Algemene ledenvergadering Heelwegs Belang
28 maart 2017
Aanwezig: 37 personen + bestuur
1. Opening
2. Mededelingen
a. Verbouwing Buurtschapshuus 7 april
b. Oude Heelwegse filmpjes 5 april
c. Heelwegs Belang 70 jaar op 17 dec.17
3. Verslag vorige vergadering
a. Volgt
4. Jaarverslag
a. Plattelands Parlement Enquete
i. Over duurzame voorzieningen op het platteland in Europa
ii. Heelwegs Belang lid van Vereniging Kleine Kernen
iii. Oproep aan Heelwegse inwoners om enquete in te vullen via de website
www.heelweg.com
b. Rabobank Clubkas Campagne 2017
i. Oproep aan de Rabobank leden om stemmen uit te brengen op HB
5. Financieel jaarverslag
a. Dit jaar meer uitgegaven dan inkomsten, oorzaken:
i. Sinterklaas cadeautjes kinderen
ii. Nieuwjaarsreceptie stamppotbuffet
iii. Minder bijdrage door subsidie
iv. 22 (oud-)leden hebben lidmaatschapsgeld laten teruggeboeken
6. Verslag kascomissie
a. Joke Peppelman (afwezig, aftredend) en Ben Hiddinga
b. Alles klopt als een bus
c. Bedankt!
d. Nieuw kascommissielid: Anja te Pas
7. Bestuurssamenstelling
a. Gerhard Klompenhouwer aftredend en niet herkiesbaar. Afscheid onder grootst
mogelijke dankzegging voor 10 jaar actieve bestuursdeelname.
b. Kandidaat Gerard Boenink: welkom!
8. Glasvezel: de stand van zaken
a. Nu bijna 3 jaar bezig met snel internet op de Heelweg/ in de Achterhoek (25000 adressen)
b. Investeringsmaatschappij CIF heeft de ambitie om platteland op glas te krijgen, maar
moet zich herbezinnen op het verdienmodel
c. Verwachting CIF: “glasvezel in de Achterhoek gereed in 2019”
d. De overgebleven 7 gemeentes formuleren een plan:
i. Markt stimuleren
ii. Door lege buizen te leggen, waar later glasvezel in ‘geblazen’ kan worden (mag
van Brussel)
e. OIJ op Glas (Geoff en JanGeert)

i. Na Oost-Gelre en Aalten is Heelweg aan de buurt
ii. Positieve insteek!
iii. Adviseren onafhankelijk over (tijdelijk) snel internet (bv 4G internet)
9. Stichting Buurtschapshuus (Robert van der Meij)
a. Verbouwing start half mei. Alle vrijwilligers zijn welkom! Vrijwilligersbijeenkomst 7 april
aanstaande.
b. Alle afspraken en reserveringen aangaande Buurtschapshuus lopen via de Stichting:
St.Buurtschapshuus@gmail (Joke Hiddink)

10. Project N18 en andere verkeerskwesties (Jeroen Stieber)
a. Traject Varsseveld – Groenlo is gegund aan BAM
b. 2e helft 2017 en 1e helft 2018 uitvoering
c. www.bambouwtn18.nl
11. Rondvraag
a. Dhr Heusinkveld: gemeente is bezig met bestemmingsplan buitengebied, informatie
summier en nog aantal fouten, officiele sluitingsdatum inspraak is 17 maart 2017 (?)
b. Oproep voor meer vrouwen in bestuur Heelwegs Belang
c. BAM heeft hout van de N18 voor leuke projecten. Melden bij de BAM
12. Afsluiting en biertje

