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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Voorzitter Hay Arts opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het verslag van de 
vergadering van 12 december jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. MEDEDELINGEN 
 

- Andries Brandsma is verhinderd, evenals Rob Linders (woningbouwproject) 
- Status centrumplan. Er is een aangepast centrumplan gemaakt. Medio december heeft een 

vergadering plaats gevonden. Plan wordt voorgelegd aan betrokken partijen. Hay heeft zich 
terug getrokken uit de stuurgroep. Gaat weer terug naar rol van bestuursvoorzitter en krijgt 
daardoor weer een onafhankelijke rol. 

- Verkeer – er wordt in het dorp een verplaatsbare smiley geplaatst. Doel is om bewustwording te 
creëren bij hardrijders. We kunnen zelf beslissen waar de smiley wordt geplaatst. Puur als 
waarschuwing. Er wordt niet gesanctioneerd. Merendeel van de snelheidsoverschrijders is eigen 
inwoners. 

- Vergunning Aldi bij Loopcentrum. Hoorzitting is door gemeente gewonnen. De Aldi gaat in hoger 
beroep bij de Raad van State. Dorpsplatform houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom 
de Stationsomgeving. 

- Haegelsums bledje: aantal acties uitgezet om financiën te versterken en de kosten te reduceren. 
Rob Geurts geeft aan dat het bledje inmiddels 50 euro per week goedkoper gedrukt kan worden. 
Er wordt dan wel iets ingeleverd op papierkwaliteit en de oplage wordt ook iets minder. Men is 
nog op zoek naar vrijwilligers die het bledje in elkaar willen zetten. Alle verenigingen hebben een 
brief ontvangen over de stand van zaken van het Haegelsums bledje. Tot op heden heeft men 
nooit iets hoeven betalen voor het plaatsen van verenigingsnieuws. M.i.v. van 1 februari zullen 
verenigingen voor elke 2e pagina 10 euro gaan betalen. Er zijn weinig reactie gekomen op deze 
verandering. Er wordt alles aan gedaan om het bledje (nog) leuker te maken. Staat nu 
bijvoorbeeld voortaan een puzzel in het bledje.  

- Nieuw initiatief: buurtpreventie gestart middels buurtapp. Verdachte situaties kun je melden. 
Peter Coppers is initiatiefnemer. Je kunt je daarvoor aanmelden. Er kunnen in dit kader 5 borden 
worden geplaatst. Besloten wordt om deze te plaatsen bij alle ‘komborden’ en één midden in het 
centrum, dus bij bord Heijnenstraat, Kogelstraat, Langstraat, Past. Debijestraat en midden in 
centrum (standplaats bakker).  

- In Hegelsom hebben recent enkele inbraken plaatsgevonden. Voornoemd initiatief kan daar 
hopelijk een positieve bijdrage aan leveren. Alex Janssen geeft aan vanuit de politiek aandacht 
te vragen richting gemeente voor de toename van het aantal inbraken in de gemeente.  

 
 
 
 



 

3. HUURWONINGENEVENT D.D. 3 MAART 2018 

 
Vorige week is er een bijeenkomst geweest met de werkgroep bestaande uit 5 personen.  Dagvoorzitter 
van deze dag is Ben van Essen van VKKL. Het event zal breder getrokken worden dan aanvankelijk de 
bedoeling was. Centraal staat de leefbaarheid van ons dorp waar wonen en dus huurwoningen een 
onderdeel van zijn. Er is een voucher aangevraagd van € 500 bij de gemeente en deze is ook toegekend. 
Inwoners worden ‘breed’ uitgenodigd. Het moet een positief verhaal worden, want we hebben immers al 
veel bereikt. Er zal een filmpje gemaakt worden van wat er al allemaal gerealiseerd is en er komt een 
flyer.  Marketingmakkers zal hierbij ondersteunen. De woningcorporatie gaat iets vertellen en zal ook 
vragen beantwoorden. Verder zal er aandacht zijn voor verkeer en voor de sociale kant van het dorp 
(bijv. informele zorg). Men is nog op zoek naar een pakkende titel voor dit event. De eerder bedachte titel 
dekt de lading niet meer. Twee wethouders Birgit op de Laak en Bob Vorstermans zullen aanwezig zijn. 
Locatie ptc+.  
 
 

4. NIEUWE PLANNEN STATIONSOMGEVING 
 
Hay geeft een uitgebreide toelichting op de 3 presentaties van de gemeente, Prorail en het 
landschapsarchitectenbureau zoals die afgelopen maandag zijn getoond aan belangstellenden.  
 
Morgenavond worden de plannen in de commissie behandeld. Het financiële plaatje is nog niet helemaal 
rond. Indien er nog technische vragen zijn, kunnen deze nu worden aangegeven. Alex Janssen neemt 
deze vragen dan mee. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
Verder zijn er geen vragen die worden gesteld door belanghebbenden.  
 
 

5. UPDATE WONINGBOUW 

 
De nieuwe straat gaat ‘Dingsstraat’ heten. Deze naam heeft de heemkundevereniging voorgesteld en is 
inmiddels vastgesteld.  
Er komen maar liefst 22 woningen, waarvan 8 starterswoningen. Er zijn inmiddels 16 serieuze opties. Het 
betreft een variëteit aan woningen:, t.w. levensloopbestendige woningen, twee onder 1 kap, vrijstaande 
woningen, kap van 3, kap van 5. Besloten wordt om het vrij geven van de bouwlocatie en het onthullen 
van de straatnaam te koppelen aan het event dat op 3 maart as. plaats vindt. ’s Morgens zal het event 
plaatsvinden en ’s middags de officiële opening van de bouwlocatie. 

 

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING 
- Alex Janssen vraagt of het platform al iets vernomen heeft van ‘800 jaar Horst’? De dorpsraad 

Horst heeft hierover een presentatie gegeven. Zij zijn doorverwezen naar Tuutetrek.  
- Rob Geurts: het Heggafonds verstrekt een éénmalige bijdrage van  € 1500,- aan het Haegelsums 

bledje.  
 


