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1. OPENING EN VERSLAG 24 JANUARI 
Opening door Hay en het verslag van 8 maart wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Mededeling:  

Brief van gemeente mbt de prioriteitsgelden wordt door Hay toegelicht.  Er wordt/moet nu extra gelden 

toegekend worden om in 2018 het volledige bedrag van €8.500,- weer kunnen innen.  Op dit moment zit er 

€27.076,69 in ons potje.  

2. CENTRUMPLAN – STAND VAN ZAKEN 
Goede belangstelling.  Nu is het feit om alle neuzen dezelfde richting op te wijzen.  Kritiek moet wel 
serieus genomen worden. Ondanks de druk op de ketel ivm subsidie gelden die klaar liggen. Graad 
Tillemans namens bestuur kerk;  realiseer dat iedereen geïnformeerd en gehoord moeten worden. Een 
hou er rekening mee dat niet iedereen kan beslissen voor zijn bestuur. De centrum plannen worden ook 
nog door Hay en Grad gepresenteerd bij de KBO om ook deze mensen te informeren. 
 

3. WONEN IN HEGELSOM 

Plan Linders: Zoals het er nu uitziet zal juni/juli het bestemmingsplan vast worden gesteld. 
Voor dit plan is veel animo, grotendeels mensen uit Hegelsom. Toekenning zal door Linders worden 
gedaan. 
Bieb 3: Er is genoeg animo. Echter zijn mogelijke bouwkavels gebruikt. Er wordt gekeken naar een 
mogelijke oplossing. 
Keijsershof: Leefbaarheid van de gaat achteruit. Omwonenden zijn in samenwerking met Wonen 
Limburg in overleg. Communicatie van Wonen Limburg niet erg goed. Dorpsplatform ondersteund het 
initiatief van de omwonenden. 
 

4. STATIONSOMGEVING – UPDATE PLANNEN 
Goede opkomst op de presentatie. Huidige plannen (Rotonde vlak bij het spoor, en tunnel voor fietsers 
en voetgangers) lossen enkele belangrijke problemen op. Overstekende fietsers / voetgangers, d.m.v. 
tunnel. Ontzien van de Asdonckerweg.   
centrumplan wordt later deze avond gepresenteerd door de werkgroep.  
 

5. SPORTPARK WIENES 
Het steun voor aanpassingen die nodig zijn voor Oxalis komen op 6 juni in de Gemeenteraad. 
Doordat deze steun nog niet goed is gekeurd loopt de komst van Oxalis naar Wienes vertraging op. De 
competitiestart zal niet worden gehaald.  
 

6. RONDVRAAG EN SLUITING 
Roy: Gezamenlijke collecte voor dit jaar is weer goed geslaagd. Iets hogere opbrengst van 2016. Tellen / 
verdelen blijft erg intensief. Voorstellen voor oplossing zijn gedaan. Wordt verder uitgewerkt in 
samenwerking met Dorpsplatform. 


