
Daar zit een luchtje aan, of toch niet?
Wist u dat wij dat de beste afvalscheiders behoren in het land? Wij scheiden het afval zo goed dat er nog 
maar heel weinig restafval de verbrandingsoven in hoeft. Dit merken we in onze portemonnee omdat we 
weinig tariefzakken hoeven te kopen. Vraagt u zich ook weleens af wat er nu eigenlijk gebeurd met al dat 
gescheiden afval?

Oud papier en karton (papierenkarton.nl)
Na inzameling sorteren oudpapierondernemingen het oudpapier op kwaliteit, het wordt geschoond. Daarna wordt 
het oud papier in balen geperst en naar papierfabriken worden getransporteerd. In de papierfabrieken worden de 
balen oud papier opgelost in water. Daardoor komen de papiervezels los van elkaar en ontstaat er papierpulp. 
Vervuiling zoals nietjes en paperclips worden met zeeftechnieken uit deze brij gehaald en indien nodig wordt ook 
de drukinkt verwijderd door middel van flotatie. Daarbij worden inktresten door middel van opstijgende 
(zeep)luchtbellen naar de oppervlakte gebracht. De pulp kan tot slot wit worden gemaakt waarna de pulp geschikt 
is om nieuw papier van te produceren. 
Aangezien de pulp voornamelijk uit water bestaat, met slechts 1% papiervezel, bestaat papierproductie vooral uit 
verschillende droog- en walstechnieken. 
Dankzij het recyclen van papier worden er per jaar 7 miljoen bomen NIET geoogst!

Luier- en incontinentiemateriaal (www.vanluiernaargrondstof.nl)
Het ingezamelde materiaal wordt samen met rioolslib in een reactor verwarmd tot 
250 graden bij een druk van 40 bar (normale druk is 1 bar) waardoor eventueel 
aanwezige medicijnen en ziektekiemen worden gedood en het aanwezige plastic 
smelt. Het vloeibare mengsel dat hierbij ontstaat wordt weer afgekoeld waardoor 
het plastic weer stolt en in bolletjes naar het oppervlak komt drijven. Deze 
bolletjes kunststof worden van de slurry gescheiden en gewassen waarna ze 

gebruikt kunnen worden om nieuwe kunststofproducten van te maken. 
De resterende luierslurry, die bestaat uit urine en ontlasting, wordt opgeslaten in een tank waar het wordt vergist. 
Bij dit afbraakproces ontstaat biogas waarmee bij verbranding elektriciteit wordt opgewekt. Het uitgegiste slib wordt 
vervolgens ontwaterd tot een slibkoek en in een speciale installatie gecomposteerd tot compost. Het compost 
wordt vervolgens gebruikt als biobrandstof.
Deze recyclingmethode leidt tot een besparing van 964 kg koolstofdioxide per ton luiers. Dat is nogal een voordeel 
voor het milieu als je bedenkt dat er per jaar 15.000 ton luiers op deze manier wordt verwerkt.

Plastic (afvalfondsverpakkingen.nl)
Het ingezamelde plastic afval wordt eerst gescheiden van andere 
materialen, zoals metalen verpakkingen en dankkartons. Daarna wordt 
het plastic gesorteerd op soort kunststof,  versnipperd en gewassen en 
vervolgens verwarmd tot het smelt. Dan worden er kleine bolletjes 
(granulaat) van gevormd. Dit granulaat wordt gebruikt om nieuwe 
producten van te maken.
In de plasticafvalzak mag alleen (zacht) verpakkingsplatic. Er bestaan 
namelijk vele verschillende soorten kunststoffen en iedere soort vraagt 
om een ander recycleproces. Het scheiden van deze verschillende 
soorten kunststof is bijzonder lastig. Echter voor verpakkingsplastic 
worden vaak dezelfde soorten plastic gebruikt en kunnen we hetzelfde recycleproces gebruiken. Helaas wordt op 
dit moment nog zeker de helft van het ingezamelde materiaal verbrand in de verbrandingsoven omdat er nog te 
veel ander materiaal bij het plastic verpakkingsafval zit.

Tot slot
Wist u dat u geen glas in de glasbak mag deponeren tussen 21.00 uur en 7.00 uur? Stelt u zich eens voor dat u 
naast de glasbak woont. U stelt een beetje rust ‘s nachts zelf toch ook op prijs?
Wilt u meer weten over afvalinzameling? Alle informatie vindt u op www.afvalaanbieden.nl
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Nieuws van de wijkraad, 
Langzaam maar zeker komt de wijkraad steeds meer ‘op stoom’. We beginnen het landschap en de politiek 
van onze wijk en gemeente te leren kennen. Daarmee neemt ook het aantal projecten waarbij wij intensief 
of zijdelings betrokken zijn gestaag toe. Het is natuurlijk onmogelijk om deze klus met slechts een man of 5 
voor de hele wijk te klaren. Met alle bewoners in de wijk zijn wij samen verantwoordelijk voor een prettige 
leefomgeving. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig dat bij iedere oproep steeds weer enthousiaste 
wijkbewoners reageren om mee te denken en werken aan onderwerpen die hen interesseren en/of 
persoonlijk raken. 
Deze nieuwsbrief in het bijzonder staat vol met projecten die lopen of op korte termijn gaan starten 
waarvoor uw bijdrage in een van de werkgroepen noodzakelijk is. De wijkraad zal u informeren en de 
werkgroepen ondersteunen met advies en praktische faciliteiten. Hebt u vragen over één van de hier 
genoemde projecten aarzelt u dan niet en mail ons uw vraag en contactgegevens. 

Merletcollege voor Stichting Mind
Elk jaar zetten de 4de-jaars DPZ (zorg en welzijn) 
leerlingen van het Merletcollege in Cuijk zich in voor 
een goed doel. Het goede doel kiezen ze zelf. Dit 
jaar is dat Stichting Mind. De leerlingen hebben 
hiervoor gekozen omdat iedereen direct of indirect te 
maken heeft of krijgt met psychische problemen. 
Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit dat er 
aandacht komt voor de mentale gezondheid en dat 
het taboe, wat nog steeds heerst, doorbroken wordt.  
Helaas is het in deze tijd niet mogelijk om een groots evenement te organiseren. Daarom hebben ze 
gekozen om een 'Mini last man standing' te organiseren. Afgeleid van het evenement dat Stichting Mind zelf 
jaarlijks organiseert. Ze gaan met de klas allemaal op een paal staan en proberen dit zo lang mogelijk vol 
te houden. 
Op www.merletcollege.nl/cuijk/actueel/merlet-voor-mind vind je meer informatie over deze actie en hoe je 
de klas kunt steunen.

Kernendemocratie - Samen Bouwen
Wij hebben het in de nieuwsbrief al vaker gehad over de gemeentelijke herindeling. In november dit 
jaar zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk, die per 1 januari 2022 in de 
nieuwe vorm van start gaat. De nieuwe gemeente heeft maar liefst 29 kernen met in totaal zo’n 
80.000 inwoners. Ondanks haar omvang wil de nieuwe gemeente dicht bij haar inwoners blijven 
staan. We gaan daarom samen bouwen aan een ‘KernenCV’, een document dat duidelijk maakt wat 
er speelt in de verschillende kernen. Hieronder leest u hoe we dit gaan aanpakken.

Momenteel heeft vrijwel iedere wijk en ieder dorp een eigen wijk- of dorpsraad. De hoofdtaak van deze 
raden is om de leefbaarheid in de dorpen en de wijken te verbeteren en belangrijke kwesties onder de 
aandacht te brengen van de lokale bestuurders. In de aanloop naar de nieuwe gemeente is aan de raden 
gevraagd de kenmerken van hun wijk of dorp in kaart te brengen in een zogenaamd KernenCV. Deze 
informatie moet straks input leveren voor het beleid van de nieuwe gemeente.

De vraag aan ons als bewoners van de Heeswijkse Kampen is nu: hoe gaan wij ervoor 
zorgen dat onze wijk straks in de nieuwe gemeente goed tot zijn recht komt? Daarvoor 
moeten wij goed in beeld brengen wat onze wijk onderscheidend maakt, waar er 
kansen liggen, wat beter kan en wat de prioriteiten zijn. Dit wordt de taak van 
Bouwteam Heeswijkse Kampen, een representatieve vertegenwoordiging van onze 
wijk. Het Bouwteam wordt daarbij begeleid door de gemeentelijke Werkgroep 
Kernendemocratie. Het Bouwteam heeft tot aan de zomer de tijd om de kwaliteiten, 
verbeterpunten en prioriteiten van onze wijk te formuleren in het KernenCV. 
Vervolgens presenteren we dit aan de oude en de nieuwe gemeenteraad, zodat zij dit 
kan gebruiken bij de formulering van haar beleid.

Foto: Leerlingen en hun docent oefenen alvast voor de challenge



Energietransitie - praat u mee?
Vanuit de rijksoverheid hebben gemeentes de opdracht gekregen om in de 
regio energie op te wekken. De doelstelling van de gemeente Cuijk (en 
Land van Cuijk i.o.) is, zo valt te lezen in het document Energieverkenning 
van de gemeente:  “om in 2045 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat 
100% van de energie die verbruikt wordt, wordt opgewekt met duurzame 
bronnen, het liefst binnen de gemeentegrenzen.”

In deze energieverkenning valt te lezen dat de gemeente in het kader van deze doelstelling gaat 
onderzoeken hoe zij deze energie op kan wekken. De meest realisatische opties bestaan uit 
grootschalige zonnepanelen-projecten en windturbines. De gemeente heeft daarvoor een aantal 
‘zoekgebieden’ gedefinieerd, waaronder:
1. Daken in stedelijk gebied en op bedrijventerreinen (o.a. Haven Cuijk)
2. Vrijkomende agrarische locaties
3. Gronden waar transformatie en/of meervoudig ruimtegebruik mogelijk is
4. Gronden in/of aansluitend op stedelijk gebied of het zoekgebied voor verstedelijking
5. Geluidswal langs de A73 ter hoogte van de Heeswijkse Kampen

Een aantal van deze gebieden grenzen aan, of liggen in, de Heeswijkse Kampen. De realisatie 
van grote projecten met zonnepanelen en/of windturbines zou directe gevolgen kunnen hebben 
voor inwoners van onze wijk. Daarom heeft de gemeente een participatietraject ingericht. De 
wijkraad zoekt enthousiaste, geïnteresseerde en betrokken wijkbewoners die namens de 
wijk(raad) deel willen nemen aan dit traject en de wijk via de website, social media en de 
nieuwsbrief van de wijkraad op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen. 
Wij verwachten dat u per maand ongeveer 2-5 klokuren nodig hebt voor dit project.

Herkent u zich in dit profiel, dan kunt u uw interesse kenbaar maken via: info@heeswijksekampen.nl

Constructieve bouwers GEZOCHT!
Per 1 maart gaat het Bouwteam Heeswijkse Kampen aan de slag om voor onze wijk een KernenCV op te 
stellen. Het Bouwteam komt bij elkaar onder begeleiding van de gemeentelijke Werkgroep 
Kernendemocratie en een extern adviesbureau. 

Het Bouwteam vertegenwoordigt onze wijk. Daarom zoeken wij een diverse groep bouwers, zoals 
jongeren, ouders van kinderen, senioren, etc. Maar ook vertegenwoordigers van in onze wijk actieve 
verenigingen (zoals sport- en hobbyclubs), ondernemers en sociaal maatschappelijke organisaties.

Wilt u meebouwen aan onze wijk en heeft u een mening over (een van) de volgende thema’s:
• Leven: woningaanbod, voorzieningen voor jong en oud, openbaar vervoer en duurzaamheid.
• Ondernemen: werkgelegenheid, mogelijkheid te ondernemen, bedrijventerreinen.
• Ontspannen: sportterreinen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, evenementen en horeca.
• Zorgen: mantelzorg, sociale veiligheid, gezondheidscentra en eenzaamheid.
• Leren: samenwerking en interactie met en tussen scholen, bijscholing en interactie tussen 
 samenleving en scholen.

Dan komen wij graag met u in contact!

Wat verwachten wij van u?
U bent woonachtig en/of werkzaam in de Heeswijkse Kampen en bereid om deel te nemen aan 2 (digitale) 
bijeenkomsten gedurende 2 dagdelen of avonden. U bent proactief en kunt constructief bijdragen aan 
discussies en gesprekken.
Stuur uw sollicitatie met motivatiebrief uiterlijk 28 februari naar voorzitter@heeswijksekampen.nl



Veiligheid in onze wijk
De afgelopen maand is onze wijk opgeschrikt door in brand gestoken auto’s op de ‘Eilanden’. Dit heeft een nieuwe impuls 
gegeven aan het thema veiligheid in onze wijk. Twee jaar geleden is de wijkraad geïnformeerd door een enthousiaste vrijwilliger 
uit Padbroek over een aldaar bestaand dekkend What’s app-buurtwacht-netwerk. Indertijd was er vanuit de gemeente en de 
politie onvoldoende ondersteuning om een dergelijk initiatief ook in onze wijk op te starten. Dat is inmiddels veranderd. De 
doelstelling is om voor de zomer ook een dekkend netwerk in onze wijk te realiseren. Eerste stap is om in kaart te brengen welke 
wijkappgroepen er al bestaan. Wij roepen de beheerders van deze appgroepen op om zich te melden bij de wijkraad. Samen met 
de beheerders, de politie en de gemeente komen we tot een concreet samenwerkplan.
Beheerders van appgroepen kunnen zich melden via mail (info@heeswijksekampen.nl) ovv Buurtapp.

Hondenpoep
Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw reactie op onze ludieke actie. Een grote 
ergernis van vele wijkbewoners is de hoeveelheid hondenpoep waar men, zeer letterlijk, tegenaan 
loopt. U mocht ons uw vondsten mailen! Verder hebben wij u verzocht om uw vondsten te melden bij 
de gemeente.
Wij hebben een aantal prachtexemplaren mogen 
ontvangen! Hierbij de twee ‘mooiste’ ter illustratie. 

Hoewel de foto links de indruk wekt dat de hondeneigenaar van goede wil is - want 
hij/zij had zakjes bij zich - verbaast het ons dat die gevulde zakjes vervolgens in het 
gras worden achtergelaten. Zo ben je ook nog eens slecht bezig voor het milieu. Die 
zakjes horen thuis in de afvalbak of in uw eigen restafvalzak. 
Kinderen spelen in het zand en gras, zeker nabij speeltoestellen. Namens alle 
kinderen in de wijk vragen wij u, ruim ook hier de ontlasting van uw hond op zodat 
speelplaatsen een prettige en veilige plek blijven voor onze kinderen.

Dijkskruin - herinrichting
Veel bewoners ergeren zich aan de snelheid waarmee gereden wordt op de Dijkskruin. De maximaal toegestane snelheid op deze 
weg is 30 km/uur, maar dit lijkt men spontaan te vergeten in het zicht van deze prachtige open brede weg. 
De wijkraad heeft zich namens de wijk ingezet voor herinrichting van de weg. Aangezien het nog altijd een bouwweg betreft en de 
bouwwerkzaamheden afgerond worden, bleek er een mogelijkheid om suggesties te doen voor de definitieve inrichting. Er zijn een 
aantal snelheidsremmende maatregelen te bedenken waaronder werkelijke wegversmalling (bijv. door bloembakken), drempels en 
optische wegversmalling. 
De werkelijke wegversmallingen bleken niet mogelijk. Aangezien het de enige ontsluitingsweg is moet de weg tweebaans blijven. 
Versmallende obstakels kunnen evenmin aangebracht worden in verband met de verkeersveiligheidsregels: er is een minimale 
afstand nodig tussen dergelijke obstakels en zijstraten. Dit is op de Dijkskruin niet mogelijk. 
Daarom is gekozen voor optische wegversmalling waarbij kruispunten en zijstraten duidelijker zichtbaar worden en men minder 
snel geneigd is tot hoge snelheden.
Tot slot worden ook extra voorzieningen aangebracht voor voetgangers, met name om schoolgaande kinderen en hun ouders te 
faciliteren, zoals een breder voetpad en oversteekpunten.
De Dijkskruin wordt in het voorjaar enige dagen volledig afgesloten ten behoeve van de werkzaamheden. De Cuijkse Tuinen en de 
Eilanden blijven bereikbaar voor bewoners via tijdelijke ontsluitingsroutes over voetpaden en/of fietspaden. 

Wijkraadinformatie
De wijkraad vergadert van 19.30 - 22.00 uur. Het is mogelijk om 
met de wijkraad van gedachten te wisselen van 19.00 - 19.30 uur. 
U kunt via e-mail (info@heeswijksekampen.nl) een verzoek om 
spreektijd indienen.

Er zijn verschillende functies vacant binnen de wijkraad. Wilt u een steentje bijdragen? Wij horen graag van u via 
voorzitter@heeswijksekampen.nl. 

Agenda
1 maart  -  wijkraadvergadering
12 april  -  wijkraadvergadering
10 mei  - wijkraadvergadering
7 juni  - wijkraadvergadering
5 juli  - wijkraadvergadering


