OVERLEG
DORPSPLATFORM
VERSLAG 22 JANUARI 2020

1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING
Voorzitter Hay Arts heet een ieder welkom.

2. MEDEDELINGEN
Verzoek schoolplein Onder de Linde voor (financiële) ondersteuning voor een grotere, nieuwe glijbaan.
Toelichting door drie vrijwilligers van de werkgroep schoolplein. De werkgroep gaat aan de slag met de verdere
uitwerking en zal afstemming zoeken met de commissie Jong zijn. Ze komen vervolgens met een begroting.
Twee kinderen van groep 7/8 zijn aangesloten. Groep 7/8 wil zich inzetten voor een schonere omgeving en wil
daarvoor geld inzamelen om een blikvanger te plaatsen in Hegelsom. Ze ondernemen diverse acties waaronder
het verkopen van zelfgemaakte spullen op de markt in Horst. Ze vragen voor (financiële) ondersteuning van het
Dorpsplatform, dit wordt nader besproken.

3. Voorzieningen en verenigingen

Dorpsambassadeurs
Er hebben weer diverse bezoeken plaatsgevonden. Dit wordt zeer gewaardeerd. Van de 24 nieuwkomers zijn er
inmiddels 13 bezocht. De overige bewoners worden binnen nu en enkele weken bezocht. Inmiddels zijn er 7
dorpsambassadeurs. Feedback van nieuwe inwoners is om regelmatig terug te koppelen naar inwoners over de
voortgang van projecten.
-

Website

Nieuwe website is in ontwikkeling. Planning is dat deze 1 april online is. Presentatie van website is op de
vergadering van 16 maart as..
-

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. De financiën zijn bijna rond. Overkapping wordt 16 x 13 meter.

4. Zorg en welzijn
-

Coördinatiepunt zorg en welzijn

De opzet van het coördinatiepunt zorg en welzijn loopt volgens plan. De start is op 1 april. Op 28 januari is
wederom een bijeenkomst met de werkgroep zorg en welzijn gepland. Daar zal een nieuwe vrijwilliger aansluiten
die zich wellicht gaat inzetten voor de PR. Er moet nog nagedacht worden of er een officieel tintje gegeven wordt
aan de opening. Kan gecombineerd worden met lancering website en verplaatsen van de weekmarkt.

5. Wonen en Verkeer
Verkeer
Er is gisteravond unaniem besloten dat de ondertunneling bij het station wordt uitgevoerd. Er wordt uitgebreid stil
gestaan bij de ontwikkelingen van het gehele proces tot nu toe. Realisatie eind 2022 -2023
Omwonende van het Bakhuuske hebben gereageerd op het artikel HB. Om meer duidelijkheid te verkrijgen zal er
een brief worden opgesteld voor alle omwonende vanuit het Dorpsplatform voor de bewoners van Heiveld,
Michelslaan,Dingsstraat,’t Stepke, Eikenwal , Kamplaan, Veldlaan en Bakhuuske. Inhoud bespreken in de
volgende vergadering van 16 maart.
Wonen
Er lopen verschillende privaat initiatieven te weten
 Op de voormalige locatie “Dun Homberg “ Past de Beijestraat worden 4 levensloopbestendige
woningen ( koop) gerealiseerd.
 Plan Linders op de Dingstraat, 4 levensloopbestendige woningen ( koop en huur)
 PTC terrein is aangekocht door Hegilo Vastgoed. Zij willen het terrein gaan ontwikkelen voor
wonen, wonen met zorg en de restauratieve functie behouden.
 Rabobank gebouw woonbestemming 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. Inmiddels hebben er 362
jongeren de interesse peiling ingevuld.

6. Jong zijn in Hegelsom
De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest, er wordt nu geïnventariseerd in samenwerking met de jeugd welke
activiteiten er zijn en behoeften opgehaald t.a.v. nieuwe activiteiten.

7. Rondvraag en sluiting
Geen vragen en de vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

