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1. OPENING 

De voorzitter opent het overleg en heet in het bijzonder de gasten van de gemeente Horst aan de Maas 
en Wonen Limburg welkom die vandaag aansluiten voor het presenteren van het onderzoek 
leefbaarheid. Besloten wordt punt 3 eerst te behandelen. Het verslag van het overleg van 29 januari 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. MEDEDELINGEN 

De verlichting van de Hagelkruisweg is gerealiseerd in de vierde week van januari. Er zijn al veel 
positieve reacties op ontvangen. Opgemerkt wordt dat ze wel erg dicht bij de wegkant staan. Gertie 
Peeters (Gemeente Horst aan de Maas) vraagt na bij de gemeente wat de reden hiervoor is.  
 

3. TOELICHTING ONDERZOEK LEEFBAARHEID 

Amber Angenent (Gemeente Horst aan de Maas) licht namens de gemeente het onderzoek toe. De 
voorzitter merkt op dat de gemeente een aantal van 730 huishoudens presenteert terwijl in Hegelsom 
752 huizen staan. Bekeken wordt waar het verschil in aantal vandaan komt, welke peildatum is gebruikt? 
Hegelsom scoort voor woonklimaat gemiddeld een 7,3, dat is iets lager dan 7,5 gemiddeld voor de 
volledige gemeente. De tip die wordt meegegeven is te kijken naar knelpunten en andere kernen waar dit 
beter gaat: wat kunnen we daarvan leren? Het complete rapport staat op de website van de gemeente. 
Het Dorpsplatform kan zelf vervolgvragen stellen, bijvoorbeeld via de facebookpagina. De voorzitter 
vraagt naar de onderbouwing van de score 'zeer goed' voor huurwoningen uit het onderzoek van Wonen 
Limburg. Marin Delhij (Wonen Limburg) geeft aan dat niet is uit te sluiten dat er wel degelijk een 
behoefte is aan huurwoningen. De grootste behoefte zit bij starters (jonge woningzoekenden). Marin vult 
aan dat de woningcorporaties zich in toenemende mate moeten richten op de minima. Inwoners op 
leeftijd die hun koopwoning willen verruilen voor een huurwoning zijn daarmee en doelgroep die lastig 
te bedienen is. De voorzitter vraagt wat Hegelsom in de toekomst nog van Wonen Limburg mag 
verwachten. Marin antwoordt dat de focus daarbij vooral zal liggen op starters en gezinnen. Aanmelden 
voor het signaleringssysteem van Wonen Limburg kan alleen als privépersoon maar delen kan en mag 
via Facebook. Actie Linda: samenvatting leefbaarheidsrapport Hegelsom delen op website.  

 

4. HUURWONINGEN DE HOMBERG 

De voorzitter licht de stand van zaken toe. Op 19 januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle 
geïnteresseerden waarbij de plannen zijn toegelicht. Alle geïnteresseerden hebben een vragenlijst 



ingevuld waarmee ze hebben aangegeven welke woonvoorkeuren ze hebben en welke huurprijs ze 
maximaal kunnen betalen. Er zijn 18 kandidaat-huurders waarvan 2/3 behoefte heeft aan 1/2-persoons 
huishouden en 1/3 in levensloopbestendige woningen. Ook de 1- en 2-persoonswoningen worden zo 
ingericht dat ze eventueel geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning door senioren. De 
verbouwing is aan eisen gebonden en de karakteristieke uitstraling van het plan moet in tact blijven. 
Ook wordt gekeken naar duurzame bewoning van de woningen. De focus ligt nu op het overtuigen van 
de potentiele investeerders. De voorlopige opzet is 10 woningen te realiseren, waarvan 6 in de boerderij 
zelf en 4 buitenom. Alle woningen krijgen een tuin. De woningen krijgen een woonoppervlakte van 
tussen 90 en 120 m2. Eind maart moet duidelijk zijn of het plan doorgang kan vinden. Mogelijk worden 
de plannen nog aangepast als dat nodig is om de investeerders over de streep te krijgen. Als het plan 
definitief doorgang kan vinden, zal ook een aannemer worden geselecteerd.  
 

5. ACCOMMODATIEPLANNEN EN HEGGA METAMORFOSA 

Het plan voor de sportaccommodaties moet binnen een paar maanden concrete vormen gaan 
aannemen. SV Oxalis heeft de plannen gepresenteerd. Sportpark Wienus is 1 van de 3 opties waar 
Oxalis terecht kan. Oxalis beslist daar zelf over. Daarnaast is in Hegelsom zijn de wensen ten aanzien 
van een sportaccommodatie bij PETC+ en Citaverde getoetst. Citaverde wil graag zo dicht mogelijk bij 
school sporten. Ook samenwerkingsverbanden met de omliggende dorpen worden onderzocht. De 
voorzitter licht de nieuwe eco-structuur voor Hegelsom toe.   
 

6. KERMIS 

De voorzitter geeft aan dat bij de gemeente is gevraagd om meer attracties. Daaraan kan de gemeente 
helaas geen gehoor geven. Samen met de soos wordt gekeken naar het uitbreiden van de activiteiten 
voor jongeren in de leeftijdscategorie 14-16 jaar. De datum is lastig voor de kermisexploitanten. Dit jaar 
is er een schoolvakantie gepland tegelijk met de kermis. Mogelijk kan dit ook zorgen voor minder 
klanten omdat mensen er voor kiezen op vakantie te gaan. Gertie suggereert contact op te nemen met 
Broekhuizen(vorst?) waar succesvol zelf initiatief is genomen. Het feest van de soos en de kermis zelf 
ontlenen hun bestaansrecht aan elkaar. Silvijn van Rens suggereert de zeskamp die vroeger met 
Koninginnedag werd georganiseerd nieuw leven in te blazen.  
 

7. RONDVRAAG EN SLUITING 

- Aanstaande maandag wordt begonnen met het aanleggen van de infrastructuur rond het project BIEB2. 
Nadere afstemming hierover met de omwonenden is vereist. 
- Ad Vingerhoets merkt op dat het braakliggend terrein tussen het station en pottenbakkerij Knops wordt 
ingericht met wilde bloemen. Daar loopt ook het wandelpad langs. Daarnaast is een project gestart 
waarbij locaties worden geïnventariseerd die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ad levert een 
tekst aan bij Linda die kan worden geplaatst op Facebook en in het Bledje om hier aandacht voor te 
vragen. Ad vraagt ook of er interesse is om publiciteit te genereren rond het jaar van de boon (2016).  
- De deelname aan de verschillende projecten in het kader van NL doet namens het Dorpsplatform wordt 
afgestemd. Aanmelden kan iedereen zelf via de website van NLdoet. 
- Linda merkt op dat het een goed overleg was met waardevolle inbreng en nodigt de aanwezigen uit 
zich aan te melden als lid van het Dorpsplatform.  
- De voorzitter merkt op dat de gemeente binnenkort meer informatie geeft over de spoorwegovergang. 
- Gesuggereerd wordt Adfold te vragen de agenda voor het overleg van het Dorpsplatform voortaan 
altijd achterop het Bledje te plaatsen. 

 


