Heelwegs Belang Nieuwsbrief
Januari 2021

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

2021 Is Begonnen!
2020 ligt achter ons - en wat een zwaar jaar was het. We beginnen 2021 nog steeds stevig in de
greep van de pandemie, maar met de komst van de vaccins is er licht aan het einde van de tunnel.
We wensen jullie het allerbeste voor 2021. Blijf gezond en let op elkaar!

Woonbehoefte in Heelweg – de Stand van Zaken
De ontwikkelingen rond de initiatieven voor woningen op de Heelweg verheugd ons als bestuur van
Heelwegs Belang bijzonder.
Een groot aantal mensen heeft plannen om in Heelweg te blijven of te komen wonen. Dat is goed
voor de leefbaarheid van onze kleine kernen, de school, het Buurtschapshuus en verenigingen.
Een opmerkelijke lezer van het weekblad Oude IJsselstreek Vizier heeft kunnen zien dat er inmiddels
een 4-tal vergunningen bij de gemeente zijn aangevraagd. Het gaat om totaal 14 woningen voor
zowel starters als senioren.
En zoals het ernaar uitziet volgen er nog meer. Een positieve ontwikkeling!

Ledenvergadering 2021
Normaal gesproken vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in februari, maar 2020 en 2021 zijn
geen "normale" jaren.
Het bestuur gebruikt Microsoft Teams om maandelijks online te vergaderen. We hebben er over
nagedacht om de jaarlijkse ledenvergadering in 2021 ook online te organiseren. Wij zijn echter van
mening dat dit voor een deel van onze leden geen praktisch alternatief is , als vervanging van een
bijeenkomst in het Buurtschapshuus. We hebben daarom besloten de ledenvergadering uit te
stellen totdat het Buurtschapshuus weer open is en we daar met meerdere personen aanwezig
mogen zijn. Zodra er weer een fysieke vergadering mag worden gehouden, stellen we jullie hier
uiteraard van op de hoogte.

Heelweg Herdenkt – de Bevrijding Evenementen
Vanwege de aanhoudende Corona-situatie het is bijna onvermijdelijk dat we onze Bevrijdingevenementen begin april niet kunnen houden zoals we eerder hadden gehoopt. Enerzijds is het
meer dan waarschijnlijk dat er nog steeds Corona-maatregelen gelden en anderzijds zal er weinig
gelegenheid zijn voor de koren om elkaar te ontmoeten en te oefenen voor het evenement op
vrijdagavond.

Een optie die in het bestuur van Heelwegs Belang is besproken, is om de evenementen te
verplaatsen naar de herfst van 2021. We hebben echter om twee redenen besloten dit niet te doen:
1. Ervan uitgaande dat het ergste halverwege de zomer voorbij is en dat het 'normale' leven
aan het begin van de herfst is hervat, kunnen we verwachten dat er rond die tijd veel
evenementen worden georganiseerd - meer dan in een gemiddeld jaar. Dit betekent zeer
waarschijnlijk ook dat mensen keuzes moeten maken over welke evenementen ze kunnen
ondersteunen en bijwonen.
2. De Bevrijding van Heelweg vond plaats op 30 maart 1945. Wij zijn van mening dat de viering
van onze bevrijding beter in maart of april kan worden gevierd dan ergens in oktober.
De aanbeveling van het bestuur is daarom om onze evenementen op vrijdag 1 april en zaterdag 2
april 2022 te houden, zo dicht mogelijk bij de datum van de Bevrijding van Heelweg.
Als u al tickets heeft gekocht voor de evenementen die afgelopen april zijn afgelast, dan zijn deze
nog geldig voor april 2022. Wilt u graag dat uw geld wordt teruggestort? Stuur uw tickets dan
persoonlijk of per post terug naar de secretaris (inclusief uw IBAN-gegevens) aan de Entinkweg 16,
7055 BL Heelweg.

Schulden Hulp
We weten dat het afgelopen jaar voor veel mensen moeilijk is geweest en dat er voor sommigen de
financiële gevolgen zwaar zijn. Schulden zijn een valstrik waar we gemakkelijk intrappen en moeilijk
uit kunnen ontsnappen. Er is hulp beschikbaar. De gemeente kent een aantal hulpverlenende
diensten, waarvan de Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek er één is.
De hulp van stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek is gratis, dankzij de steun van de gemeente
Oude IJsselstreek, Wonion, de Raad van Kerken en sponsoren. Als u behoefte heeft aan hulp bij het
oplossen van uw schulden, kunt u zelf contact opnemen met de stichting. Zij zijn bereikbaar via tel.
06-51064003.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Heelwegs Belang

