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1. OPENING  
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder 
burgemeester Kees van Rooij, wethouder Ger van Rensch en contactpersoon namens de gemeente 
Gertie Peeters.  
 

2. Update Wonen  
Het project huurwoningen in de Homberg is eind 2016 na veel inspanningen van diverse partijen helaas 
gestrand. Eigenaar Hay Geurts van de Homberg ontwikkelt momenteel nieuwe plannen voor 3 à 4 
koopwoningen en 2 huurwoningen. Het Dorpsplatform speelt daarbij geen rol meer.  
 
Voor Plan Linders heeft op 1 december een informatieavond plaatsgevonden waarbij behoeften van 
potentiële bewoners zijn opgehaald. Ruim 80 personen bezochten de avond. De helft daarvan heeft 
aangegeven interesse te hebben in een woning op het plan. Hiervan woont 95% nu ook in Hegelsom. De 
gemeente heeft mogelijke uitbreidingslocaties voor het bouwen van starterswoningen onderzocht. 
Besloten is dat op Plan Linders 7 starterswoningen worden gerealiseerd. Op 12 september beslist de 
gemeenteraad over het bestemmingsplan van Plan Linders. Intussen wordt wel alvast gestart met de 
voorbereidingen met aannemer Van Bussel Groep (Peter Wagemans). Alle geïnteresseerden worden 
uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst. De werkgroep Wonen (onder leiding van Hay Arts en Silvijn 
van Rens) wordt contactpersoon voor de starters. Rond week 28 ontvangt de rest van de 
geïnteresseerden een mail van Rob Linders BV met de kavellijst en de prijzen. Tot september kunnen zij 
dan reageren zodat de kavels rond december verkocht kunnen worden. Rob Linders BV neemt zelf de 
toewijzing van de kavels op zich. De verwachting is dat het plan in maart 2018 bouwrijp is. Rob Linders 
voegt nog toe dat de getoonde schets van het plan een impressie is die nog veranderd kan worden. 

 

3. Terugblik ondernemersavond 
Jan van der Sterren vertelt dat Tuutetrek het initiatief heeft genomen om een ondernemersavond voor 
Hegelsom te organiseren. Het ‘ei’ Ondernemen en werkgelegenheid heeft dit samen met Tuutetrek 
opgepakt. Van de circa 80 in Hegelsom gevestigde ondernemers waren er 35 aanwezig bij de avond. Zij 
spraken de behoefte uit in de toekomst vaker bijeen te komen. Alex Janssen, Peter Wagemans en José 
van Rens gaan hier samen vorm aan geven. De bedrijven hebben zich verenigd en bemannen samen een 
stand op de Hiltho van 6 tot en met 11 oktober 2017. Helmie van de Riet, Niek Geurts en Jeu van Helden 
bereiden hiervoor een gezamenlijke presentatie voor. In oktober volgt een vervolgbijeenkomst met het 
thema ‘de Schoonheid van Ondernemen’ met medewerking van Nagelstudio Star, Pedicure Prinsheerlijk 
en Salon 13.  

 

4. Status centrumplan 
Marlies Scheres blikt kort terug op het proces tot dusver. Omdat de meeste mensen die aanwezig zijn de 
plannen al eerder gezien hebben, nodigt zij de aanwezigen uit indien gewenst na afloop persoonlijk 
vragen te komen stellen in het café. Het plan bevindt zich nu in fase 1 van 5: het terras, de doorgang 
tussen Zaal Debije en de pastorie en het plein. Dit moet in de zomer van 2018 gerealiseerd zijn. Marlies 
nodigt iedereen uit de voortgang te volgen via het Haegelsums Bledje, www.hegelsom.nl en Facebook. 

http://www.hegelsom.nl/


 

5. Ontwikkelingen Sportpark Wienes 
Martijn Wismans licht namens VV Hegelsom de plannen voor Sportpark Wienes toe. SV Oxalis gaat ook 
gebruik maken van sportpark Wienes, daarom wordt het park verbouwd. Er worden nieuwe kleedlokalen 
en een berging aangelegd. Daarnaast komt er een kunstgrasveld voor korfbal (fase 1). De begroting 
bedraagt €450.000,-. Daarvan is €400.000,- aan subsidie toegezegd door de gemeente. De verenigingen 
zoeken naar aanvullende bronnen voor het resterende bedrag. Streefdatum voor de realisatie van de 
plannen is maart 2018. In fase 2, die volgt op het huidige plan, willen de verenigingen de accommodatie 
multifunctioneler maken. Er moet dan een eigen ruimte komen voor de zorgboeren van boerderij 
Wienes, een secretariaat voor wedstrijddagen, een vergaderruimte, herindeling van de bestaande 
gebouwen en overkapping van de Jeu de Boulesbaan en renovatie van bestaande bouw. Mogelijk volgt 
er nog een fase 3 waarbij ook de aanleg van een kunstgrasveld tot de mogelijkheden behoort. Martijn 
bedankt alle bedrijven in het bouwteam, de gemeenteraad, het college van B&W, het Dorpsplatform en 
alle vrijwilligers van VV Hegelsom en SV Oxalis voor hun bijdrage aan de plannen. Op 23 juni vindt er 
een receptie plaats om de gepromoveerde teams te feliciteren, iedereen is daarvoor van harte 
uitgenodigd. 

 

6. Jubilerende verenigingen: Egelsheim, HVC en Poespas  
Huub Bertrams heeft een powerpoint presentatie gemaakt waarin hij terugblikt op de viering van 50 jaar 
Egelsheim.  
 
Ben Kleuskens blikt vooruit naar het 40-jarig jubileum van HVC op 10 oktober 2017. Op 7 en 8 oktober 
viert de club dit met een jubileumweekend. Op zaterdag 7 oktober starten de feestelijkheden met een 
reünie van alle oud-leden bij Zaal Debije. Aansluitend vindt een receptie plaats met daarna een 
feestavond voor de leden. Op zondag 8 oktober vinden op het terrein van PETC+ volleybal-activiteiten 
plaats. Na het jubileum gaat HVC over in een fusievereniging met AVOC en VCM. Er is een 
intentieverklaring ondertekend met de NeVoBo waarin staat dat de fusie per 1 juni 2018 gerealiseerd 
moet zijn. Met de fusie kunnen spelers beter op hun niveau spelen maar is het traditionele ‘thuishonk’ 
verdwenen en wordt er veel gereisd tussen de verschillende dorpen. De clubs gaan daarvoor een 
oplossing zoeken om te voorkomen dat de betrokkenheid van de leden afneemt en het ledenaantal daalt.  
 
Huub Saris en Truus van Ooijen belichten het 40-jarig jubileum van Toneelvereniging Poespas. Poespas 
heeft circa 25 leden van 25 tot 71 jaar oud. De vereniging speelt dit jaar jubileumstuk ‘Zwart zaod’ in het 
tuincentrum van Jenniskens aan de Kogelstraat op 15, 17, 20. 22 en 23 september. Daarbij wordt muziek 
gemaakt door een speciaal daarvoor geselecteerd combo. De kaartverkoop is gestart; 20% van de 
kaarten is al verkocht. De vereniging nodigt het College uit om de voorstelling bij te wonen. Als 
tegenprestatie vraagt Poespas de burgemeester de poster op te hangen in het gemeentehuis en daarvan 
een foto op Facebook te plaatsen. Burgemeester Van Rooij zegt toe dit te zullen doen.  

 

7. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter bedankt het College van B&W en Gertie 
Peeters voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Burgemeester Van Rooij beaamt dat de 
samenwerking met het Dorpsplatform uitstekend is en vraagt ook daarvoor applaus.  
 
 


