
 

 

 

  



Voorwoord 

Voor u ligt het dorpsontwikkelingsplan van Hegelsom. Dit plan is op initiatief van het Dorpsplatform het resultaat van een interactief 

proces, waarbij gebruik gemaakt is van feitelijke gegevens, gesprekken en discussiebijeenkomsten met de inwoners van Hegelsom. 

Tijden veranderen. De verhouding tussen burger en overheid verandert.  Lang is het zo geweest dat de gemeente goed voor haar 

inwoners dacht te zorgen door zelf alle problemen op te lossen en regisseren. Gaandeweg is zowel bij de gemeente als de inwoners en 

maatschappelijke organisaties het besef ontstaan dat het anders kan en anders moet. De rollen veranderen. Het is van belang dat de 

overheid meer los laat. Aan de andere kant is het van belang dat de overheid dorpen faciliteert en stimuleert. Dat vraagt iets van ons 

als dorp. Onderstaande tekening geeft de veranderende relatie weer. De overheid sluit steeds meer aan bij de leefwereld van ons als 

dorp, de bewonerslogica. De systeemwereld wordt steeds minder leidend. 

 

 

 

 



Rol dorpsplatform 

De rol van het dorpsplatform is ook aan verandering onderhevig. In het verleden droeg het ook de naam dorpsraad, inmiddels is de 

naam reeds geruime tijd gewijzigd in dorpsplatform. Had de dorpsraad in het verleden vooral een representatieve en bepalende 

functie, inmiddels ligt de focus vooral op verbinden en activeren. Het dorpsplatform wordt steeds meer de ‘communicatieve motor’ of 

smeerolie voor alle initiatiefgroepen en werkgroepen. 

Graag nemen wij onze verantwoordelijkheid als dorp zoals blijkt uit dit dorpsontwikkelingsplan. We nemen de regie in eigen handen. 

We gaan graag zelf aan de slag eventueel met ondersteuning van de gemeente en maatschappelijke partners waar nodig.  

Onze werkwijze is als volgt. We hebben een ‘EI-structuur’ ingericht waar de verschillende thema’s zoals die uit het onderzoek naar 

voren kwamen, zijn ondergebracht. Op de volgende eieren gaan we de komende jaren broeden:  

EI 1: Wonen, EI 2: Jong zijn, Ei 3: Zorg en welzijn, EI 4: Voorzieningen en verenigingen, EI 5: Verkeer. Het is de taak van het 

Dorpsplatform om de overview te houden en de verschillende eieren met elkaar in verbinding te brengen indien nodig. 

 

Dit dorpsontwikkelingsplan is van de inwoners van Hegelsom. We hebben ons laten leiden door de input van eenieder die hierin iets 

wilde betekenen en geprobeerd dit plan kort, toegankelijk en concreet te beschrijven. 

Samen gaan we voor een nog beter Hegelsom! 
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Ontwikkeling, dat is wat Hegelsom belangrijk vindt. Daarom is er een ontwikkelingsplan opgesteld dat de komende jaren vorm zal 

krijgen. 

We hebben een gezamenlijke missie opgesteld. Een missie verwoordt het bestaansrecht van een organisatie of van een samenleving, 

Hegelsom, vanuit waarden en identiteit. De centrale vraag is: waar staan wij voor? Hegelsom staat voor een gemeenschap waar 



iedereen op een prettige manier kan leven. We zijn een dorp waar je gehoord wordt en waar eenieder kan bijdragen naar eigen 

vermogen. 

 

De visie verwoordt de vraag: waar gaan we voor? Een soort toekomstdroom voor Hegelsom. Hegelsom moet een plek zijn waar voor 

iedereen een passende mogelijkheid is om prettig te kunnen wonen en waar – duurzaam en groen – gebouwd wordt naar behoefte. 



 

Dit dorpsontwikkelingsplan zal bijdragen aan de ontwikkeling van Hegelsom op diverse gebieden. Het kan gebruikt worden door 

betrokken partijen als leidraad bij discussies en voorstellen. En deze visie is voor en door bewoners van Hegelsom geschreven. 

 



 

Geen goed plan zonder onze inwoners. Daarom is er een optrommelactie uitgezet onder de inwoners van Hegelsom. Deze is door 1/3e 

van de huishoudens ingevuld.  En meer dan 100 vrijwilligers hebben aangegeven zich in te willen zetten voor ons dorp. 

 



 

De optrommelactie heeft een aantal interessante uitkomsten opgeleverd. De aspecten waar de inwoners van Hegelsom het meest 

trots op zijn, zijn woonsfeer, het verenigingsleven en de activiteiten. 



 

Er zijn ook een aantal aandachtspunten benoemd door de respondenten. Dit zijn de voorzieningen, de omgeving, het woningaanbod 

en de verkeersveiligheid. 

 



 

Deze resultaten vormen de basis voor het ontwikkelingsplan. 



 

Enkele jaren geleden heeft Dorpsplatform Hegelsom samen met stichting Tuutetrek de EI-structuur bedacht. Dit zijn eieren die met 

elkaar in verbinding staan en waarbij het platform zorgt voor deze verbinding. De eieren, dus de thema’s die voor Hegelsom belangrijk 

zijn, zijn Wonen, Jong zijn, Zorg en welzijn, Voorzieningen & verenigingen en Verkeer. Het Dorpsplatform heeft een verbindende en 

activerende functie, een soort communicatieve motor. Hierbij zijn duurzaam en groen in alle thema’s heel belangrijk. Er zijn ook nog de 

eieren Cultuur en Ondernemers. Maar vanuit onderzoek is daar momenteel geen speciale behoefte naar voren gekomen. Deze kan 

uiteraard wel in de toekomst worden geactiveerd. 



 

Het eerste ei waar we bij stilstaan is wonen. Uit de enquête is gebleken dat maar liefst 78% van de respondenten vindt dat er meer 

seniorenwoningen moeten worden gebouwd. 53% van de respondenten vindt dat er meer huurwoningen zouden moeten komen. En 

22% van de respondenten vindt het woningaanbod voor jongeren momenteel laag te is.  



 

Om deze behoeften te kunnen vervullen, zullen een aantal projecten worden opgezet. Waaronder: focus op huurwoningen, meer 

koopwoningen in Hegelsom, er wordt eenmaal per drie jaar een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte en de realisatie 

woonzorgcomplex op PETC-terrein en het plan Keijsershof/Venstraat. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om invloed te 

krijgen op de woningtoewijzing bij huurwoningen. 

 



 

Hierover zegt 35% dat er meer activiteiten zouden moeten komen voor jeugd tussen de 12 en 16 jaar. 15% van de respondenten vindt 

dat er meer en betere trapveldjes moeten komen. 6% laat weten niet tevreden te zijn over de speeltuinen. 



 

 

Voor het thema Jong zijn zullen de volgende projecten worden opgezet. Het zorgen voor kwalitatief goede en uitdagende speeltuinen 

in het verlengde van het schoolplein en voldoende kwalitatief goede trapveldjes. Er zal hier ook eenmaal per drie jaar een peiling van 

de speelbehoeften worden gedaan. Verder zullen er meer activiteiten worden georganiseerd voor jeugd van 12 t/m 16 jaar, vooral ook 

met de jeugd. 

 



 

Ei 3 staat in het teken van Zorg & welzijn. Hierover zegt 40% van de ondervraagden te vinden dat er meer voor elkaar gezorgd moet 

worden, met name voor de ouderen. 23% geeft aan graag in contact te willen komen met arbeidsmigranten, maar niet goed weet hoe 

dat te doen. 22% vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor eenzaamheid. 10% van de respondenten vindt dat jong en oud 

meer samen zou moeten doen. 



 

Om tegemoet te komen aan alle vragen en behoeften uit de enquête gaan we een Coördinatiepunt Zorg en Welzijn oprichten. Zo 

worden inwoners van Hegelsom op een laagdrempelige manier geholpen met alle vragen op het terrein van zorg en welzijn. Taken die 

bij het Coördinatiepunt kunnen worden ondergebracht, zijn: het verbinden en versterken van alle initiatieven op het gebied van zorg 

en welzijn, een klussendienst, een boodschappendienst, vrijwilligersvervoer, aandacht voor (contact met) arbeidsmigranten. Daarnaast 

fungeert het Coördinatiepunt als verbinder en versterker tussen alle bestaande initiatieven op het terrein van zorg en welzijn.  

 



 

Ei 4 staat voor Voorzieningen en verenigingen. 31% van de respondenten geeft aan dat verenigingen een aandachtspunt zijn voor 

Hegelsom. 10% vindt dat er meer verbinding tussen de verenigingen zou moeten ontstaan. 7% vindt dat er een eetgelegenheid zou 

moeten komen in Hegelsom. 



 

De volgende projecten zullen in dit kader worden uitgevoerd. Allereerst is het centrumplan uitgevoerd, waarbij aandacht was voor de 

verbetering voor het gemeenschapshuis met terras. Daarnaast worden er dorpsambassadeurs aangesteld, die de vertegenwoordigers 

van Hegelsom vormen en die nieuwkomers welkom heten.  Er wordt een ‘open inloop’ gecreëerd, een ontmoetingsplek voor iedereen. 

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een park te maken van de begraafplaats van Hegelsom. Betere samenwerking tussen 

verenigingen zal worden gestimuleerd. En er wordt onderzocht of het mogelijk is om een eetgelegenheid te creëren. En als laatste punt 

wordt onderzocht of een overkapping bij de Jeu de Boules baan bij het sportpark mogelijk is. 



 

Het laatste ei staat voor Verkeer. 75% van de respondenten geeft aan graag meer parkeergelegenheid te wensen. 42% geeft aan dat er 

te hard gereden wordt in Hegelsom. 15% vindt dat verkeersveiligheid een aandachtspunt is. 



 

Voor verkeer zullen de volgende projecten worden uitgevoerd. Er zal met alle betrokkenen gekeken worden hoe de Hagelkruisweg 

veiliger kan worden gemaakt. Tevens wordt gekeken naar verkeersremmende maatregelen op onder andere de Hagelkruisweg, ’t 

Bakhuukske en de Stationsstraat. Er wordt gekeken naar de ontsluiting Hegelsom-Zuid richting de Heijnenstraat. De stationsomgeving 

blijft nog steeds een aandachtspunt. Daaraan gelieerd zal worden gekeken of het mogelijk is om een Bikeway van het station naar 

America te realiseren. Er is aandacht voor een zebrapad bij de school evenals de situatie richting de Hillenweg en de Bemmelstraat. 

Daarnaast wordt gekeken hoe we het parkeren rondom Past. Debijestraat kunnen verbeteren.  

 

 



 

Financiën 

Elke werkgroep gaat afzonderlijk met de diverse projecten aan de slag. Het Dorpsplatform houdt in deze de overview en treedt op als 

verbinder. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners eigenaarschap voelen van de Hegelsomse projecten en willen daarom enkel het 

kader van het Dorpsontwikkelingsplan opleggen. Daar waar nodig en wenselijk om een project tot een goede afronding te brengen, zal 

separaat een subsidieverzoek ingediend worden.  

 

Een vitale gemeenschap zowel op inhoud als op economisch vlak 

 

Hegelsom wil niet alleen op inhoudelijk vlak werken aan een vitaal dorp. Wij willen ook, daar waar mogelijk, de verantwoordelijkheid 

nemen voor de economie die nodig is om diverse projecten binnen ons dorp te ontwikkelen en bepaalde doelen te behalen. Deze 

economie is geen doel op zich, maar staat ten dienste van de doorontwikkeling van de leefbaarheid van Hegelsom.  Graag willen wij 

samen met de gemeente gaan onderzoeken in hoeverre wij zelf in staat zijn om bepaalde projecten en/of voorzieningen beter en 

goedkoper kunnen organiseren dan de gemeente of maatschappelijke instellingen. De middelen die hierbij bespaard worden willen we 

vervolgens graag inzetten in de continuering en borging van ingezette projecten en initiatieven.  

Wij willen het gesprek starten met de gemeente over de groeiende betekenis van de economische huishouding van vitale 

gemeenschappen. We rekenen erop dat er wordt gekeken met een open vizier, waarbij oog is voor deze nieuwe ontwikkelingen die 

kansen bieden voor ons als dorp. 

 

 

 

 


