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1. OPENING EN VERSLAG 18 APRIL 2017 
Deze zijn goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld 

Met dank aan Roy voor het verslag. 

 

2. MEDEDELINGEN 

Stationsomgeving:   

Hay doet uitleg over de gang van zaken. Het wachten is nu op wie er wat gaat betalen, bericht van de 

provincie (1,3 miljoen). De oplossing die er ligt is een veilige oplossing waar het Dorpsplatform zich in 

kan vinden. Omwonenden zijn op de hoogte van de sloop van de woning Stationsstraat 183.  Daar komt 

de nieuwe doorgang/weg naar het station.  

 

Centrumplan:  

Zijn nu bezig om de partijen op een lijn te krijgen. De kerk moet eerst onderling eens zijn met de plannen. 

Ze zijn zelf volop bezig dus wordt de kerk en omgeving niet met fase 1 meegenomen. Ook de betrokken 

verenigingen zijn nu door de werkgroep bijgepraat. Ook wordt de KBO door Graad Tillemans, Marlies 

Scheres en Hay Arts bijgepraat i.v.m. het centrumplan en stationsomgeving.  

Ook de bewoners zijn persoonlijk bijgepraat met de voornemende plannen. ( 61 woningen persoonlijk 

uitgenodigd waar 13 personen naar toe zijn gekomen). 

Parkeren en geluidsoverlast zijn nog vragen over bij de omwonenden.   Er is geprobeerd om een soort 

vergunninghouders parkeerplaatsen te krijgen voor de twee bewoners aan de overkant van zaal Debije. 

Het trapveldje is " teruggegeven"  aan de gemeente en zij zullen zorgen dat dit nu echt opgelost wordt! 

Nieuwe metingen komende week gedaan en Ger van Rens zal dit verder regelen vanuit gemeente.  

Gemeente is overigens zeer tevreden over het centrumplan en gang van zaken. 

Prioriteitsgelden worden nu gereserveerd voor de architect uitwerkingen van het plan.  

Jan Hesen en Andre van Helden houden contact ivm afkoppelen van regenwater in dit plan. 

Met elkaar en voor elkaar moeten ze hier uitkomen! 

 

Sportpark Wienus:  

6 juni is er gemeenteraadsvergadering i.v.m. huisvesting Oxalis, punt 5. Crediet van 400.000 euro wordt 

beschikbaar gesteld is het voorstel. Kunstgrasveld (op het trainingsveld). Hier wordt het besluit genomen 

of dit doorgaat.  

Algemeen zullen de plannen naar verwachting goedgekeurd worden maar toch afwachten.  

Sportclubs zijn opgeroepen om deze raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune. 

 

Vacature secretaris: 

Nog niemand gevonden. We blijven stug doorzoeken.  



 

3. WONEN IN HEGELSOM 

Bestemmingsplan Linders komt pas 12 september in de raad...!  Er zijn geen bezwaren op dit plan.  

Homberg plan komen 3 koop- en 3 huurwoningen. 

 

4. KERMIS 2017 

Er veranderd dit jaar weinig aan de kermis. Zelfde als vorig jaar.  Bewaking met honden blijft, en 

samenwerking Soos en school en dorpsplatform is weer in gang gezet.  

Er komen wel nieuwe exploitanten. De vaste exploitant heeft gemeente niet meer toegelaten. 

Voor het plaatsen en afbreken van de hekken is een oplossing gevonden. Hulp krijgen we nu vanuit de 

ouderraad. 

 

5. VERENIGINGENOVERLEG MET COLLEGE B&W 14/6 

Alle verenigingen zijn uitgenodigd en op de hoogte om iets te presenteren. Er komt een update over 

verschillende  " eieren" uit het heggaplan. 

 

31 mei is er de eerste ondernemersbijeenkomst. Ook zijn er plannen om Hegelsom te presenteren op de 

Hiltho. Hier zijn zo'n 20 geïnteresseerden voor.  

 

6. RONDVRAAG 

Ger Nijsen geeft aan dat het gebouw JN de laatste tijd veel deuren en/of ramen open laat staan na sluiting 

van het gebouw. Omstanders hebben zelfs een keer de politie gebeld hiervoor. Rob zal dit doorspelen 

naar voorzitter JN,.  

Wiel Saris merkte op dat de kaders voor de vernieuwbouw van de kleedlokalen bij Sportpark Wienus al 

gemerkt zijn. 

Verder zijn er geen rondvragen en sluit de voorzitter de vergadering. 


