Algemene ledenvergadering Heelwegs Belang
13 maart 2018
Aanwezig: 25 personen + bestuur
1. Opening
2. Mededelingen
a. Rabobank Clubkas Campagne 2018
i. Stemperiode 5 – 19 april
ii. Oproep aan de Rabobank leden om stemmen uit te brengen op HB!
b. AVG – nieuwe Europese privacywetgeving
i. Geldig vanaf 25 mei 2018
ii. Uw eigen persoonsgegevens zijn voortaan een stuk veiliger: ze moeten goed
beveiligd worden.
iii. Heelwegs Belang zal voldoen aan de nieuwe regelgeving.
3. Verslag vorige vergadering 28 maart 2017
a. Akkoord
b. Op de Heelweg website: https://goo.gl/Jyn1da
4. Jaarverslag 2017 - 2018
a. Op de Heelwegs website: https://goo.gl/6RTkkY
b. Speerpunten 2017
i. Glasvezel
1. Geslaagd! – 69,4% aanmeldingen in Achterhoek Zuid
2. Definitief engineering plan nu in ontwikkeling
3. Starten met de aanleg 3de kwartaal 2018
4. Eerste huishoudens op de netwerk einde 2018
5. Midden 2019 alle gebruikers op netwerk
ii. Verkeer
1. Verkeersenquête
2. 30 km/u sticker actie
3. Buren overleg met BAM over de N18
4. Onderzoek fietspad Bosboombroekerweg
5. Verder gespreken met de gemeente en landbouwverkeer bedrijven
geplande.
iii. Samenwering verenigingen
iv. Samenwerking met andere Dorpsbelangen organisaties
v. Toekomstvisie voor Heelweg – zie 8.
5. Financieel jaarverslag
a. Dit jaar meer uitgegeven dan inkomsten, oorzaken:
i. Nieuwjaarsreceptie heel goed bezocht(!)
ii. Minder bijdrage door subsidie
iii. Weinig sponsoring gezocht (liever sponsoring voor het Buurtschapshuus)
iv. 10 (oud-)leden hebben lidmaatschapsgeld laten terugboeken
6. Verslag kascomissie
a. Ben hiddinga (aftredend) en Anja te Pas (afwezig)
b. Alles klopt als een bus
c. Bedankt!

d. Nieuw kascommissielid: Roeland Scheuter.
7. Bestuurssamenstelling
a. Martijn Steenaert aftredend en niet herkiesbaar. Afscheid onder grootst mogelijke
dankzegging voor 6 jaar actieve bestuur deelname.
b. Kandidaat Marieke Schotman: welkom!
8. De Nieuwe Omgevingswet & Toekomstvisie
a. De nieuwe Omgevingswet: 1 wet in plaats van 26 wetten; transitie in 2029 voltooid.
b. Samen met dit veranderingen is een focus op omgevingsvisies (toekomstvisies) gemaakt.
60 pilots, o.a. een toekomstvisie voor de gemeente Oude IJsselstreek.
https://youtu.be/IRd00P-bujI
c. Als input voor dit Toekkomstvisie voor Oude IJsselstreek hebben we onze eigen visie
ontwikkeld voor de toekomst van Heelweg.
d. “Toekomstvisie voor Heelweg” is verkrijgbaar via Heelweg.com: https://goo.gl/PBWeQf
e. Geef reactie! via info@heelweg.com
f. Reacties zullen verzameld zijn en aan de gemeentes projectleider gestuurd.
9. Asbestsanering
a. Verbod op asbestdaken vanaf 2024
i. Bij het huidige saneringstempo is alle asbest pas in 2044 verwijderd;
ii. Versnellingsaanpak is noodzakelijk om in 2024 asbestvrij te zijn als gebied.
b. Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak
i. Een particulier mag maximaal 35m2 per kadastraal perceel verwijderden.
c. De Asbesttrein project
i. Opgezet door LNAGRO de Ondernemerij en Synprofect
ii. Drie pilots in Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Berkelland
iii. Bedoeld voor het buitengebied (352 Heelwegse adressen): voor agrarisch
vastgoed zonder perspectief en voormalig agrarisch vastgoed in particulier bezit.
d. Voor gebouwde kom (81 adressen), andere oplossing nodig – verandering van
spelregels?
e. Heeft uw interesse? Heelwegs Belang willen interesse peilen:
i. Aanmeld met uw gegevens bij Heelwegs Belang: info@heelweg.com
1. Buitengebied bewoners: Met genoeg aanmelding, komt de asbesttrein
naar Heelweg
2. Gebouwde kom bewoners: Met genoeg aanmelding, LNAGRO zullen
samen met de gemeente de mogelijkheden voor de gebouwde kom.
10. Rondvraag
a. Dhr. Arentsen: de gemeente heeft een Woonvisie op de krimp gebaseerde. Is dit niet een
self-fulfilling prophecy?
A: zeker een gevaar. De gemeente moet meer flexibiel zijn, bijvoorbeeld over
woningsplitsingen of tijdelijk woning pilots.
b. Dhr. Scheuter: Heeft Heelwegs Belang een wettelijke toezicht functie over de Stichting
Buurtschapshuus?
A: Niet meer. De Stichting heeft de statuten in maart 2017 veranderd, en de toezicht rol
van Heelwegs Belang verwijderd.
c. Dhr. Scheuter: Een toezicht rol is belangrijk.
A: Akkoord. Wij hebben geen wettelijke rol meer, maar onze voorzitter is aanwezig bij de
Stichting bestuursvergaderingen.

d. Dhr. Vreman: kunnen wij een verzameling van alle verenigingen leden email adressen
maken om beter iedereen te informeren?
A: dat is precies wat niet mag zonder toestemming van iedereen volgens de privacywet.
e. Dhr. Vreman: Malieveld heeft een maandelijks A4 met alle activiteiten in hun dorpshuis.
Kunnen wij dit ook hier doen?
A: Er zijn de Nieuws en Agenda pagina’s op de Heelwegse website. We verspreiden ook
nieuws via e-mail aan die leden die toestemming hebben gegeven om op de mailinglijst
te worden opgenomen. Een maandelijkse A4 zou extra drukkosten en vrijwilligers
vereisen om in en rond alle huizen van Heelweg te verdelen. Het belangrijkste aspect van
beide scenario's is dat informatie over aankomende evenementen ons wordt gegeven
voor verdere verspreiding.
f. Dhr. Vreman: een opmerking dat er zo veel reclameborden voor de gemeentelijke
verkiezing zijn. Is dit niet een beetje overdreven?
11. Afsluiting en biertje

