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Brandweer Malden zoekt nieuwe brandweervrijwilligers
Doordat er een klein team met brandweervrijwilligers is, kan de brandweer
in Malden niet altijd uitrukken bij een
brand of ongeval. Om de veiligheid in
je omgeving te garanderen, is Post
Malden dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Heb jij zin in een spannende nieuwe uitdaging? Dan ben jij
misschien wel de aanvulling op hun
team!
Als je vrijwilliger bent bij het korps, dan bieden
we je de mogelijkheid om naast je eventuele
eigen baan een professionele, afwisselende en
uitdagende carrière bij de Brandweer Gelderland-Zuid op te bouwen. Je volgt een opleiding
die ongeveer twee jaar duurt, waarbij je een
avond in de week besteedt aan het volgen van
de (praktijk)lessen. Daarnaast oefen je iedere
maandagavond samen met je collega’s van
Post Malden. Je ontvangt een vergoeding
voor de uren die je besteedt aan het oefenen,
opleiden en uitrukken.
Bovenal doe je natuurlijk belangrijk werk,
waarbij je geconfronteerd wordt met de meest
uiteenlopende werkzaamheden zoals het
blussen van branden, het assisteren bij stormschade, het bevrijden van slachtoffers bij
ongevallen of bij het optreden bij incidenten
met gevaarlijke stoffen.

Wat bieden ze jou?
• Uitdagend en afwisselend werk
• Een jaarvergoeding en een vergoeding voor
opleiden, oefenen en uitrukken
• Werken in een gemotiveerd collegiaal team
Wat bied jij?
• Je bent minimaal 18 jaar
• Je hebt een goede lichamelijke conditie
• Je hebt een opleiding gevolgd op tenminste
vmbo-niveau

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

• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) overleggen
• Je woont in Malden
• Je bent bij voorkeur in bezit van het rijbewijs B
Heb je interesse?
Mail dan naar jan-willem.voet@vrgz.nl.
Hij neemt zo snel mogelijk contact met je op.
Of kijk op de website (www.brandweer.nl/
gelderlandzuid/werken-bij/post-maldenzoekt-brandweervrijwilligers-mv)
en solliciteer direct!

Eerder op de hoogte?
Volg ons op

Op 8 oktober organiseert Dar van
18.00 - 20.00 een meedenksessie
voor inwoners uit gemeente Heumen.
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 en met
11 september en vol = vol!
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Herhaald bericht
Strategische visie: voor de toekomst van onze gemeente
Wat voor gemeente willen wij zijn in
2030? Wat is nodig om hier prettig en
gezond te kunnen leven? Nu, maar
ook over 10 jaar? En hoe gaan we om
met de veranderingen in mobiliteit
en duurzaamheid? Om deze vragen te
beantwoorden maken wij een zogenaamde strategische visie. Dit is een
lange-termijn-visie op hoe we willen
dat onze Heumense samenleving er
over 10 jaar uit ziet en welke rol de
gemeente en onze partners daarin
hebben. Denkt u ook mee?
De wereld om ons heen verandert en dat
brengt nieuwe mogelijkheden en uitdagingen
met zich mee. Daarom is het nodig om de
huidige visie ‘Samenleving aan zet 2020’ aan
te passen aan deze tijd. De nieuwe visie is
een koersdocument van de gemeenteraad.
De raad bepaalt de rode draad in de visie en geeft
daarmee richting aan de toekomst van Heumen.

Samen werken aan een nieuwe visie
Wij nodigen iedere inwoner van onze
gemeente uit om mee te denken over de
toekomst van onze gemeente. Waar bent
u trots op in onze gemeente? Wat vindt u
belangrijk voor de lange termijn?
Waar maakt u zich zorgen over? Wat kan
beter in onze gemeente? Of wat moet juist
blijven zoals het is? U kunt meedoen via
het digitaal platform ‘Heumenpraatmee’.
Het onderwerp ‘Praat mee over de toekomst’ vindt u snel. Wilt u meedenken?
Maak dan eenvoudig een inlog aan op:
www.heumenpraatmee.nl en registreer
u zelf.
Gemeenteraad
Na het inventariseren van de reacties is de
gemeenteraad aan zet. Tijdens een bijeenkomst weegt de raad alle reacties af.
De kernwaarden van onze gemeenten spelen
hierbij een rol. Waar het kan, geven we gehoor

aan de verschillende geluiden en wensen die er
zijn. We kunnen niet iedereen tevreden stellen:
zoveel mensen, zoveel meningen en wensen.
De bijeenkomst staat gepland in de periode
juni 2021.
Planning
Het maken van een nieuwe visie is een flink
project. Hieronder ziet u in een afbeelding
hoe de planning eruit ziet.
Meer weten over de strategische visie?
Wilt u meer weten over de strategische visie?
Stuur een e-mail naar Lajenda Garst
(lgarst@heumen.nl) of bel haar op:
(024) 358 83 00.
Heeft u vragen over Heumenpraatmee?
Stuur dan een e-mail naar:
heumenpraatmee@heumen.nl of bel naar
Fanny van Creij of Femke Rutten via bovenstaand nummer.
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Geldzorgen?
Maak gebruik van
onze regelingen en vergoedingen!
Meedoen regeling

Vergoeding schoolkosten

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.

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

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
inkomenstoeslag

Individuele studietoeslag

Bijzondere bijstand

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

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.

Voedsel- en kledingbank
De Voedselbank voorziet mensen in geldnood van een wekelijks voedselpakket. Ook
kan er een kledingpakket worden aangevraagd bij de Kledingbank.

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

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

Kinderopvangregeling

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

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.

Bel voor meer informatie met de gemeente
14 024 of (024) 358 83 00
of mail naar: soza@heumen.nl

Gemeente Heumen sluit aan bij
Meld Misdaad Anoniem

Heumen gaat samenwerken met Meld
Misdaad Anoniem. Burgemeester
Marriët Mittendorff en Marc Janssen
van het meldpunt tekenden daarvoor
op maandag 31 augustus een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente
ontvangt vanaf nu relevante signalen
over criminaliteit en fraude in onze
gemeente.

De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de
integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Mittendorff: “Belangrijk dat
we deze vorm van criminaliteit opsporen en
aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente
niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren
van onze inwoners hard nodig.”

Vangnet
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke
organisatie en geen onderdeel van de politie.
Bij Meld Misdaad Anoniem wordt gemeld over
bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale
prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder staat hierbij
altijd centraal. Marc Janssen: “Het is altijd het
beste om rechtstreeks naar de politie te
stappen als je informatie hebt over criminele
activiteiten, maar in de praktijk blijkt dat niet
altijd makkelijk. Er zijn veel redenen voor
mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit
angst voor wraak of omdat je de dader kent.
Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van
melden niet kunnen overzien of dat ze er na
die tijd simpelweg niets meer mee te maken
willen hebben. Voor al die gevallen is Meld
Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen
ervoor dat de informatie bij de opsporing
terecht komt, maar de melder buiten beeld
blijft.”
Bereikbaarheid
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per
week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in
weekenden en op feestdagen van 9.00 tot
17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een
beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/
melden

Maak het oplichters niet te makkelijk
Samen zorgen we ervoor dat
criminaliteit niet loont. In dat kader
start op 1 september 2020 vanuit
het ministerie van Justitie en
Veiligheid de campagne Senioren
en Veiligheid, waarin senioren
concrete tips krijgen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden
en wat ze moeten doen als het wel
gebeurt.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet
te makkelijk’ wordt gedurende vier weken
aandacht besteed aan verschillende vormen
van criminaliteit: meekijken bij pinnen,
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. Met deze
week aandacht voor Meekijken bij pinnen.
Meekijken bij pinnen
Let goed op als u pint. Regelmatig proberen
criminelen over de schouder mee te kijken
om te zien welke pincode iemand intoetst.
Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of
door vlak achter u te gaan staan bij een

geldautomaat. Als ze vervolgens ook uw
pinpas afhandig maken, bijvoorbeeld met
behulp van een babbeltruc, halen ze zoveel
mogelijk geld van uw rekening.
Waar moet u op letten?
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de
toetsen af met uw hand of portemonnee;
• Staat iemand te dicht achter u? Vraag dan
om meer privacy;
• Laat u niet afleiden tijdens het pinnen.
• Daarnaast is het ook goed de daglimiet voor
het pinnen met uw pas te beperken.
Bent u toch slachtoffer geworden?
Meld verlies of diefstal van uw betaalpas
onmiddellijk bij uw bank en laat uw pas
blokkeren; Doe altijd aangifte bij de politie.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over veilig betalen
op www.veiligbankieren.nl
Babbeltiplijn
In september wordt door de ouderenbond

KBO-PCOB samen met de NOOM ook een
speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld
om persoonlijke tips te krijgen of om een
verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze
speciale Babbeltiplijn is op alle woensdagen in
september te bereiken tussen 9:00 en 17:00
uur op (030) 340 06 70.
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De week van
de burgemeester
Het is toch mooi als je na de vakantie kunt
beginnen met iedereen welkom te heten in de
bijna beste gemeente van Gelderland. We staan
landelijk op plaats 14 en in Gelderland laten we
alleen het piepkleine en heel rijke plaatsje
Rozendaal voorgaan. Het betekent dat anderen
vinden dat mensen in 341 gemeenten slechter af
zijn dan wij als het om wonen gaat. We zijn ons
waarschijnlijk helemaal niet zo bewust van het
feit dat we zoveel voorzieningen hebben en in
zo’n mooie omgeving wonen. Luxe went kennelijk snel.
Leuk dat iemand dan een kaartje aan de gemeenten stuurt en nog
eens bevestigt dat ze ook de ervaring heeft dat het hier goed wonen
is. Mede omdat we vriendelijk en hulpvaardig naar elkaar zijn.
Dat geeft nog een extra dimensie aan die 14e plaats, want het zegt
ook iets over de mensen die hier wonen. En misschien is een omgeving waar mensen prettig met elkaar omgaan nog wel het allerbelangrijkste als het om wonen gaat.
Ik hoopte zo dat na de vakantie weer heel veel collega’s in het
gemeentehuis aanwezig zouden zijn. Want mensen zien en spreken
geeft zoveel meer energie dan ergens alleen zijn. Maar de nieuwe
aangescherpte regels laten dat niet toe; nog steeds moeten we veel
thuis werken. Ik mis de mensen om mij heen, en ook dat ik niet
gemakkelijk met anderen iets kan afspreken. Maar ik prijs me ook
gelukkig dat er nog veel contacten, vaak via beeldbellen, mogelijk zijn.
Dan denk ik aan mensen die geen collega’s, familieleden of goede
bekenden hebben en soms echt niemand hebben waar ze even mee
kunnen praten. Dan neem ik mij voor om nog meer energie te steken
in pogingen om mensen met elkaar in contact te brengen.
Brandweerman, een jongensdroom voor velen. Maar tegenwoordig
hebben we ook vrouwen die heel goed branden kunnen blussen.
We zijn nog op zoek naar mensen voor ons brandweerkorps (post
Malden). Ook mensen die alleen overdag voor hun werk in de
gemeente zijn, kunnen zich opgeven. Dus, een lang gekoesterde wens
kan in vervulling gaan. Lees voor meer informatie het hoofdartikel
op onze gemeentepagina’s.
Het overleg over Coronamaatregelen tussen de 14 burgemeesters in
de regio onder voorzitterschap van de burgemeester van Nijmegen is
vanwege vakantie een paar keer niet doorgegaan. Maar vanaf eind
augustus komen we weer wekelijks bij elkaar om door te spreken hoe
we zaken het beste kunnen aanpakken. Lastig is dat mensen soms
niet in de gaten hebben hoeveel werk er in gaat zitten om de veiligheid te waarborgen. Stel dat iemand een feestje wil geven waar wel
eens wat veel mensen zouden kunnen komen. Dat is in deze virustijd
niet in alle gevallen veilig. Dus politie en gemeentes zijn op voorhand
druk bezig om de veiligheid te waarborgen. Zelfs als het feestje er niet
komt is er vaak al veel werk verzet om gevaarlijke situaties te
voorkomen. Dat is wel zonde van de tijd en energie, maar we kunnen
het er niet op aan laten komen. Ik hoop dat we met elkaar blijven
zorgen voor een veilige omgeving.
Marriët Mittendorﬀ

Collectes
6 t/m 12 september: Prinses Beatrix Spierfonds

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
• Malden: Vinkenlaan 48
Ontwerpbestemmingsplan
• Buitengebied: Westerkanaaldijk 11 (Maisdoolhof)

