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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING
Hay Arts heet een ieder welkom. Dit is de laatste vergadering van 2019. Verslag overleg van 22-10-19 zijn geen
opmerkingen en wordt vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

CEP
T

Bomen overlast Kogelstraat ( Berken en Perenbomen). Gemeente heeft ons uitgenodigd voor overleg op
donderdag 9 januari 2020 n.a.v. brief die wij als Dorpsplatform naar het college hebben gestuurd.

Er wordt een verzoek naar college B&W gestuurd om de locatie van de weekmarkt, op vrijdagmoren, te
verplaatsen van de Kogelstraat naar de Pastoor Debijestraat voor de pastorie. Verplaatsing is noodzakelijk
vanwege onveilige situatie op huidige locatie op het trottoir voor de voormalige A-markt.
Op verzoek van ’n bewoner is aan de gemeente gevraagd of de spar voor de kerk verlicht kan worden tijdens de
kerstperiode. Dit jaar lukt dit niet meer maar volgend jaar zal deze worden verlicht. De gemeente stelt de huidige
verlichting ter beschikking en aanvullende verlichting zal ter zijne tijd worden aangeschaft. Er zijn een aantal
vrijwilligers die de verlichting willen aanbrengen.

3. Voorzieningen en verenigingen

CON

Dorpsambassadeurs
De dorpsambassadeurs zijn druk in de weer om nieuwe inwoners welke in Hegelsom wonen vanaf 1 januari 2019
te bezoeken. Vele positieve reacties van deze inwoners!
-

Overkapping Jeu de Boules

De tekeningen voor de overkapping van de Jeu de Boules baan bij sportpark Wienes zijn klaar. Vergunning wordt
bij de gemeente aangevraagd.

4. Zorg en welzijn

Coördinatiepunt zorg en welzijn
De opzet van het coördinatiepunt zorg en welzijn loopt volgens plan. De verwachting is dat dit rond 1 april 2020
van start kan gaan. Op 11 december is er een bijeenkomst met de vrijwilligers geplant.

5. Wonen en Verkeer
Verkeer

Er komt nog een laatste oproep aan de bewoners van het Bakhuuske- Michelslaan – Stepte en Heiveld om zich
op te geven voor het veiliger maken van hun eigen buurt i.s.m. de gemeente. Komen er geen aanmeldingen uit
dan staakt het Dorpsplatform dit initiatief. Dit vinden wij als Dorpsplatform zeer teleurstellend en zeer jammer!
Wonen
Op het Keijsershof wordt in samenwerking met de buurt een plan gerealiseerd bestaande uit Jeu de Boule baan,
een overkapping. De tuin zal fungeren als ontmoetingsplaats.
De herontwikkeling van de voormalige locatie van A-markt om te wijzigen naar 10 sociale huurappartementen is
gestopt. De aannemer is niet tot overeenstemming gekomen met de familie van de Rijdt.
Rabobank gebouw : Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een principe medewerking verleend om
de bestemming Kantoor te wijzigen naar Wonen voor het realiseren van 50 sociale huurappartementen voor
starters aan de Spoorweg in Hegelsom. De initiatiefgroep Futurum Hegelsom is nu aan de slag om alle
voorwaarden uit de principe medewerking uit te werken.
Op de voormalige locatie “Dun Homberg “ aan de Pastoor Debijestraat worden 4 levensloopbestendige woningen
gerealiseerd. Dit is een particulier initiatief.
Plan Linders worden nu nog 4 levensloop bestendige woningen gerealiseerd op de Dingsstraat. 2 huur en 2 koop
woningen. Dit is een particulier initiatief.

6. Jong zijn in Hegelsom
Activiteiten voor jongeren van 13 tot 16 jaar worden gemist. De werkgroep is bij elkaar geweest. Met de jongeren
zelf wil men inventariseren welke activiteiten er zijn , welke hiaten er zijn. Het is de bedoeling om met deze
leeftijdsgroep passende activiteiten op te zetten.

7. Rondvraag en sluiting
Het Dorpsplatform Hegelsom wenst alle inwoners van Hegelsom fijne feestdagen en vooral een gezond en
voorspoedig 2020!

