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1. OPENING EN VERSLAG VORIGE VERGADERING 
Hay Arts heet eenieder welkom. Verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. MEDEDELINGEN 
- Behoud Haegelsums bledje: Vanaf volgend jaar wordt het bledje door iemand anders gemaakt en dat kan dan  
aanzienlijk goedkoper. Daardoor zijn er geen tekorten meer. Alles blijft grotendeels hetzelfde. 
- Baas Horst aan de Maas – nog geen geschikte locatie gevonden in Hegelsom. Komend jaar is de jubileumeditie. 
Datum is 1 juli 2019. Later dan gebruikelijk. Qua ruimte is er tussen de 2,5 en 3 hectare nodig. Er is een 
inloopavond gepland op 22 december om vrijwilligers te werven. Organisatie ligt bij Baas van Horst aan de Maas. 
- Richtfeest starterswoningen Dingsstraat heeft 7 december jl. plaatsgevonden. Oplevering eind maart 2019. 
- Hay geeft een toelichting op de meest recente status van ontwikkelingen rondom de stationsomgeving 
- Stand van zaken binnensportaccommodaties: gisteravond bijeenkomst geweest. De gemeente is van plan om 
een sporthal aan te leggen in het cluster Hegelsom, Meterik, America, Griendtsveen. Er wordt gekozen voor of de 
sporthal of de gymzalen. Dorpen worden uitgedaagd om na te denken voor een oplossing/bestemming voor de 
gymzalen. Medio 2019 is visie beleid binnensport klaar.  
- Het bouwen van de kleedlokalen op sportpark Wienes is gestart. 
- Bij de Locht komt een dorpententoonstelling. Hegelsom mag ook iets aanleveren om Hegelsom in beeld te 
brengen. Is doorgestuurd naar Heemkundevereniging. 
- De gemeenteraad is op kennismakingsbezoek. De raadsleden willen op 10 mei naar Hegelsom komen.  
- De uitvoering van het centrumplan gaat van start. Gelden zijn overgedragen van Tuutetrek naar Stuurgroep 
Centrumplan. Soos, Jong Nederland en Debije zijn hierin betrokken. Jan Hesen gaat namens het Dorpsplatform 
hier mede vorm aangeven, 
- Verzoek van stichting Landschap Horst aan de maas of ze een presentatie mogen komen geven. Deze zal 
begin 2019 plaatsvinden. 
- Hay wordt de nieuwe voorzitter bij stichting gemeenschapshuis Debije. 
 
 

3. WONEN EN VERKEER 
Er wordt een toelichting gegeven op de pilot. Momenteel zijn er te weinig mogelijkheden en bevoegdheden om 
invloed uit te oefenen op de toewijzing. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een eigen 
coöperatie. Focus blijft v.w.b. de pilot liggen op de Venstraat en het Keijsershof. Doel is om de leefbaarheid te 
vergroten. De bewoners van de Venstraat en het Keijsershof worden blijvend betrokken in dit proces.  
Qua bouwen zijn Hegelsom en Meterik nu gekoppeld aan Horst. Dat is in het voordeel van de kleine kernen.  
 

4. JONG ZIJN IN HEGELSOM 
Op 10 november jl. heeft een werkbijeenkomst plaatsgevonden met vrijwilligers waar een eerste aanzet is 
gemaakt voor het nieuwe dorpsontwikkelingsplan. Bij het thema ‘Jong zijn in Hegelsom’ kwam naar voren dat er 
kwalitatief goede en uitdagende speeltuinen moeten zijn in Hegelsom, in het verlengde van schoolplein en 
aandacht voor trapveldjes. Er wordt gepleit voor een commissie Spelen en een activiteitencommissie. De 



 

 

activiteitencommissie zal bezig gaan houden met een behoefteonderzoek en het ontplooien van acitiviteiten met 
en voor de jeugd van 12 – 16 jaar.  
 

5. Voorzieningen en verenigingen 
De volgende punten zullen opgenomen worden in het dorpsontwikkelingsplan: 

- Betere samenwerking tussen verenigingen 

- Aandacht voor verbeteringen van Debije 

- Dorpsambassadeurs 

- Inloop organiseren 

 

6. Zorg en welzijn 
De volgende punten zullen opgenomen worden in het dorpsontwikkelingsplan: 
- Inloop 
- Coördinatiepunt zorg en welzijn 
- Klussendienst 
- Servicedienst voor ouderen 
- Aandacht voor arbeidsmigranten in de vorm van diverse projecten 

 

7. Voortgang DORPSONTWIKKELINGSPLAN 2.0 
Er komt een beknopte terugkoppeling van de resultaten middels een flyer in december/januari. De inhoudelijke 
vormgeving van het plan zal plaatsvinden in januari/februari. De grafische vormgeving zal plaatsvinden in 
februari/maart. 
De planning is dat het dorpsontwikkelingsplan klaar is eind maart. Vervolgens zal er een dorpsavond plaatsvinden 
waar de verschillende groepen hun eigen stukje zullen presenteren. Synthese zal wellicht nog een 

ondersteunende rol vervullen.  
 

6. RONDVRAAG EN SLUITING   
- Wiel heeft vandaag de laatste vergadering. Hij ontvangt daarvoor nog een presentje. Dank voor de inzet 

en de bijdrage die hij geleverd heeft.  
- Vergaderschema voor 2019 volgt nog. Hou de activiteitenkalender in de gaten. 

 
  
 
 


