
Heelwegs Belang Ledenvergadering 
Buurtschapshuis, 22 maart 2016 
 
Circa 31 aanwezigen 
 
Zie ook presentatie HB.160322.ledenvergadering_presentatie  
 

1. Opening 
a. Aanwezigen die evt nog geen lid zijn van het Heelwegs Belang kunnen zich 

aanmelden 
2. Mededelingen 

a. Overleg gehad met wethouder van der Ward en buurtmakelaar Inge Waarlo, ter tafel 
is geweest: 

i. Buurtschapshuus 
ii. Glasvezel 

iii. N18/ sluipverkeer 
iv. Slechte staat van onderhoud lokale wegen, met name de bermen 
v. Staat van onderhoud zandpaden 

vi. Kappen bomen (ligt sinds 15 mrt weer stil) 
b. Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Graafschap-Zuid worden 

gevraagd te stemmen op Heelwegs Belang. 
3. Verslag ledenvergadering 2015  

a. Ter inzage op www.heelweg.com 
4. Jaarverslag  

a. Ter inzage op www.heelweg.com 
b. Er is een achterstand bij het bezoeken van nieuwe bewoners 
c. Digitale bereikbaarheid Heelweg (Geoff Coupe) 

i. Heelweg heeft in de gemeente het slechtste internetbereik. 90% an alle 
huishoudens zit nog op ADSL. 

ii. Diverse Achterhoekse gemeentes boeken vooruitgang door in zee te gaan 
met investeringsmaatschappij CIF (de gemeente moet borg staan voor een 
deel van de financiering). 

iii. Binnenkort organiseert de gemeente een informatie avond voor 
belangenorganisaties. 

iv. Portefeuillehouder is wethouder Hengeveld (h.hengeveld@oude-
ijsselstreek.nl ). 

5. Financieel verslag  
a. Ter inzage op www.heelweg.com 

6. Verslag kascommissie 
a. Financieel verslag is goedgekeurd bij monde van Joke Peppelman 
b. Rikie ter Beest wordt bedankt voor haar bijdrage. Ben Hiddinga is nieuw lid 

kascommissie. 
7. Bestuurssamenstelling 

a. Afscheid is genomen van: 
i. Karin Lurvink, Karin wordt bedankt voor haar inzet. 

ii. Henk Bruntink, Henk is lopende het jaar gestopt en wordt bij verstek bedankt 
voor zijn inzet. 

b. Nieuwe bestuursleden: 
i. Han Gussinklo neemt zitting in het bestuur van het Heelwegs Belang. 

ii. Voor Karin Lurvink wordt nog naar vervanging gezocht. 
8. Hulp Online Oost 

a. https://hulponlineoost.nl  
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b. Doel is voorkomen dat mensen in de hulpverlening terecht komen. De gedachte is 
dat mensen geholpen worden met het oplossen van problemen. 

c. Informatie en hulp is (anoniem) beschikbaar via de website en via hulpverleners. 
d. Als het Buurtschapshuus tzt in de gelegenheid is dan is het plan om met Hulp Online 

Oost een informatieavond voor de bewoners te organiseren. 
9. Buurtschapshuis (BSH) 

a. Vanaf 2 apr’16 komt het beheer van het BSH bij de stichting te liggen en moet het 
BSH met vrijwilligers worden gedraaid 

b. Verbouwing voortzetting activiteiten: 
1. Totale begroting verbouwing is € 500.000. 
2. Medio mrt-apr’16 beslist de gemeente of het financieel meegaat in 

de ingediende plannen.  
3. In de zomer van 2016 wordt bekend of diverse aangeschreven 

fondsen financieel bij willen dragen.  
4. Circa € 130.000 moet zelf gefinancierd worden, daarvoor is een 

garantstelling van de gemeente gevraagd. 
ii. Nu circa 35 vrijwilligers die mee willen helpen. Oproep voor meer 

vrijwilligers. 
10. Rondvraag 

a. Gert … : Is het bestemmingsplan voor het buitengebied bekend? 
(http://www.buitengebiedoudeijsselstreek.nl/ meldt dat het concept voorjaar 2016 
met de bewoners zal worden gedeeld) 

11. Natuur, jacht en wildbeheer 
a. Een inleiding door Ben Janssen. 
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