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1. Opening en verslag vorige vergadering 
Hay Arts heet eenieder welkom. Datum Baas Horst aan de Maas is 1 jun ipv 1 juli. Verslag wordt verder 
goedgekeurd 

 

2. Mededelingen 
- Balgooien. Aantal aanmeldingen loopt achteruit. Er wordt minder getrouwd. ‘Samenwoners’ kunnen ook 
meedoen. Samen met carnavalsvereniging en dorpsambassadeurs mensen actiever benaderen om mee te doen. 
Ideeën voor vernieuwde aanpak zijn welkom.  
- JN zoekt nog een plek voor de vuurhoop van st maarten. Als iemand ideeën heeft, Rob Linders contacten.  
 

3. Presentatie Stichting Landschap Horst aan de Maas 
Toelichting door twee vrijwilligers – Jos Claessens en Ton van Hoof. 
Onderdeel Landschap Horst aan de maas wordt opgenomen in DOP. Wellicht (meer) groene speeltuinen.  
Aanplant honingboom week van 13 maart boomfeestdag/boomplantdag. Laten weten waar boom aangeplant 
wordt. Aanmelden voor nieuwsbrief van stichting Landschap Horst aan de Maas kan via Dorpsplatform.  
 

4. Wonen en verkeer 
- Initiatief plan wonen Senioren 
Scope is woningtoewijzing. Proberen meer invloed hierop te krijgen. Vrijgekomen woning is recentelijk 
toegewezen aan een Hegelsommer.  
Hoe kun je de buurt aantrekkelijker maken om daar te willen wonen? Keijsershof 13 wordt gedeeltelijk ingericht 
nav Huis van morgen. Woningaanpassingen vinden plaats op indicatie.  
Op lange termijn is er nog geen toezegging dat dit door blijft doen. De toekomst is misschien een woning 
coöperatie. Moet een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Ambitie om tussen nu en 4 maanden 
helderheid te krijgen of een volgende stap gezet kan worden. Ouderen moeten op een prettige manier kunnen 
wonen in Venstraat en Keijsershof. Er moet gebouwd worden aan een goede sociale infrastructuur. 
Hier kunnen de dorpsambassadeurs een belangrijke rol in spelen.  
 
Provincie is enthousiast over het plan en wil dit initiatief ondersteunen zowel financieel als inhoudelijk. 
Binnenkort vinden gesprekken plaats met Ell en Hof van Helden over hun ervaringen.  
 
- Status huurwoningen  
Enquête: 15 senioren en 10 starters. Horst, Meterik en Hegelsom zijn gekoppeld aan elkaar qua wooncontingent. 
Op dit moment concreet bezig met Woningcorporatie en gemeente voor evt bouw van huurwoningen. Grond 
wordt schaars. Het aantal huurwoningen is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald in Hegelsom. 
 
Er wordt een woonvisie geformuleerd op dorpsniveau waar de verschillende werkgroepen/projecten onder komen 
te hangen. Dit wordt opgenomen in het DOP. 
 



 

 

4. Jong zijn in Hegelsom 
Baas Horst aan de Maas in Hegelsom 1 juni 2019  
Locatie is wei van Jan Bouten tussen Stationsstraat en Sint Jorisweg. Gemeente is akkoord,  
Er heeft een inloopavond plaatsgevonden in december. Indruk was dat ze vooral mensen nodig hadden voor de 
langere termijn.  
 

5. Voorzieningen en verenigingen 
- Binnensportaccommodaties; Gemeente wil sporthal bouwen Meterik, Hegelsom, America. Dat betekent iets voor 
de gymzalen. Gemeente verzorgt het vervoer van de leerlingen.  
Sportpark Meterik/America wordt ge-upgrade. Lijkt een logische stap om daar een sporthal bij te leggen.  

 

6. Zorg en welzijn 
Subsidieregeling gemeente Horst aan de Maas: op het gebied van zorg en ondersteuning. Uit de enquête is 
gebleken dat er behoefte is aan een coördinatiepunt zorg en welzijn. Dit wordt opgenomen in het DOP. Dit 
initiatief zou wellicht gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling.  

 

7. Voortgang dorpsontwikkelingsplan 2.0 
Gesprek met Tuutetrek vindt binnenkort plaats om het format van vorige jaren te kunnen gebruiken. Mogelijk zal 
Synthese nog een rol spelen in de totstandkoming van het plan. We streven ernaar om het plan klaar te hebben 
in april/mei. Parallel aan het schrijven van het plan, wordt gestart met de uitvoering.  
 

8. Rondvraag en sluiting   
- Wat vindt men van het Haegelsums bledje vanaf 1 januari jl.? Eenieder geeft aan zeer tevreden te zijn.  
  
 
 


