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1. OPENING EN VERSLAG 20 DECEMBER 
De voorzitter heet de genodigden welkom en licht de agenda toe. André heeft zich afgemeld. Het verslag 
van de vergadering van 20 december wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. MEDEDELINGEN 
- Linda heeft te kennen gegeven dat zij de taak van secretaris neerlegt. Er wordt vervanging gezocht. 
- Zondag vindt de prinsenreceptie plaats. Namens het Dorpsplatform zijn Wiel en Rob aanwezig. 
- Op 11 maart vindt de receptie van Egelsheim plaats.  

 

3. WONINGBOUW HEGELSOM 

 
A. De Homberg 

Plan de Homberg kan helaas geen doorgang vinden omdat de investeerder er niet in is geslaagd om de 
business case rond te krijgen. Er staan 21 personen op de wachtlijst voor een huurwoning in Hegelsom. 
Voor deze mensen is dit erg spijtig. Zij zijn vorige week geinformeerd. Het Dorpsplatform zoekt daarom 
samen met de gemeente naar een alternatieve locatie voor huurwoningen omdat de grondprijs van dit 
perceel te hoog is. De investeerder wil nog steeds in Hegelsom huurwoningen realiseren maar dus niet 
meer op deze locatie. Eigenaar Hay Geurts heeft aangegeven dat hij wil terugkeren naar het 'oude' plan 
om van de boerderij drie koopwoningen te maken. Gevraagd wordt hoe het zit met de mensen die op de 
lijst staan voor De Homberg en hoe die lijst zich verhoudt tot de wachtlijst van de woningcorporatie. De 
voorzitter geeft aan dat deze twee lijsten niet met elkaar verbonden zijn. Voor De Homberg hebben 
gegadigden zich kunnen registreren maar dit hangt niet samen met wachtlijsten voor andere woningen. 
Op de toewijzing van huurwoningen heeft het Dorpsplatform geen invloed. Aangevuld wordt dat het 
Dorpsplatform de problematiek wel kan beinvloeden door druk uit te oefenen op de prestatieafspraken.  
 
De gemeente maakt momenteel een quickscan voor potentiele woningbouwlocaties in Hegelsom. Naast 
plan Linders ligt ook aan de Langstraat nog een kavel waarop mogelijk huur- en/of starterswoningen 
kunnen worden gerealiseerd. Dit ligt voor bij de gemeente. De voorbereidingen voor een 3e BIEB-project 
zijn daarmee gestart. Het Dorpsplatform gaat een team formeren dat dit project gaat trekken. Er hebben 
zich op dit moment 11 starters gemeld die geinteresseerd zijn in een woning.  

 
Plan Linders 
Er hebben zich 35 serieus geinteresseerden ingeschreven voor het plan. Rob Linders licht toe dat de 
bijeenkomst bij PETC+ heeft geleid tot inzicht in de behoefte. Op basis daarvan is een voorlopig ontwerp 
voor de kavelindeling gemaakt. Er heeft een verdergaand archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit 
rapport wordt binnenkort verwacht. De verwachting is dat het project in maart of april door de 
gemeenteraad kan worden behandeld. De inschatting is nu dat er circa 17 tot 19 woningen zullen komen. 
Rob is nog op zoek naar een naam voor het project. De voorzitter stelt voor een oproep daarvoor in het 
Bledje te plaatsen.  
 
Huren van bestaande seniorenwoningen 



Thijs Lenssen licht toe dat een aantal bewoners van de Snellenstraat begin volgende week spreken met 
woningcorporatie WonenLimburg over het toewijzingsbeleid van de woningen aan het Keijsershof en de 
Venstraat. De woningen worden regelmatig toegewezen aan arbeidsmigranten terwijl ze eigenlijk 
bedoeld zijn voor senioren. De woningen zijn gedateerd en daarmee onvoldoende aantrekkelijk voor 
senioren. Ook wethouder Bob Vorstermans en burgemeester Kees van Rooij hebben aangegeven dit als 
een probleem te zien.  

 

4. CENTRUMPLAN 
Op 4 januari heeft een gesprek plaatsgevonden van de stuurgroep Centrumplan met wethouder Ger van 
Rensch. Het college heeft besloten financien beschikbaar te stellen om een architect aan te trekken en 
de plannen verder uit te werken. Daaruit is een architect geselecteerd. De gemeente heeft ook mankracht 
ter beschikking gesteld in de vorm van een landschapsarchitect en een planeconoom die worden 
toegevoegd aan de stuurgroep. De plannen worden in de komende maanden verder geconcretiseerd en 
zullen worden toegelicht in bewonersavonden. In 2018 moet een groot gedeelte ervan gerealiseerd zijn. 
Gevraagd wordt in hoeverre Zaal Debije hier nog bij betrokken is. Dat is het geval, ook het realiseren van 
een terras voor de zaal maakt onderdeel uit van de plannen. De toegekende subsidies zijn verlengd en 
nu geldig tot medio 2018. De gymzaal maakt tevens onderdeel uit van het accommodatieplan. Het plan is 
om de gymzaal af te breken om enerzijds ruimte in het centrum terug te krijgen en anderzijds omdat 
Citaverde graag zo dicht mogelijk bij school wil sporten en dus behoefte heeft aan een sporthal in 
Hegelsom. De wens is dus een sporthal in Hegelsom te realiseren, mogelijk op het terrein van PETC+ 
zodat ook de ISK-leerlingen daar gebruik van kunnen maken. Er is een bedrag aangevraagd om een 
haalbaarheidsonderzoek te starten naar deze mogelijkheden. Ook de locatie bij sportpark Wienes wordt 
daarbij onderzocht. Er is voldoende behoefte om een sporthal te kunnen vullen.  
 

5. SPORTPARK WIENES 

Op 9 januari is het plan besproken met de gemeente door de voorzitters van de voetbal- en korfbalclub 
en het Dorpsplatform. Het plan bestaat uit diverse fasen met als doel dat  SV Oxalis terecht kan op 
sportpark Wienes. Er komen daarvoor 4 extra kleedlokalen en een kunstgrasveld erbij. Tevens wordt het 
oude gedeelte vervangen. Op dit moment wordt hiervoor een bestek gemaakt door een architect. Tot slot 
is het plan de Jeu des Boules baan overdekt te maken. De bedoeling is dat SV Oxalis met ingang van het 
nieuwe sportseizoen (september 2017) van het sportpark gebruik kan maken. Ook Citaverde kan dan 
gebruik maken van het nieuwe kunstgrasveld. Na de ambtelijke voorbereiding zal de gemeenteraad een 
oordeel vellen over de plannen. 
 

6. HAEGELSUMS BLEDJE 
Het Haegelsums Bledje heeft een doorstart gemaakt. Het drukken van een omslag in kleur is financieel 
niet meer haalbaar. Per 1 maart worden de nieuwe abonnementsgelden geind. Het Dorpsplatform heeft 
een bijdrage van 3700 euro geleverd uit de prioriteitsgelden om de periode tot 1 maart te overbruggen. 
Er wordt nu gezocht naar een duurzame oplossing om het Bledje in leven te houden. Het vinden van 
voldoende adverteerders is daarbij cruciaal. Alle ondersteuning is daarbij welkom.  
 

7. RONDVRAAG EN SLUITING 

Mieke Cruijsberg (Synthese) vraagt of het Dorpsplatform wil fungeren als vraagbaak voor 
vluchtelingenwerk als zij statushouders in contact willen brengen met activiteiten, organisaties of 
mensen in Hegelsom. Het Dorpsplatform denkt hierover graag mee. 


