
HAEGELSUM BOUWT AAN DE TOEKOMST. LOAT OW HUURE! 
Terugkoppeling 
 
Op zaterdagochtend 3 maart jl. vond een ‘dorpsochtend’ plaats waar Hegelsommers met elkaar van 
gedachte konden wisselen over de leefbaarheid van ons dorp. Het Hegelsomse land was met sneeuw 
bedekt, maar dat weerhield de bijna 70 mensen er niet van om toch naar de Herberg te komen. Ook 
de politiek was vertegenwoordigd in de personen van wethouders Op de Laak en Vostermans. 
Wonen Limburg gaf acte de présence met twee personen.  
 
Nadat de voorzitter van het Dorpsplatform Hay Arts iedereen welkom had geheten, ging de 
interactieve bijeenkomst van start onder de deskundige leiding van Ben van Essen.  
Allereerst werd een filmpje getoond  waar diverse mooie Hegelsomse initiatieven en reeds bereikte 
resultaten de revue passeerden. Dat was de aftrap van het interactieve gedeelte. Aan de hand van 4 
thema’s, te weten ‘Wonen en verkeer’, ‘Voorzieningen en verenigingen’, ‘Jong zijn en fijn oud 
worden in Hegelsom’ en ‘Zorg en Welzijn’ ging men aan de slag in groepen. Centraal tijdens deze 
gesprekken waren de vragen: wat gaat goed en wat kan beter? Door de deelnemers werd volop 
gediscussieerd, gecomplimenteerd en er werden diverse signalen en goede ideeën uitgewisseld. Dat 
heeft geresulteerd in de volgende topics per thema: 
 

Wonen en verkeer 
Voorzieningen en 
verenigingen 

Jong zijn en fijn oud 
worden Zorg en welzijn 

- Meer 
huurwoningen voor 
jong en oud 

- Samenwerking tussen 
verenigingen en 
voorzieningen 

- Meer activiteiten 
jeugd 12-16 jr 

- Oog voor elkaar (ook 
achter de deur) 

- Verkeer: aandacht 
voor onveilige 
plekken 

- Vrijwilligers zoeken in 
nieuwe groepen? 

- Meer bekendheid 
activiteiten ouderen 

- Wonen/zorg - 
dagopvang zondag 

- Parkeergedrag - Sportaccommodaties 
- Aandacht voor nieuwe 
Hegelsommers/welkom 

- Levensloopbestendige 
(huur)woningen 

 
Er kwamen nog veel meer interessante zaken aan de orde die betrekking hadden op deze thema’s. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in een uitgebreid overzicht van deze punten, dan kunt u die opvragen bij 
het Dorpsplatform. Met al deze aandachtspunten gaan binnenkort een viertal werkgroepen aan de 
slag. Maar liefst 22 personen hebben aangegeven mee te willen denken over een bepaald thema.  
 
Optrommelen 
Zoals gezegd hadden we een prachtige opkomst deze ochtend, maar we hebben niet iedereen 
gehoord. Wij zouden ook graag de Hegelsommers die er deze ochtend niet bij waren aan het woord 
willen laten. Dat doen we door binnenkort in elke straat een trommel rond te laten gaan. Hierin kunt 
u (anoniem) uw mening kwijt over wat goed gaat, maar ook wat beter kan of wat u mist in ons dorp. 
U kunt er zelfs uw talenten in kwijt die we wellicht in mogen zetten voor onze gemeenschap. Hoe 
e.e.a. precies in zijn werk gaat, laten we nog weten. Maar we dagen u uit om nu alvast na te gaan 
denken wat u in deze trommel wilt stoppen!  
 
Dorpsontwikkelingsplan 2.0 (DOP 2.0) 
Van alle informatie die we verzameld hebben naar aanleiding van de thema’s en de optrommelactie 
maken we een spiksplinternieuw dorpsplan. Daarmee gaan we als Dorpsplatform, samen met u, de 
komende jaren aan de slag! 
 
Vragen? 



Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Stel ze gerust! Wilt u als vrijwilliger aansluiten bij 
de uitwerking van één van de thema’s? Mail ons: dorpsplatformhegelsom@gmail.com  
 
 


