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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Miranda Clabbers en Resi Stappers zijn afgemeld. Het verslag van 
de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Miranda voor de notulen. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
- De gemeente vindt het een goed idee om bloembakken te plaatsen op het Bakhuuske om de verkeersveiligheid 
te verhogen.  
- De gemeente doet niks tegen hondenpoep. Het dorpsplatform mag eventueel zelf borden plaatsen en 
bekostigen uit de prioriteitsgelden maar daar gaat de voorkeur niet naar uit. 
- De status van het trapveldje is iets verbeterd. De gemeente neemt aanvullende maatregelen.  
- Tuutetrek heeft vergaderd over het festival dat in 2019 gaat plaatsvinden in het kader van 800 jaar Horst. Het 
Dorpsplatform heeft de Fanfare, Egelsheim en Poespas aangeschreven om ze te informeren maar het 
Dorpsplatform gaat zelf niks organiseren in dit kader. Mogelijk wordt het Tirolerfest van Café ’69 ook naar 2019 
verplaatst. 
 

2. MEDEDELINGEN 
- De coalitie van Gemeente Horst aan de Maas is rond. Essentie, CDA, PvdA en GroenLinks/D66 zijn de nieuwe 
coalitiepartijen. Wethouder Han Geurts krijgt de dorpsraden in portefeuille. Het nieuwe zwembad gaat door nu de 
meerderheid van de coalitiepartijen voor is. Verder staat in het coalitieakkoord dat sporthal De Berkel verdwijnt en 
er een nieuwe sporthal of –zaal komt bij Afslag 10. Hegelsom heeft als voorkeurslocatie Sportpark Wienes 
aangedragen en zoekt daarbij de samenwerking met Citaverde. Het lijkt er op dat hierover pas eind 2018 of begin 
2019 een besluit wordt genomen. De voorzitter geeft bij de gemeente aan dat het traject dat ‘van onderop’ is 
gelopen sinds 2015 daarmee wel erg lang heeft geduurd. Hegelsom is een interessante optie voor Afslag 10 om 
mee samen te werken maar tot dusver heeft dit nog niet geresulteerd in gesprekken.  
- Er is een verzoek ontvangen van een bewoner van de Kamplaan om een spiegel te plaatsen op de hoek van het 
paadje dat achter het kerkhof door loopt. Dit verzoek wordt voorgelegd aan de gemeente.  
 
 

3. STAND VAN ZAKEN DORPSONTWIKKELINGSPLAN 2.0 (DOP 2.0) 
De optrommelactie loopt. Deze week worden de enquêtes opgehaald. De ervaring leert dat circa 30% van de 
enquêtes wordt ingevuld. Synthese helpt mee om alle vragen te inventariseren en te vertalen naar het nieuwe 
Dorpsontwikkelingsplan.  
 
 

4. VERENIGINGENOVERLEG EN BEZOEK COLLEGE D.D. 21 JUNI 2018 
Op 21 juni vindt het jaarlijkse verenigingenoverleg plaats. Dit jaar krijgt Hegelsom als één van de eerste dorpen 
de kans om het nieuwe college te ontmoeten. Ook dit jaar spannen we ons er weer voor in om zo veel mogelijk 
Hegelsommers op deze avond bijeen te krijgen en te laten zien wat we samen in Hegelsom voor elkaar krijgen. 
De Beugelclub, het Hegga Fonds, de stuurgroep Centrumplan en Baas van Horst aan de Maas hebben zich al 
aangemeld om zich te presenteren. Het Dorpsplatform licht zelf de woningbouwplannen toe en geeft een doorkijk 



 

 

naar het nieuwe dorpsontwikkelingsplan. De Killerbees zijn uitgenodigd en worden op deze avond in het zonnetje 
gezet. De organisatie van Baas van Horst aan de Maas heeft gevraagd om een locatie van 3 hectare in 
Hegelsom en zoekt daarnaast een Hegelsommer om het festival mee te organiseren in 2019. De Baas-borden 
moeten nog worden geplaatst. De bedoeling is dat met de Hegelsomse kermis te doen. Het verenigingenoverleg 
wordt nog maar mondjesmaat gebruikt om knelpunten of vraagstukken van de verenigingen te bespreken. 
Gesuggereerd wordt voor volgend jaar een aantal bestuurders te vragen om dit zelf te organiseren. Dit kan in de 
vorm van thematafels. Verenigingsbestuurders worden bijvoorbeeld voor de pauze gevraagd thema’s aan te 
dragen aan de hand waarvan na de pauze wordt doorgepraat. Ook de thema’s die zijn opgehaald tijdens het 
optrommelen kunnen hiervoor worden gebruikt. Ook het telefonisch of persoonlijk uitnodigen levert wellicht meer 
enthousiasme op dan een uitnodiging per mail.  
 

5. ONTWIKKELINGEN HUURWONINGEN 
Er heeft een goed overleg plaatsgevonden met Wonen Limburg. Wethouders Birgit op de Laak en Bob 
Vorstermans waren hierbij aanwezig. Afgesproken is dat er werkgroepen worden geformeerd en bijeenkomsten 
worden georganiseerd door Wonen Limburg, Gemeente Horst aan de Maas en Dorpsplatform. Op 20 juni vindt 
het eerste overleg plaats. Thijs Lenssen neemt plaats in het comité. Vanuit het Dorpsplatform sluiten Wiel, Rob 
en Hay aan. Marjo van Rens doet ook graag mee. Daarnaast is het belangrijk ook de Poolse inwoners van 
Hegelsom te informeren hierover en te betrekken bij de werkgroepen. Wellicht kunnen hiervoor Hegelsommers 
worden gevraagd die ook Pools spreken. Ook kunnen zij mogelijk een rol spelen bij het vertalen van korte briefjes 
die huis-aan-huis verspreid kunnen worden. Rob benadert Barbara Geurtjens hiervoor. Roy suggereert dat ook 
tijdens het verenigingenoverleg kan worden gevraagd of de verenigingen zich ook inzetten voor het werven van 
Poolse leden of mensen met een andere nationaliteit.  

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING  
- De emmers van het optrommelen kunnen worden ingeleverd bij Miranda aan het eind van week 22.  
- Er is geen nieuws over de ontwikkelingen bij de stationsomgeving. 
- Rendiz is van plan de Rabobank aan de stationsstraat te kopen en daar woningen realiseert voor een 
beschermde woonvorm. 
- Wiel is naar een avond van de Rabobank geweest over wonen. Dit was een groot succes.  
- Binnenkort vindt een overleg plaats met Tinny en de soos over de organisatie van de kermis. Roy organiseert 
weer de kleurplatenactie en de loterij. Het Dorpsplatform regelt weer bewaking met hekken en Ger Nijssen 
maakt alles weer netjes schoon na afloop.  
- Rob vraagt iedereen namen van nieuwe Hegelsommers door te geven aan het Bledje.  
- Gevraagd wordt wanneer wordt gestart met de aanleg van het terras bij de zaal. Er is uitstel gevraagd om de 
verworven subsidie later te mogen gebruiken. Het dorpsplatform wil graag structureel geïnformeerd worden door 
de stuurgroep over de stand van zaken. 
 
 


