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Beste inwoners van Heelweg en omstreken
Beste leden van het Heelwegs Belang.

Jaarverslag 2020
Het Jaarverslag 2020 is nu verkrijgbaar via onze website.

Woonbehoefte in Heelweg – de Stand van Zaken
In de nieuwsbrief van januari hebben wij u bijgepraat over de woningbehoefte in Heelweg. Het is
niet alleen Heelweg waar de vraag naar woningen groot is. Dat geld voor heel Nederland en dat
merken we ook in ons kleine buurtschap.
Wij hebben als Heelwegs Belang in 2019 in samenwerking met de gemeente een aantal
informatieavonden gehouden over de mogelijkheden voor woningbouw in Heelweg
Een aantal mensen hebben naar aanleiding hiervan zich opgegeven om in aanmerking te komen
voor een woning.
Op dit moment zijn er volgens onze informatie 31 initiatieven om woningen te realiseren. Het gaat
dan m.n. om starters-en seniorenwoningen zowel in Heelweg West, Heelweg Oost en in het
buitengebied.
Wij hebben een “Woonwensen Heelweg Dossier” op onze website met informatie. Mocht u hierover
meer informatie willen of belangstelling hebben hiervoor, dan kunt u contact opnemen met ons via
ons mailadres. (heelwegsbelang@heelweg.com )

Fietspaden – de Stand van Zaken
Bosboombroekerweg:
Het fietspad langs het onverharde deel van de Bosboombroekerweg hoopt de gemeente in 2021 aan
te leggen.
Wij hebben in onze toekomstvisie van 2017 gepleit voor een veilige verbinding voor fietsers tussen
beide kernen van Heelweg.

Landstraat:
Ook het fietspad langs het onverharde deel van de Landstraat wordt hopelijk in 2021 verbeterd.
Boomwortels drukken het asfalt naar boven wat erg onveilig is.

Bomen op de Hogeweg
Er wordt regelmatig geklaagd over de verkeerssituatie op de Hogeweg. En terecht.
De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van de Generaalsweg tot aan de Zelhemseweg.

Totaal staan er 136 Amerikaanse Eiken kort op de weg wat erg veel verkeershinder geeft.
Ook hier wordt het asfalt naar boven gedrukt waardoor een ongelijk wegdek ontstaat.
Wij hebben als bestuur contact met de gemeente hierover gehad en gepleit voor een grote
reconstructie om veiligheid en doorstroming te bevorderen.
De Hogeweg heeft de volle aandacht van de gemeente, zij hopen binnenkort met een oplossing te
komen.

Kerkepaden Rond De Heelweg
Vanuit enkele leden van de Heelwegse bevolking is de vraag gekomen of wij als bestuur van
Heelwegs Belang willen kijken naar de mogelijke aanleg van kerkepaden bij ons in de omgeving, al
dan niet aansluitend op de kerkepaden om ons heen.
Hoewel aanleg en onderhoud niet tot de kerntaken van Heelwegs Belang behoord wilden we wel
inventariseren wat er zoal bij de aanleg en het onderhoud van de kerkepaden komt kijken.
Vanuit het bestuur is er contact geweest met de Stichting Kerkepaden Zieuwent en de stichting kerken fietspaden Sinderen en omstreken, met de vraag wat er zoal komt kijken bij de aanleg en
onderhoud van kerkepaden. Daarbij zijn de volgende onderdelen aan het licht gekomen.
Plaatbepaling (waar komen de paden te liggen of hebben deze in het verleden al gelegen?), het
verkrijgen van subsidies, het verkrijgen van de grond (van wie is de grond en wordt deze aangekocht
of bijvoorbeeld in erfpacht uitgegeven?) en dan natuurlijk nog de aanleg en het onderhoud van de
paden.
Al met al komt er nogal wat bij kijken alvorens er in Heelweg een kerkepad ligt. Heelwegs Belang zal
dit project niet zelf uit gaan voeren. Wel willen wij via deze nieuwsbrief een platform bieden om
vrijwilligers bij elkaar te brengen die hier graag het initiatief in willen nemen. Wij willen iedereen die
graag een kerkepad in Heelweg wil dan ook graag uitnodigen om zich op te geven als vrijwilliger. Er
zijn vrijwilligers nodig bij de ontwikkeling van de Kerkepaden en later voor het onderhouden
daarvan.
Opgeven kan bij het bestuur (heelwegsbelang@heelweg.com ).

Bloemenmengsel voor de akkerrand
Mensen die belangstelling hebben voor bloemenmengsel op de akkerranden kunnen die bestellen
bij de VAL Oude IJsselstreek Munstermansweg 6, 7064 KA Silvolde Tel: 0315-630002

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Heelwegs Belang

