom geschikt gemaakt, 
om in die bijzondere gevallen regenwater 
tijdelijk even te kunnen ‘parkeren’. Daarbij is 
het regenwater van de weg en het trottoir ter 
plaatse van de Zilverbergweg en de Kruiskamp 

van het riool afgekoppeld en voortaan gaat 
het regenwater naar de speciaal gemaakte 
verlagingen (ook wel Wadi’s genoemd, 
zichtbaar op de foto van de Kruiskamp). 
Hierdoor wordt het water toegevoegd aan het 
grondwater. Door deze maatregel is er dus 
meer ruimte in het riool van Overasselt en is 
het dorp weer een beetje beter bestand tegen 
regenwateroverlast.

Duurzaamheid
Natuurlijk kijken we altijd hoe een nieuw 
project zo duurzaam mogelijk kan. Er is daar-
om gebruik gemaakt van Acaciahout (met 

een FSC keurmerk), we hebben een boom uit 
het Heumens Bos gebruikt bij de Belevenistuin 
en de grond die is afgevoerd is hergebruikt in 
het plangebied Heumen Noord.

Beplanting en biodiversiteit
Bij de beplanting van de speeltuinen is 
gekeken naar biodiversiteit. We hebben 
daarom speciale struiken geplaatst die veel 
vruchten dragen waar vogels op af komen. 
Ook zijn het struiken die hier van nature thuis 
horen. Bovendien wordt het gras aan de 
randen minder gemaaid waardoor er meer 
kruiden ontstaan. 

Heeft u een goed idee?
Wilt u uw buurt nog leuker te maken? En kunt 
u daarbij wel een (financieel) steuntje in de rug 
gebruiken? Laat u horen! Wij ondersteunen 
goede ideeën van inwoners graag in de vorm 
van geld of hulp. Meer informatie? Kijk dan op 
de pagina: www.heumen.nl/goedidee.
  
  

Wij ondersteunen en waarderen onze 
mantelzorgers. Bent u inwoner van 
onze gemeente en heeft u een 
mantelzorger die u wil bedanken? 
Dan kunt u een verzoek voor de 
mantelzorgwaardering indienen. 

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in 
onze samenleving. Om dit te onderstrepen 
willen wij in de maand november de vele 
mantelzorgers in het zonnetje zetten. Wilt u 
aan uw mantelzorger laten weten hoe 
belangrijk hij/zij voor u is met meer dan de 
gebruikelijke zorg? Dan kunt u een verzoek 
voor een mantelzorgwaardering indienen. U 
kunt dat doen voor maximaal 2 mantelzor-

gers. U kunt een verzoek indienen tot 1 
oktober 2020. Het formulier voor het Verzoek 
Mantelzorgwaardering 2020 kunt u vinden op 
onze website www.heumen.nl/mantelzorg-
waardering Deze waardering is bedoeld om uw 
mantelzorger in het zonnetje te zetten en 
wordt één keer per jaar uitgegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen
Wij werken samen met Mantelzorg Heumen, 
gevestigd in Malderburch. Zij ondersteunen 
mantelzorgers in onze gemeente en kunnen u 
helpen met uw vragen en met het invullen van 
het verzoekformulier. Mantelzorg Heumen is 
bereikbaar via telefoonnummer (024) 357 05 70 
of e-mail: mantelzorgheumen@malderburch.nl 

Jonge mantelzorgers
Speciaal voor jonge mantelzorgers tussen 
9 en 30 jaar organiseert Mantelzorg Heumen 
een gratis Pathé filmbezoek op zaterdag 10 
oktober 2020. Neem voor meer informatie 
contact op met Mantelzorg Heumen en houd 
op 28 september Facebook in de gaten: 
www.facebook.nl/mantelzorg024 

Belevenistuin

Kruiskamp
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Geldzorgen? 
Maak gebruik van 

onze regelingen en vergoedingen!

Individuele 
inkomenstoeslag 

Deze toeslag is mogelijk als u al 3 jaar een 
minimum inkomen heeft gehad en er weinig 
kans op verbetering is. 

Bijzondere bijstand

Dit is een vergoeding voor noodzakelijke 
kosten, die u niet zelf kunt betalen zoals 
vervanging van een koelkast 
of advocaatkosten. 

Stichting 
Hulpfonds Heumen

Eenmalige financiële of materiële hulp voor 
acute noodzakelijke kosten waarvoor geen 
andere vergoeding mogelijk is, waardoor u 
na deze hulp weer 
verder kunt. 

Collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kunt u hier recht op 
hebben. De gemeente vergoedt dan een 
deel van uw premie.

Financiële 
tegemoetkoming Wmo

Leven met een chronische ziekte en/of 
beperking brengt extra kosten met zich 
mee, zoals een eigen bijdrage 
voor een hulpmiddel of hulp. 
Voor deze meerkosten kunt 
u een jaarlijkse vergoeding 
krijgen. 

Voedsel- en kledingbank

De Voedselbank voorziet mensen in geld-
nood van een wekelijks voedselpakket. Ook 
kan er een kledingpakket worden aange-
vraagd bij de Kledingbank.

Bel voor meer informatie met de gemeente
14 024 of (024) 358 83 00

of mail naar: soza@heumen.nl 

Meedoen regeling

Een jaarlijkse vergoeding voor het meedoen 
aan allerlei activiteiten zoals lidmaatschap 
van een (sport)club, cursus, bibliotheek, 
internet, schoolreisje of een uitstapje. 
Voor zwemles is een 
vergoeding mogelijk 
via Stichting Leergeld.

Vergoeding schoolkosten 

Een jaarlijkse vaste vergoeding voor ouders 
of verzorgers voor bijkomende schoolkos-
ten en schoolspullen voor kinderen in het 
voortgezet onderwijs. Voor kinderen van 
4 t/m 18 jaar: tegemoet-
koming voor ouderbijdrage, 
laptop of fiets via Stichting 
Leergeld. 

Kinderopvangregeling

Deze vergoeding kunt u aanvragen als 
u niet kunt werken door 
sociale of medische redenen 
of door het volgen van een 
re-integratietraject of 
inburgeringscursus.

Individuele studietoeslag

Wanneer een bijbaan door een handicap of 
ziekte niet mogelijk is naast een studie, kan 
er een studietoeslag worden aangevraagd. 



De week van 
de burgemeester

Hij lijkt ongemerkt voorbij te gaan, de week waarin we in 
andere tijden aandacht besteedden aan onze bevrijding 
van inmiddels 76 jaar geleden. Vorig jaar nog waren in al 
onze dorpen activiteiten om ons er aan te herinneren dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is, aan de mensen die 
gewond raakten of stierven, aan de mensen die vochten 
voor vrijheid, de mensen met verdriet en anderen die 
uitbundig van vreugde de tweede helft van september 
’44 beleefden. Wat ik zo mooi vind, is de zorg die 
vrijwilligers besteden aan het monument waar wij ook bij 
de 4-mei viering elkaar ontmoeten. Veel mensen die 
daar even van hun fiets of uit hun auto stappen voor 

eigen gedachten, kunnen daar op waardige wijze vertoeven. Dank jullie wel.

Nu de overleggen over veiligheid in Coronatijd in Nijmegen weer wekelijks 
plaatsvinden komen we in de regio te spreken over tal van evenementen. 
Immers, Sinterklaas is in aantocht, de carnavalskoorts begint al gauw en we 
denken na over vuurwerk met Nieuwjaar. Wat kunnen we nog doen op 
anderhalve meter afstand, is een vraag waar met name de verenigingen die 
deze feesten jaarlijks organiseren zich over buigen. Niet eenvoudig.

Het zal je maar gebeuren, verdwijn je opeens onder water in een groot gat in 
de weg. Het overkwam een jongeman in onze gemeente omdat water uit een 
kapotte waterleiding de bodem had weggespoeld. De jongen was stoer, 
zorgde dat hij gauw weer schoon en droog was, maar moest zijn fiets in het 
gat achterlaten. Gelukkig konden onze mensen van de buitendienst het 
vehikel eruit halen en heeft de wethouder van verkeer de fiets opgepoetst 
kunnen afleveren. Typisch zo’n verhaal waar je achteraf om kunt lachen als 
het allemaal goed is afgelopen. Maar dat het even schrikken is geweest, dat 
spreekt voor zich.

Taart eten met de mensen van de buitendienst is een van de genoegens van 
mijn functie. Meestal gebeurt het als ze ’s winters nachtenlang de wegen 
hebben vrijgemaakt van sneeuw en ijs, en dan nemen we iets warms in de 
vroege ochtend. Maar zo tussendoor om even bij te praten samen met hun 
manager is ook heel fijn. De mannen (het zijn allemaal mannen bij ons in de 
buitendienst) zijn dan minder uitgeput dan na een nacht doorwerken en dus 
krijgen we heel andere verhalen te horen. Over de rommel die ze opruimen 
bijvoorbeeld. Sommige mensen gebruiken de openbare ruimte als vuilnisbak; 
die beseffen niet dat er altijd iemand is die het moet opruimen. Maar de 
mannen krijgen ook veel vragen en verhalen. En soms een compliment. 
Dat vinden ze mooi.

Iedereen voelt denk ik wel dat de lange Coronatijd zijn tol eist. Sommigen 
raken geïrriteerd door de situatie met al zijn regelingen en beperkingen, 
anderen zijn eenzamer dan ooit. Landelijk start in oktober een campagne om 
meer aandacht te hebben voor elkaar. Als gemeente sluiten we bij deze actie 
aan. Mogelijk kunnen we met elkaar iets betekenen voor de contactarmoede 
van deze tijd; dus voor mensen die energie verliezen omdat ze verstoken zijn 
van gewone dagelijkse gesprekken. Met elkaar kunnen we toch vast wel 
goeie activiteiten bedenken om een beetje fleur te brengen in het leven van 
mensen in de eigen omgeving. Als u nog suggesties heeft dan hoor ik het 
graag.

Marriët Mittendorff  

Collectes

27 september t/m 3 oktober: Dierenbescherming

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

Verleende omgevingsvergunning

• Overasselt: De Laan 18-18A-18B-18C en 20

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

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

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning 

• Malden: De Wieken 14

www.heumen.nl

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
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