
Buurt in actie 
Schoonmaak walkant Heeswijkse plas 
 
Zaterdag 23 april hebben een 15-tal buurtbewoners gezamenlijk de rietkraag en houtwal rond de Heeswijkse 
Plas schoongemaakt. Met vier boten, een kano en een ‘wal-team’ werd zo’n vijf kuub afval verzameld. Van 
blikjes en flesjes tot complete pallets en een half vergane glijbaan. 
 
Het was inmiddels de zesde keer dat deze buurtbewoners in actie kwamen. Om de groei van het riet vóór te zijn, is 
de schoonmaak altijd eind april. Ook de gemeente biedt hulp: die laat een container op de Waterkering zetten en 
zorgt voor ‘afvalgrijpers’, zakken, handschoenen en oranje hesjes voor het wal-team.  

 
Verrassing 
Na de inmiddels traditionele start met koffie en taart ging men aan 
de slag. Te beginnen bij de Rivierduin, naar het noordwesten tot de 
brug bij de haven, via de hele noordkant van de plas tot aan de 
Nielt. Het is iedere keer weer een verrassing wat er daarbij allemaal 
boven water komt. Dit 
jaar stuitte het wal-team 

op zó’n enorme hoop 
houten pallets, dat er 
een auto met aanhang-
wagen aan te pas moest 
komen. Na twee uur flink 
aanpakken was de ronde 
gemaakt en de container 
vol.  

Natte kont 
Erik Toussaint kijkt tevreden op de gezamenlijke actie terug: “Smerige 
boten en hier en daar een natte kont horen natuurlijk bij zo’n schoon-
maakactie, maar het is altijd gezellig. Gelukkig is een was tegenwoordig 
snel gedaan en met het heldere water uit de plas zijn de boten ook weer 
zo schoon.” 

Wijkraadinformatie 

De wijkraad vergadert van 19.30 - 22.00 uur.  

Van 19.00 - 19.30 uur kunt u met de wijkraad van ge-

dachten wisselen. Stuur hiervoor een mailtje naar  

info@heeswijksekampen.nl met een korte toelichting 

waarover u ons wilt spreken.  

 

Agenda 

18 juli  - wijkraadvergadering 

5 september - wijkraadvergadering 

3 oktober  - wijkraadvergadering 

26 oktober - bewonersavond 

31 oktober - wijkraadvergadering 
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De ‘verkeersregels’ op het water – kent u ze?  
 

Een van de charmes van het wonen in de Heeswijkse Kampen is wel de nabijheid van het water. Wandelend, 

zwemmend of varend; je kunt er op veel manieren van genieten. Helaas wordt op de plas regelmatig te hard 

gevaren. Niet iedereen lijkt zich bewust van de overlast die dit veroorzaakt voor mede-watersporters en om-

wonenden. En dan hebben we het nog niet over de risico’s… Bij de start van het watersportseizoen staan we 

daarom even stil bij de belangrijkste regels voor het ‘waterverkeer’ op de Heeswijkse Plas. 

 
Snelheid – De maximaal toegestane vaarsnelheid op 

de Heeswijkse Plas is 6 kilometer per uur.   

Vaartuigen – Varen met een waterscooter, jetski, ho-

vercraft of vergelijkbare gemotoriseerde objecten is 

niet toegestaan. Ook waterskiën of je met een ander 

object op hogere snelheid door een boot laten voort-

trekken, is verboden.  

Ligplaatsen – Met een vaartuig mag je alleen een 

ligplaats innemen op plekken die zijn aangewezen als 

passanten- of overnachtingsplaats. Afmeren aan de 

passantensteiger en aan de oevers binnen het gebied 

is toegestaan tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.00 

uur ’s avonds en uitsluitend aan de daartoe bestemde afmeerconstructies.  

Die tijdsbeperking geldt niet voor bewoners met een eigen kavel aan het water. Zij mogen hier één vaartuig afmeren 

met een maximale breedte van 3 meter en een maximale lengte van de oeverlijn in eigendom. 

Zwemmen, surfen – Zwemmen en surfen is toegestaan, behalve nabij bruggen en op plekken waar dit expliciet ver-
boden is. Springen of duiken vanaf kunstwerken, bruggen, steigers en/of afmeerconstructies is niet alleen onveilig – 
het is verboden. 
 
Tot slot: wist u dat... kinderen ongeacht hun leeftijd mogen varen in een zeil- of roeiboot van maximaal 7 meter? 

Degene aan het stuur moet wel bekwaam zijn, wat inderdaad een behoorlijk rekbaar begrip is. Vanaf 12 jaar mogen 
kinderen in een gemotoriseerd bootje van maximaal 7 meter het water op. Die boot mag dan niet harder kunnen  
varen dan 13 km per uur. Vanaf 16 jaar word je als volwassene behandeld. 
 

Let op: er wordt gehandhaafd op het water – wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete.  
 

 

 

Bron:  

2022-R-75 Raadsbesluit Verordening Kraaijen-

bergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022 , Ge-

meente Land van Cuijk. 

Wilt u de volledige verordening lezen? Bij het 

nieuws op onze website vindt u de link naar het 

document. 

 

De wijkraad zet zich samen met bewoners in voor een prettige en veilige woonomgeving.  

Wilt u een steentje bijdragen binnen de wijkraad of bij activiteiten? Wij horen graag van u!  

Mail naar voorzitter@heeswijksekampen.nl  

Tips & spelregels 

• Houd rekening met anderen die van het water willen genieten, ook zwemmers. 

• Houd je aan de toegestane vaarsnelheid. 

• Spaar natuur en milieu. 

• Ken de reglementen en pas ze toe. 

• Zorg voor de voorgeschreven veiligheidsuitrusting aan boord. 

• Zorg voor een goede verzekering voor je vaartuig. 

• Houd je registratiebewijs, vaarbewijs (indien van toepassing) en legitimatiebewijs bij de hand. 

• Net als in het gewone verkeer is het advies alcoholvrij te varen. De wettelijke grens ligt op 0,5 promille. 

                                         Klaar voor de actie... 

De wijkraad zoekt versterking 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden; betrokken wijkbewoners die zich willen inzetten voor een van 
de volgende thema’s: Jongeren, Ontwikkeling Kraaijenbergse Plassen, Verkeersveiligheid, organisatie van (kinder)
activiteiten. Wilt u een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in onze wijk, als (bestuurs)lid in de wijkraad of bij  
activiteiten? Wij horen het graag via voorzitter@heeswijksekampen.nl   

Plezier op het water. 

 

Heeft u input voor de wijkschouw? 
In september is er een fysieke wijkschouw. Dan fietsen we met een vertegenwoordiger van de gemeente en de 

wijkagent door de wijk om pijnpunten en problemen in de openbare ruimte ter plekke te bekijken en te bespreken. 

We hebben de wijkschouw onlangs voorbesproken met de gemeente en daarbij ook de input meegenomen die we 

van diverse wijkbewoners hebben ontvangen. Wilt u nog iets onder de aandacht brengen voor de wijkschouw? 

Stuur dan een mail naar info@heeswijksekampen.nl. Geef een korte beschrijving van de situatie, eventueel met 

foto, en geef vooral duidelijk aan op welke locatie dit speelt. Kijk voor meer info op onze website onder Nieuws.  
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Hondenpoep-perikelen – op zoek naar een oplossing 
 
Het staat hoog in de top 5 van ergernissen van wijkbewoners en daarmee blijft het een terugkerend thema binnen 

de wijkraad: hondenpoep. Wij hebben dit al meerdere keren bij de gemeente aangekaart en o.a. voorgesteld om 

meer afvalbakken en zakjesdispensers in de wijk te plaatsen. Vanwe-

ge de kosten die het onderhoud (ofwel het regelmatig legen) van een 

afvalbak met zich meebrengt, is de gemeente hierin erg terughou-

dend. De gemeente wil wel meewerken aan verplaatsing van bakken. 

Al tekent ze hierbij aan dat in het verleden al eens bakken zijn ver-

plaatst nadat bewoners hadden geklaagd over stankoverlast. 

 

Onevenwichtige en onlogische verdeling 

Wij ontvingen klachten over diverse plekken in de wijk, maar vooral 

over wooneiland de Nielt en de Cuijkse Tuinen. Voor een beperkt 

aantal plekken werd om extra bakken gevraagd. Naar aanleiding van 

alle meldingen hebben we geïnventariseerd waar in onze wijk afval-

bakken en dispensers staan. Daarbij viel een aantal dingen op:  

 

• Op de Nielt wordt vooral aan de buitenzijde langs het water gewandeld, maar daar is geen afvalbak, laat staan 

een dispenser, te bekennen. Tegelijkertijd staan er langs de binnenhaven op het wooneiland maar liefst vijf 

prullenbakken.  

• In de Cuijkse Tuinen staan op zich voldoende prullenbakken, maar weinig dispensers en afvalbakken voor hon-

denpoep.  

• In de Hof van Heden staan op relatief korte afstand veel bakken, terwijl langs de nabijgelegen groenstrook van 

de Zuring bakken volledig ontbreken.  

 

Wat gebeurt er nu? 

Wij hebben deze bevindingen meegenomen in ons overleg met de gemeente om tot een betere verdeling van af-

valbakken en dispensers te komen. Inmiddels is bekend dat op wooneiland De Nielt enkele afvalbakken voor  

zakjes bijgeplaatst gaan worden. Verder hebben we opnieuw het belang van handhaving van de opruimplicht  

benadrukt.  

Op deze plek doen we nogmaals een dringend beroep op hondenbezitters om bij het uitlaten van hun viervoeter 

geen sporen achter te laten. Neem zakjes mee en deponeer de zakjes met inhoud in de daarvoor bestemde  

bakken. Uw buurtgenoten zullen u dankbaar zijn. 

Vrijwilligers gezocht voor inspectie speeltoestellen 
De werkgroep Speeltoestellen zoekt nog enkele vrijwilligers die één à twee keer per maand 
enkele speelplekken in de wijk willen controleren op schade of andere tekortkomingen.  
Het gaat om de volgende speelvoorzieningen: Kleefkruid, Nagelkruid, Penningkruid, Kardi-
naalsmuts, Sleedoorn en achterzijde Veldzuring. Vind jij een veilige speelplek voor de kinderen 
belangrijk? Meld je dan aan via info@heeswijksekampen.nl.  
Kijk voor meer info op onze website bij werkgroepen/speeltuinen. 

Hondenuitlaatveldje langs de Sering 

MijnGemeente app – gebruik ‘m! 
Is er iets kapot in de buurt? Ligt er afval of heb je overlast? Met de MijnGemeente app meldt u 
het direct aan de gemeente. Je kunt hierin volgen of de melding in behandeling of afgehan-
deld is. Ook zie je of anderen een probleem al gemeld hebben.  

Cuijkse Tuinen. 

Energie besparen: dit kunt u zelf doen 

Stijgende gasprijzen, de klimaatdoelstellingen, de geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne en Rusland. 

Hoe je het ook wendt of keert; er is maar één conclusie mogelijk: ons energieverbruik moet omlaag. Al was 

het maar omdat de kosten voor veel mensen steeds moeilijker zijn op te brengen.  

 

Energie besparen is deels een kwestie van je gedrag veranderen. Maar natuurlijk heb je ook te maken met je woning 

en de staat waarin die verkeert. Ben je eigenaar van de woning, dan bepaal je zelf welke investeringen je kunt en wilt 

doen om je huis energiezuiniger te maken. Als huurder ben je op dat punt afhankelijk van de verhuurder. Al wordt er 

vanuit de overheid via wet- en regelgeving wel steeds meer druk uitgeoefend op verhuurders om werk te maken van 

energiebesparende maatregelen.  

 

Kun je dan als huurder ontspannen achterover leunen en rustig af-

wachten tot de verhuurder actie onderneemt? Dat lijkt ons niet ver-

standig, want dan ben je een dief van je eigen portemonnee.  

 

9 Tips voor huurders (maar doe er als eigenaar vooral ook uw 

voordeel mee) 

Dit kun je zelf doen om je energieverbruik en daarmee de rekening te 

verlagen: 

» Via de gemeente schakel je kosteloos een energiebespaarcoach 

in. De coach maakt een scan van je energiejaarrekening en toetst 

het gasverbruik aan de norm, rekening houdend met de gezinssa-

menstelling en het woningtype. Je krijgt advies afgestemd op jouw 

situatie en tips waarmee je direct zelf aan de slag kunt. Kijk voor meer info op www.brabantwoontslim.nl/

energiebespaaractie-gemeente-land-van-cuijk 

» Breng folie achter de radiatoren aan. 

» Zet de verwarming niet alleen ’s nachts lager, maar ook overdag als je niet thuis bent of aan het werk bent. 

» Installeer een klokthermostaat, dan vergeet je nooit meer de verwarming lager te zetten.  

» Vervang gloeilampen en halogeenlampen door LED-verlichting. 

» Voorkom onnodig sluipverbruik: zet apparaten zo veel mogelijk echt UIT en niet op stand-by.  

» Neem liever een douche dan een bad. Gemiddeld verbruik je met een bad tweemaal zoveel water en energie dan 

met een douche. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de tijdsduur van je douchebeurt, de temperatuur van het water 

en of je een waterbesparende douchekop gebruikt.  

» Zorg voor voldoende ventilatie. Schone lucht in huis is noodzakelijk voor je gezondheid, maar bovendien kost  

verwarming van vochtige lucht meer energie dan van droge lucht. 

» De meeste was wordt prima schoon op 30 of 40 graden. Draai echter wel drie of vier keer per jaar een was op 60 of 

90 graden om de machine schoon te houden.  

 

 

  

Reanimeren kan iedereen leren 
Wat doet u als iemand in je omgeving een hartstilstand krijgt? Staat u met de handen in het 

haar? Of gebruikt u die handen om te reanimeren? Binnenkort starten de AED-cursussen 

weer, want reanimeren kan iedereen leren!  

Interesse? Meld u alvast aan via secretariaat@heeswijksekampen.nl. U krijgt dan vanzelf  

bericht zodra de data bekend zijn.  

 

 

Stekkies ruilen via het ruilkastje 
Heeft u stekjes of zaadjes te veel en wilt u weleens wat anders in de vensterbank of de tuin? 

Breng ze dan naar het ruilkastje van Elke Quekel en ruil ze om voor andere stekjes. Het ruil-

kastje is te vinden aan de achterzijde van Kardinaalsmuts 11.  

Een leuk plantje gespot, maar (nog) niets om te ruilen? Dan wordt een kleine donatie (denk 

aan 50 cent tot 2 euro) gewaardeerd. Op onze website vertelt Elke meer over zichzelf en hoe 

ze op het idee voor dit leuke initiatief kwam.  

Volg @ruilkastje_heeswijkse_kampen op Instagram voor de laatste planten updates. Het ruilkastje. 

De mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd 
De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een attentie aan mantelzorgers, als waardering voor 

hun onmisbare inzet. De attentie betreft 100 euro en wordt één keer per jaar uitgereikt. Bent u  

mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 

1 juni tot 15 december 2022. 

Kijk voor meer info op www.heeswijksekampen.nl  

Woningeigenaar? Check Brabant woont slim! 
Brabantwoontslim.nl is het energieloket van gemeente Land van Cuijk. Meld je op de website aan voor de 

nieuwsbrief van het energieloket en blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van duurzaam wonen in 

de gemeente. 
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