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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. MEDEDELINGEN 
-  Er komt geen Aldi. De rechter heeft het afgewezen op grond van het feit dat het juridisch niet juist is 
aangevlogen en er dus een procedurefout is gemaakt. Het verweer was niet afdoende. Ze kunnen nog naar de 
Raad van State, maar waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren.  
- Stationsomgeving: nieuw ingepaste fietstunnel. Het meest recente voorlopig ontwerp wordt uitgedeeld en hier 
wordt een toelichting op gegeven. Er komt in november wederom een bijeenkomst voor belanghebbenden. 
- Vergunning voor 6 weken gekregen aangepast kunstwerk Carnavalsvereniging bij de rotonde. Dorpsplatform 
doet dit bij hoge uitzondering en is niet gebruikelijk dat zij dat op deze manier zal blijven doen.  
- Sporthal. Een viertal bijeenkomsten binnensportaccommodaties belegd. Volgende week maandag bijeenkomst 
voor Hegelsom, America en Meterik en Griendtsveen. Plan sporthal wordt dan ook besproken. Hay zal daarbij 
aanwezig zijn. In 1e kwartaal 2019 wordt een uitspraak gedaan. 
 
 

3. Terugblik verenigingenoverleg 
Het verslag van het overleg wordt besproken. Dit is ook gepubliceerd in bledje. Het verenigingenoverleg is over 
het algemeen prima verlopen.  

 

4. PILOT HUURWONINGEN, BEVORDEREN LEEFBAARHEID EN 

LEVENSLOOPBESTENDIGHEID 
Toelichting door Mario van Rens. Woningen waren steeds minder in trek voor Hegelsomse mensen. Het is 
belangrijk dat deze woningen ook toegewezen worden aan Hegelsommers, echter wettelijk mag dat niet. De 
werkgroep probeert middels de pilot meer invloed te krijgen op toewijzingsbeleid. Maar liefst 25 huishoudens 
hebben zich opgegeven als zijnde zoekende naar een huurwoning. De werkgroep krijgt 2 weken de tijd om 
iemand voor te dragen. Momenteel is er voor een beschikbaar huis iemand voorgedragen. Het is nu afwachten of 
de woningcorporatie het advies ter harte heeft genomen.   
Verder heeft de werkgroep een goed gesprek met de buurtbewoners gehad. Dit heeft gezorgd voor begrip bij 
eenieder. Elkaar kennen is een goed en belangrijk begin.  
 
Afgelopen vrijdag is bij de KBO een toelichting gegeven op het huurwoningenbeleid en hoe e.e.a. in zijn werk 
gaat m.b.t. tot de toewijzing. Daar was ook nadrukkelijk aandacht voor hoe hier zelf als (potentiele) huurder mee 
om te gaan.  
 
Wellicht gaat de werkgroep nog een subsidieaanvraag doen voor de pilot bij de provincie i.k.v. de regeling 
‘passend wonen in de buurt’. 



 

 

Mogelijk wordt in de toekomst uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om een eigen wooncooporatie op te starten 
als burgerinitiatief. 
 

5. STAND VAN ZAKEN DORPSONTWIKKELINGSPLAN 2.0 
Het Dorpsplatform wil graag haar DOP schrijven met en voor de inwoners van Hegelsom. Daarom is er op 10 
november as. een werkbijeenkomst gepland. Alle vrijwilligers die zich hebben opgegeven tijdens de dorpsochtend 
in maart van dit jaar worden hiervoor uitgenodigd. Het is de bedoeling dat de resultaten van de optrommelactie 
verwerkt worden in het plan. Er zal tijdens de werkochtend beschreven worden wat er in het plan moet komen 
staan en er zullen prioriteringen aangegeven moeten worden. Het streven is dat het plan begin 2019 klaar is.  
 

6. RONDVRAAG EN SLUITING   
- Wiel Saris geeft aan m.i.v. 1 januari as. te stoppen met Dorpsplatform. Erg jammer, maar een 

begrijpelijke keuze. 
- Huis voormalig Canjels ligt er heel slecht bij. Kan het Dorpsplatform hier iets in betekenen? Dorpsplatform 

kaart dit aan bij de gemeente.  
- Worden buxusheggen rondom Bakhuuske vervangen? Wordt waarschijnlijk in de reguliere 

onderhoudsronde meegenomen.  
 
 


