Algemene ledenvergadering Heelwegs Belang
2 april 2019
Aanwezig: 31 personen + bestuur
1. Opening
a. Op grond van de statuten van de Vereniging Heelwegs Belang dient een statutenwijziging
(zie agenda punt 9) door haar leden te worden goedgekeurd in een algemene
ledenvergadering met 2/3e van de stemmen in een vergadering waarin tenminste de
helft van de leden aanwezig is. Tijdens de ledenvergadering blijkt dat er niet voldoende
leden aanwezig waren om een rechtsgeldig besluit te nemen, dus de ledenvergadering
direct na opening door de voorzitter gesloten was.
b. Na het sluiten van de ledenvergadering was er vervolgens een nieuwe vergadering
geopend. Tijdens deze tweede ledenvergadering kan het besluit tot het wijzigen van de
statuten worden genomen met een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen van de op
dat moment aanwezige leden. De agenda van deze tweede ledenvergadering was gelijk
zijn aan de hiervoor opgenomen agenda.
2. Mededelingen
a. Rabobank Clubkas Campagne 2019
i. Stemperiode 5 – 19 september (in 2018, was het 5 – 19 april)
ii. Oproep aan de Rabobank leden om stemmen uit te brengen op HB!
3. Verslag vorige vergadering 13 maart 2018
a. Één typefout: onder punt 10.e: moet “Mariënveld” in plaats van “Malieveld” zijn.
b. Akkoord.
c. Op de Heelweg website: https://bit.ly/2IfX9Se
4. Jaarverslag 2018 – 2019
a. Op de Heelwegs website: https://bit.ly/2Fr3Lt3
b. Speerpunten 2018 – 2019
i. Verkeer & fysiek bereikbaarheid
ii. Fietspad Bosboombroekerweg
iii. Energietransitie & Toekomstvisie voor Oude IJsselstreek
iv. Samenwerking verenigingen
v. Samenwerking met andere Dorpsbelangen organisaties
vi. Samenwerking met de Plattelandsraad Gelderland
c. Overige zaken
i. Digitale bereikbaarheid
ii. Bijeenkomsten (asbestsanering, woningbouwbehoefte)
iii. Sinterklaasfeest & Nieuwjaarsreceptie
iv. Website & Facebook
5. Financieel jaarverslag
a. Dit jaar meer inkomsten dan uitgeven, oorzaken:
i. Bezuiniging Nieuwjaarsreceptie (geen live muziek, geen gratis consumptie)
ii. Meer sponsoring gekregen
6. Verslag kascomissie
a. Anja te Pas (aftredend) en Roeland Scheuter
b. Vol akkoord
c. Bedankt!

d. Nieuw kascommissielid: Henri Pruim.
7. Bestuurssamenstelling
a. Martina Schuringa aftredend en niet herkiesbaar. Afscheid onder grootst mogelijke
dankzegging voor 6 jaar actieve bestuur deelname (5 jaar penningmeester).
b. Han Gussinklo neemt de rol van penningmeester over.
c. Kandidaat Carmen klein Goldewijk: welkom!
8. Ledencontributie
a. Het bedrag is €5,- per jaar per huishoud sinds 1 januari 2002
b. Onze voorstel is €7,50 per jaar per huishoud vanaf 2020
c. De aanwezige leden stemden in met dit voorstel.
9. Statutenwijziging
a. Wijziging van de zittingstermijn van het bestuur
i. Nu: Termijnen van 5 jaar, tweemaal herkiesbaar = maximum 15 jaar.
ii. Wijziging: Termijnen van 3 jaar, tweemaal herkiesbaar = maximum 9 jaar.
b. In de praktijk wordt deze zittingstermijn al enkele jaren gebruikt, maar deze moet
formeel worden geratificeerd in de statuten.
c. De aanwezige leden waren unaniem met dit voorstel akkoord.
10. Bloemenmengsel in de Heelwegse Bermen
a. De gemeente streeft ernaar de biodiversiteit waar mogelijk te vergroten.
b. Graven in de Heelwegse bermen voor de aanleg van glasvezel is in volle gang, en
wanneer sleuven dichtgegooid worden, ontstaat er in de berm een mooi verschraald
zaaibed om bloemenmengsel in te zaaien.
c. We hebben 1kg wildebloemenzaden van de gemeente gekregen, en hieruit hebben we
40 pakketten gemaakt.
d. Deze pakketten waren uitgedeeld in de pauze aan degenen die geschikte bermen hebben
geïdentificeerd om te zaaien.
e. Wij zullen een lijst van de stroken locaties maken, en delen met de gemeente.
11. Langer Veilig Thuis Wonen
a. Zie de website: www.leefsamen.nl
b. Pilot begint in mei in Oude IJsselstreek, en is er plaats voor 125 bewoners (huishoudens)
om deel te nemen aan het project.
c. Deelname is 1 jaar gratis. Na de proef kiezen uit twee abonnementen, die maandelijks
opzegbaar zijn.
i. Basis abonnement met sociale alarmering € 7,50 per maand.
ii. Ook de lokale meldkamer gebruiken, dan betaalt u € 15,00 per maand
d. De gemeente stuurt informatiebrieven aan potentiele klanten
e. Als u niet een brief heeft gehad bij einde mei, en u wilt deelnemer zijn, dan laat ons even
weten.
12. Woningbouw in Oude IJsselstreek
a. Thomas van Rijbroek, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting gaf
een presentatie: zie https://bit.ly/2D8Pjpm
b. Hij en wethouder Ben Hiddinga gaven antwoorden op vragen van de leden.
c. Op 16 april is een bijeenkomst over woningbouwbehoefte in Heelweg, en wethouder
Ben Hiddinga en Popke Popkema, beleidsadviseur volkshuisvesting, zullen aanwezig zijn.
Als u woningbouw behoefte heeft – dit is uw kans!

13. Rondvraag
a. Dhr. Arentsen: de grasstenen op de Landstraat (Radstake kant) zijn gevaarlijk voor
fietsers en automobilisten rijden te snel.
A: Wij zullen aanmelding doen.
b. Dhr. Vreman: leuk om te horen dat ik wil nieuwe inwoners in Heelweg welkom zal heten,
maar dit is ook onverwacht?
A: Je had prima ideeën over een informatiemap voor nieuwe inwoners, en we dachten
dat jij je ook had aangeboden om hen te begroeten. In ieder geval we zullen je ideeën in
de volgende bestuursvergadering bespreken.
14. Afsluiting en biertje

