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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Afmeldingen André van Helden en Linda Gommans. Speciaal welkom aan vrijwilligers werkgroepen.  
 

2. MEDEDELINGEN 
- stationsomgeving: het plan dat na goed overleg goedgekeurd is geworden, gaat waarschijnlijk toch gewijzigd 
worden. De ondertunneling komt op een andere plaats. We hebben het van de bewoners gehoord en van Cita 
Verde. De ondertunneling komt nu achter de voormalige Rabobank en komt uit bij Citaverde. DP heeft vragen 
gesteld over de veranderingen aan gemeente, maar nog geen reactie ontvangen.   
- Rabobank is door Rendiz gekocht – zie vorig verslag.  
- tav Starterswoningen: gestart. Verwachting is rond maart opgeleverd.  
- Samen met Trivia plannen sporthal ingediend. Wethouder Han Geurts heeft aangegeven dat het mooi op tijd is. 
Citaverde heeft aangegeven dat hun voorkeurslocatie nu zo dicht mogelijk bij school is. Ander inzicht. De VC’s 
hebben het ook liever dichtbij citaverde. Ligging is gunstiger, hoeven ze niet door Hegelsom. Gemeente heeft 
aangegeven dat ze in september met de verenigingen om tafel over de wensen en behoeften vwb 
accommodaties. Sporthal is daar een onderdeel van.  
- De nieuwe kunstgrasvelden bieden te weinig ruimte voor Citaverde. Dat betekent dat ze in Sevenum blijven en 
niet naar Hegelsom komen. 
 
 

3. PILOT HUURWONINGEN, BEVORDEREN LEEFBAARHEID EN 

LEVENSLOOPBESTENDIGHEID 
Op 3 maart door Wonen Helden en gemeente gevraagd om pilot huurwoningen te draaien en dit is een pilot voor 
geheel hadm. Mario geeft een toelichting. Hoe kun je de woningen maximaal behouden? Betreft woningen 
Keijsershof. Minder in trek. Liggen langer leeg. Behoefte peiling naar animo voor huurwoningen. Andere 
doelgroepen maken dat de sociale cohesie in de buurt minder is. Er is ee pilotvoorstel gedasan naar Wonen 
limburg. Dit moet nog nader afgestemd worden. Ouderen willen pas vaak verhuizen als de nood hoog ligt. Het is 
belangrijk dat er iets aan voorlichting gedaan wordt. Bewustzijn vergroten: hoe wil ik oud worden? Enkele jaren 
observeren om te kijken hoe je met woningtoewijzing de buurt kunt verbeteren. Het bevordert de leefbaarheid 
niet.  
KBO neemt initiatief middels voorlichtingsbijeenkomst om mensen bewust te maken van de procedure over 
woningtoewijzing. Er heerst veel onduidelijkheid.  
 
Regelmatig aandacht in het bledje voor huren. Zo bind je mensen en hou je ze goed op de hoogte.  
 
Belang van aanmelden in artikelen aangeven.  
 

4. STAND VAN ZAKEN DORPSONTWIKKELINGSPLAN 2.0 
Miranda geeft een toelichting op de resultaten van de optrommelactie. Het responspercentage is 35,8%. Daar zijn 
we heel tevreden mee en zeker representatief te noemen.  
 



 

 

Onze inwoners zijn het meest trots/tevreden over de woonsfeer en het verenigingsleven en vervolgens in 
aflopende volgorde met het activiteitenniveau, de voorzieningen, de omgeving/natuur, het woningaanbod en de 
activiteiten voor de jeugd (Zie onderstaande grafiek). 
 

 
 
 
Inwoners vinden zijn het minst tevreden en vinden dat de volgende zaken nog verbeterd kunnen worden (zie 
onderstaande grafiek: 

1. Voorzieningenniveau (o.a. café, terras, winkel) 
2. Omgeving/natuur (o.a. centrum, gemeenschapshuis) 
3. Woningaanaanbod (m.n. seniorenwoningen en huurwoningen) 
4. Verkeersveiligheid (m.n. Hagelkruisweg, Stationsstraat, Kogelstraat) 
5. Leefbaarheid en zorg (m.n. voor ouderen, aandacht voor eenzaamheid, etc.) 
6. Activiteiten jong en oud (m.n. jongeren 12 – 16 jaar) 
7. Aandacht voor arbeidsmigranten (o.a. spreiding, toewijzing woningen, contact) 
8. Parkeergelegenheid (m.n. Past. Debijestraat) 

 
 

 
 
Verder hebben zich maar liefst 101 vrijwilligers opgegeven die iets voor Hegelsom willen betekenen, Er wordt 
voorgesteld om alle vrijwilligers digitaal een bedankje te sturen.  
 
Er wordt geopperd om een flyer huis aan huis te verspreiden met daarop de resultaten op hoofdlijnen. 
 
Het streven is dat het dorpsontwikkelingsplan klaar is klaar eind december 2018.  
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5. VOORBEREIDING VERENIGINGENOVERLEG D.D. 26 SEPTEMBER AS.  
Er zal een presentatie gegeven worden over de stand van zaken v.w.b. de pilot huurwoningen, bevorderen 
leefbaarheid en levensloopbestendigheid. Verder zal er een presentatie gegeven worden over de resultaten van e 
optrommelactie. Verder is er de mogelijkheid voor verenigingen om zich te presenteren. Diverse verenigingen 
hebben zich hiervoor al opgegeven.  

 

6. RONDVRAAG EN SLUITING  
- Plan Linders loopt goed. Bij de starterswoningen is een start gemaakt.  
- Plan Stationsstraat is veranderd, is er nu een nieuwe tekening? DP heeft vragen gesteld richting gemeente. 
We wachten nog op een antwoord. Wij verwachten een gedegen antwoord.  
- Perenbloesem Kogelstraat. Er vallen regelmatig takken af. Zijn ziek. Bomen gaan vervangen worden. Aan de 
betreffende kant worden bomen vervangen. Jan Arts heeft hierover contact gehad met gemeente.  
 
 
 


