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1. OPENING EN VERSLAG 24 JANUARI 
Het verslag van 24 januari wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. HAEGELSUMS BLEDJE 
Het Dorpsplatform heeft 3700 euro gestoken in het Bledje met als doel dit in leven te houden. Dit loopt 
tot 1 maart. Er is een crisisteam geformeerd om de zaak vanaf 1 maart financieel vlot te trekken.  
 

3. STAND VAN ZAKEN AFKOPPELEN REGENWATER 

Bedoeling is de panden die deel uitmaken van het centrumplan te laten afkoppelen met als doel de 
subsidie voor het dorp te kunnen gebruiken. De vraag aan André en Jan is een inventarisatie te maken 
van gebouwen die niet van bewoners zijn, zoals bijvoorbeeld de school, het jeugdhuis, de kerk en de 
gymzaal. Doorgerekend moet worden wat dit op zou kunnen leveren en hoe de afkoppeling kan worden 
georganiseerd. Het is belangrijk dat dit nu wordt meegenomen bij de werkzaamheden die gaan 
plaatsvinden in het kader van het centrumplan.  
 

4. WONEN HEGELSOM 
De gemeente is bezig met een locatieonderzoek voor uitbreiding van de woonlocaties in Hegelsom. Of er 
nog uitbreidingsmogelijkheden zijn en zo ja waar, moet over een aantal weken blijken. 
 

5. CENTRUMPLAN 
Het centrumplan wordt later deze avond gepresenteerd door de werkgroep.  
 

6. ACCOMMODATIEPLAN 
De presentatie is goed verlopen en het plan positief ontvangen. Op 28 maart behandelt het college het 
plan voor sportpark Wienes. 
 

7. HONDENPOEP 
Het Dorpsplatform kan de vraagsteller hierbij niet helpen. Er zijn verschillende partijen met verschillende 
belangen, bewoners dienen dit zelf onderling op te lossen. Het advies aan dhr. Geurts is hiervan zelf 
melding te maken bij de gemeente en het verzoek in te dienen om bijvoorbeeld een afvalbak of bordjes 
te plaatsen. Ook een bericht in het Bledje kan hij zelf insturen.  
 

8. KEIJSERSHOF 
Rob neemt contact op met de initiatiefnemers voor het maken van vervolgafspraken. 
 

9. RONDVRAAG 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 


