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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Voorzitter Hay Arts opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Roy Heldens en Linda 
Gommans hebben zich afgemeld. Alex Janssen komt misschien wat later. Het verslag van de vergadering van 6 
maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Volgende keer als concept op de website.  
 

2. MEDEDELINGEN 
- Gezamenlijke collecte heeft plaatsgevonden. Er is € 6.109,- opgehaald. 10% meer dan vorig jaar.  
- Dorpsplatform staat ingeschreven als een vereniging en dat zou een stichting moeten zijn. Wijziging van 
vereniging naar stichting moet bij de notaris plaatsvinden. Wordt opgepakt.  
- Verzoek van bewoners verkeerssituatie Bakhuuske. Het betreft de bocht bij het speeltuintje. Ouders met kleine 
kinderen maken zich zorgen. Er wordt daar vaak hard gereden. Is het niet mogelijk om een drempel neer te 
leggen? Wellicht kunnen er bloembakken geplaatst worden om het verkeer af te remmen. Het zijn meestal de 
eigen inwoners die daar hard rijden. Afgesproken wordt om dit in eerste instantie terug te leggen bij de buurt 
zodat ze gezamenlijk opties uit kunnen werken en draagvlak creëren voor een eventuele wijziging. Dorpsplatform 
kan vervolgens ondersteunen.   
- Er is sprake van overlast van hondenpoep bij de Kamplaan. Dit heeft te maken gedrag van hondenbezitters en 
zij moeten daarop aangesproken worden, al is dat lastig. Er is vanuit het Dorpsplatform een actie uitgezet richting 
gemeente voor mogelijk het plaatsen van een bordje. Het blijft echter de vraag of dit effect heeft.   
- Bericht nieuwe locatie brandweerkazerne 
- Bericht ikv centrumplan dat er enkele bomen omgehakt/uitgedund gaan worden. 
 
 

3. 800 JAAR HORST 

Enige tijd geleden is het evenement 800 jaar Horst gepresenteerd in het dorpsradenoverleg dat geheel 2019 zal 
plaatsvinden. Thema: verrassen, ontmoeten en verbinden. Het Dorpsplatform gaat niet over de organisatie van 
evenementen. Tuutetrek kan hier wellicht iets in betekenen. Ze hebben een eigen website: 
horstaandemaas800.nl. Daarop is een voorlopige agenda voor 2019 gepubliceerd. In Hegelsom staat één 
activiteit gepland: festival OINK bij PTC+ terrein. Resi Stappers zit in de werkgroep voor Hegelsom. Zij geeft aan 
dat er € 5000 beschikbaar is per dorp. Als je sponsors werft, zal dit terug betaald moeten worden aan de stichting.  
 
Verder zal er een soort rondtrekkend theater zijn in dat in alle dorpen actief is. Culturele verenigingen kunnen 
d.m.v. dit theater een optreden verzorgen in een ander dorp. Dit wordt doorgespeeld aan de toneelvereniging, 
zangvereniging en de muziekvereniging.  
 
Er is een vraag gekomen om ‘Bijzondere mensen’ voor te dragen. Dit wordt terug gelegd bij de stichting met het 
advies om een oproep te doen in het Haegelsums bledje.  
 
  
 



 

 

 

4. VOORTGANG DOP 2.0 
Miranda geeft een toelichting op de optrommelactie die vanaf week 20 gaat plaatsvinden. Doel van de 
optrommelactie is dat iedereen uit Hegelsom de kans krijgt om mee te denken over de toekomst van Hegelsom. 
In week 20 zullen alle huishoudens een korte vragenlijst ontvangen. In week 22 worden de vragenlijsten weer 
opgehaald. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd. Op basis van deze analyse en de opgehaalde 
informatie van de dorpsochtend zal een nieuw dorpsontwikkelingsplan gemaakt worden. Dit wordt gepresenteerd 
in september 2018. Met dit plan kunnen de verschillende werkgroepen aan de slag.  
We hebben contactpersonen nodig per straat, te weten ‘Optrommelaars’. Miranda stuurt een mail naar de 
inwoners die zich hebben opgegeven voor de verschillende werkgroepen. Verder willen we de collectebussen 
gebruiken om de vragenlijsten op te halen. Regelen via Roy. . 
 
Op 23 april is een bijeenkomst met werkgroep bij Wonen Limburg. In totaal hebben zich 16 personen opgegeven. 
Hegelsom is gekozen als pilot van Wonen Limburg op het gebied van huurwoningen.  
 
De vergunning is binnen voor het startersproject en gaat dus binnenkort van  start.  
  

 

5. RONDVRAAG EN SLUITING 
In de komende editie van het Haegelsums bledje staat een record aantal advertenties, maar liefst 12..  
 
Wiel Saris geeft aan dat hij gisteren zijn laatste foto heeft ingestuurd voor het Haegelsums bledje. De motivatie 
is er niet meer.  


