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1. OPENING 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en licht de agenda toe. Jan Hesen is afgemeld.  

 

2. MEDEDELINGEN 

 Het 'roeie pedje' is vernieuwd. De berken zullen eind dit jaar worden gerooid. Er komen geen 

nieuwe bomen voor in de plaats omdat de gemeente daar geen budget voor heeft. Het 

Dorpsplatform heeft een brief gestuurd aan de gemeente omdat de huidige situatie onveilig is. 

De aannemer komt dit zo spoedig mogelijk herstellen.  

 Jumbo Phicoop heeft een uniek lokaal Monopoly-spel ontwikkeld. Wiel Saris was namens het 

Dorpsplatform aanwezig bij de onthulling daarvan.  

 Uit het budget prioriteitsgelden is 1500 euro toegekend voor de realisatie van het Centrumplan. 

 

3. CENTRUMPLAN 

Op 14 september zijn de voorlopige plannen gepresenteerd. De voorzitter neemt de presentatie nog een 

keer kort met de aanwezigen door. De gepresenteerde ideeën komen allemaal van de inwoners zelf. De 

werkgroep Hegga Metamorfosa heeft het proces begeleid. Het zijn opgehaalde wensen waaruit nog geen 

keuze is gemaakt. Het centrumplan maakt deel uit van het overkoepelende plan voor accommodaties. 

Eind september is het conceptplan klaar en in oktober gaat het ter beoordeling naar de gemeente Horst 

aan de Maas. Vanaf januari 2017 wordt gestart met de uitvoering van deelprojecten. Gevraagd wordt of 

het plan op de website geplaatst kan worden. De voorzitter zegt toe dat dit gebeurt zodra het met de 

gemeente is gedeeld. 

 

4. SPORTACCOMMODATIES 

De gemeente vraagt van de dorpen een blauwdruk opgesteld door een gevarieerde groep van 

betrokkenen. Hierin dient de huidige situatie worden beschreven en daarnaast vooruit te worden 

gekeken naar de behoefte voor de komende 10 jaar. In september heeft de gemeenteraad de kaders 

vastgesteld die worden gebruikt voor het beoordelen van de blauwdrukken. Voor 1 november dienen de 



blauwdrukken bij de gemeente binnen te zijn. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de eindnotitie van de 

herijking van het integraal accommodatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Citaverde wil graag 

de mogelijkheid om dichter bij school te sporten. De school wil dit wel graag in Hegelsom doen, 

bijvoorbeeld op het PETC+ terrein. Eigenaar Ad de Ponti staat hier voor open. Ook de mogelijke sloop 

van sporthal De Berkel in Horst heeft hierop invloed. Het plan wordt verder uitgewerkt. Gesuggereerd 

wordt tijdig in te spreken in de gemeenteraad voordat de beslissingen worden genomen.  

De voorzitter toont de voorlopige plannen voor de herontwikkeling van Sportpark Wienus. Oxalis wil per 

1 september 2017 weer terecht kunnen op Sportpark Wienus. Daarvoor zijn aanpassingen aan het 

sportpark nodig. De plannen zijn uitgewerkt samen met alle verenigingen die van de locatie gebruik 

maken. Er moeten nieuwe kleedlokalen komen en kunstgrasvelden. Met een kunstgrasveld wordt het 

park ook weer geschikt voor Citaverde om overdag te sporten omdat het park dan het hele schooljaar 

toegankelijk is. Gevraagd wordt of de kantine de huidige afmetingen behoudt en of dat volstaat als het 

aantal sportende leden groeit. De voorzitter antwoordt dat hierbij wordt uitgegaan van de benodigde 

capaciteit op de piekmomenten.  

 

5. WONINGBOUW 

A. HUURWONINGEN DEN HOMBERG 

De onderhandelingen met de kandidaat investeerder zijn vergevorderd. Op dit moment loopt het overleg 

met de Provincie Limburg nog over een eventuele bijdrage uit het transitiefonds. Er kan pas worden 

gestart als de financiering rond is, al dan niet inclusief bijdrage van de Provincie. Er zijn nog steeds 

circa 20 kandidaten die interesse hebben getoond in een woning. Er worden 9 duurzame en 

grondgebonden woningen gerealiseerd waarvan 5 aan de Pastoor Debijestraat en 4 aan de Michelslaan. 

Alle woningen zijn huurwoningen waarvan een deel voor starters en een deel levensloopbestendig. 

Gevraagd wordt wat de prognose is voor het krijgen van groen licht van de investeerder. De voorzitter 

antwoordt dat het nu sterk afhangt van de Provincie maar hij verwacht het besluit op niet al te lange 

termijn. 

B. PLAN LINDERS 

Er ligt een voorontwerp bestemmingsplan voor het uitbreidingsplan. Dat is gecombineerd met de vrij 

liggende kavels aan de Kamplaan/Veldlaan. Voorstel van de gemeente is het bestemmingsplan van die 

twee locaties te wijzigen van vrijstaande bouw naar meerdere woningen per perceel. Tevens zouden op 

deze locaties dan statushouders gevestigd kunnen worden. De voorzitter heeft bij Wethouder 

Vostermans aangegeven dat het Dorpsplatform het niet mee eens is met de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en bovendien graag ziet dat dit wordt losgekoppeld van het plan Linders. 

Opgemerkt wordt dat het onacceptabel is dat de gemeente de overeenkomst met de kopersvereniging 

eenzijdig wijzigt. De voorzitter beaamt dit en heeft namens het Dorpsplatform de zienswijze 

onderschreven. De voorzitter merkt bovendien op dat de vertraging die dit veroorzaakt voor Plan 

Linders hoogst onwenselijk is.  

C. LEEFOMGEVING SNELLENSTRAAT/KEIJSERSHOF 

De aanwezige buurtbewoners geven aan dat zij zich zorgen maken om de leefbaarheid in de omgeving. 

Er is een document opgesteld dat eerst wordt besproken met het Dorpsplatform. De kwaliteit van 

seniorenwoningen loopt terug. Daardoor zijn de woningen minder interessant voor senioren maar juist 

wel voor arbeidsmigranten. Hiervoor zijn de woningen niet bedoeld. Senioren ervaren bovendien 

problemen in het leggen van contacten met de buren. De voorzitter zegt toe dat er een afspraak met de 

aanwezige bewoners wordt gemaakt. Gedeputeerde Prevoo heeft aangegeven graag met pilotwoningen 

te willen werken. Wellicht kan dit ook in Hegelsom worden toegepast. 

 



6. PROJECT AFKOPPELEN REGENWATER 

Het Waterschap heeft 2 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het project afkoppelen regenwater. 

Riolen zijn niet meer berekend op het vele regenwater, daarom wil het Waterschap het laten terugvloeien 

van regenwater in de aarde stimuleren. Daarvoor is een vergoeding van 10 euro per vierkante meter 

dakoppervlak beschikbaar. Iedere bewoner kan hier een beroep op doen. Op De Braak zijn twee 

woningen als pilot afgekoppeld. Met WonenLimburg is afgesproken dat er een pilotproject in De Braak 

wordt gestart voor het afkoppelen van regenwater bij huurwoningen. Daarnaast is in het centrumplan 

opgenomen dat openbare gebouwen kunnen worden afgekoppeld. De subsidie die dit oplevert kan 

terugvloeien naar de gemeenschap. Woningen vanaf 2005 zijn al afgekoppeld. Doelstelling van het 

Dorpsplatform is zo veel mogelijk opbrengsten van de pilot te investeren in projecten voor de 

leefbaarheid in Hegelsom. Gesuggereerd wordt dit te combineren met het saneren van asbestdaken bij 

particulieren.  

 

7. RONDVRAAG EN SLUITING 

 Roy Heldens vraagt of de zijkanten van de fietspaden bij de rotonde op de Stationsstraat iets 

kunnen worden opgehoogd om vallen te voorkomen. Er zijn nu kuilen ontstaan naast het 

fietspad in de buitenbochten waarin fietsers kunnen wegglijden. 

 Frans Linders merkt op dat de Sint Jorisweg een erg drukke weg is maar slecht wordt 

onderhouden. Er zitten grote gaten langs de weg. Dit wordt aangekaart bij de gemeente. 

 Ook bij de overgang Kruisstraat / Bosstraat speelt hetzelfde probleem.  

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en aandacht. 

 


