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Jaarverslag Vereniging Heelwegs   

   Belang  

  

    

  

  

  

1. Inleiding  

Vereniging Heelwegs Belang is opgericht op 17 december 1947. Zij heeft ten doel de belangen 

van Heelweg in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de 

leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.  

  

2. Vergaderingen  

Het bestuur van Heelwegs Belang met haar adviserende leden kwam in het afgelopen jaar 10 

maal in vergadering bijeen.   

  

3. Bestuurssamenstelling  

Martijn Steenaert voorzitter sinds 2012 

Geoff Coupe secretaris   sinds 2014 

Martina Schuringa penningmeester sinds 2013 

Dick Lievestro bestuurslid sinds 2014 

Han Gussinklo bestuurslid sinds 2015 

Gerard Boenink bestuurslid sinds 2017 

 

4. Ledenverloop  
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5. Activiteiten  

Behalve de maandelijkse vergaderingen heeft het bestuur van Heelwegs Belang zich 

beziggehouden met, of het bijwonen van de volgende activiteiten:  

  

• Sinterklaasfeest 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Digitale bereikbaarheid 

• Verkeer en fysiek bereikbaarheid 

• Samenwerking andere Heelwegse organisaties 

• Contacten met de school en peuterspeelzaal  

• Samenwerking met anderen Dorpsbelangenvereniging Organisaties (DBO’s) 

• Gesprekken Gemeente 

• Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek 

• Bijwonen bijeenkomsten Plattelandsraad  

• Achterhoek 2020 bijeenkomsten  

• Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek 

• Algemeen Ledenvergadering Heelwegs Belang (jaarlijkse in maart) 

• Noordtak Betuweroute  ligt in de la, komt er in 2020 uit? 

• Asbest samen saneren  gesprek met LNAGRO, stemming peilen bij ALV 

• Plaatsen AED Heelweg Super-Oost?  te weinig AED vrijwilligers in straal 750 mtr 

• Plannen voor Vennebulten (natuurbegraven en windmolens)  na verkiezingen 2018 

• Meander Heelweg gaat sluiten?  School van groot belang voor leefbaarheid 

• Samenspraak met de Gelderlander over De Kieswijzer voor de gemeenteverkiezing. 

• Publiceren informatie over de activiteiten van Heelwegs Belang in diverse regionale kranten, 
op de Heelwegse website en op Facebook 

• Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuis  

• Maken van een Heelwegse fotoboek om de 70 jarig bestaat van Heelwegs Belang te vieren. 
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5.1 Sinterklaasfeest zaterdag 25 november 2017  

Op zaterdag 25 november jl. kwam Sinterklaas om 14.30 uur aan op de Heelweg, ditmaal per 

paard en koets. In verband met de verbouwing van het Buurtschapshuus, was het feest dit keer 

bij de Radstake gehouden. Nadat ieder kind de mogelijkheid had om bij Sint te komen was er een 

disco. Tot slot kreeg ieder kind een sinterklaassnoepzakje mee naar huis. Het Sinterklaasfeest was 

goed bezocht, er waren zo’n 60 kinderen.  
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5.2  Nieuwjaarsreceptie zondag 14 januari 2018  

 Op zondag 14 januari jl. was in het Buurtschapshuis Heelweg de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De 

verbouwing van het Buurtschapshuus was nog niet helemaal af, maar met dank aan de Stichting 

Buurtschapshuus en hun vrijwilligers, kunnen wij een gezellig feest houden. Het was goed 

bezocht met 170 mensen. Met muziek van de band PEP, en er was een verloting met een 

Heelwegse Fotoboek en Glasvezel Cadeubonnen als prijzen.  
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5.3  Digitale Bereikbaarheid 

Heelwegs Belang is bezig met vechten voor glasvezel in 

het buitengebied sinds 2014. Toen was er een 

initiatiefgroep gevormd door Geoff Coupe (Heelwegs 

Belang) en Jan Geert Hek (Heelwegse bewoner).  

Wij hebben een website opgezet, eerst met de naam 

"Heelweg Op Glas". Later, in samenwerking met de 

Gemeente Oude IJsselstreek, was de naam veranderd tot 

"Oude IJsselstreek Op Glas". Toen investerings-

maatschappij CIF zijn voornemen bekendmaakte om een 

glasvezelnetwerk voor de hele Achterhoek aan te leggen, 

onze website heeft de naam "Achterhoek Op Glas" 

gekregen. 

In december 2017 begon CIF (onder de naam Glasvezel 

buitenaf) de glasvezel inschrijf campagne in het gebied 

‘Achterhoek Zuid’ en bestrijkt het buitengebied met 

ongeveer 5.600 adressen van de gehele Oude IJsselstreek, Doetinchem, Montferland, Doesburg 

en Zevenaar. 

Voor de glasvezel ambassadeurs hebben wij een “Glasvezelcollege” georganiseerd en een 

handboek gemaakt, en voor de bewoners informatie- en inschrijfavonden georganiseerd. 

Op 19 februari was het definitieve percentage aanmeldingen in het buitengebied van 

“Achterhoek Zuid” bekend gemaakt: 69,4%. Een geweldig resultaat. Dank aan alle de 140 

ambassadeurs. Midden dit jaar wordt aanleg van het glasvezelnetwerk er begonnen, eind dit jaar 

de eerste aansluiting klaar, en midden 2019 is iedereen aangesloten.  

5.4 Verkeer en fysiek bereikbaarheid 

• Verkeersveiligheid 
- Verkeersenquête gedaan (verslag is hier: https://goo.gl/h8fP2y ) 
- 30-km stickers verspreid in beide kleine kernen 
- Verkeersavond 27 februari georganiseerd 
- Zie ook 5.7: Gesprekken Gemeente 

 

• Werkzaamheden N18 
- Aanwezigheid informatieavond en burenoverleg gesprekken met BAM. We hebben 

vragen ingediend met de volgende resultaten: 
▪ Groentijd voor fietsers lijkt te kort op oversteek N318. De groentijden 

worden ingesteld en beheerd door Rijkswaterstaat. Die gaat de regeling in 
ieder geval nog evalueren.  

▪ Verlichting aansluiting fietspad op Vlakkeeweg, wanneer komt die? De 
gemeente neemt dit mee met het reguliere onderhoud. Dat wordt op korte 
termijn opgelost. 

▪ Overgang van verlichting binnen en buiten de tunnel Hiddinkdijk is abrupt. 
De daadwerkelijke verlichting moet nog komen. Dus de definitieve 
verlichting zal nog wijzigen. 

▪ Belijning op fietspad Hiddinkdijk tunnel ontbreekt. Deze moet nog worden 
belijnd. 

https://www.achterhoekopglas.nl/
https://goo.gl/h8fP2y
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▪ Bebording Vlakkeeweg ontbreekt. Vraag staat uit bij gemeente. 
▪ Er wordt al een olifantenpaadje in gebruik genomen richting tunnel 

Hiddinkdijk vanaf Vlakkeeweg. Vraag staat uit bij gemeente. 
 

5.5 Samenwerking andere Heelwegse organisaties 

• Stichting Buurtschapshuis 
- Martina Schuringa met planning en administratie verbouwing 
- Gerard Boenink nu in bestuur Stichting Buurtschapshuus namens Heelwegs Belang  
- Heelwegs Belang leden en bestuursleden zijn actief Buurtschapshuus vrijwilligers 

 

• Vereniging School- en Volksfeest Heelweg en Omstreken 
- Samenwerking (wederom) aangekaart  
- VSV wil liever eigen website, geen eigen deel bij heelweg.com 

 

5.6 Samenwerking met anderen Dorpsbelangenvereniging Organisaties (DBO’s) 

• Halfjaarlijks bijeenkomsten van alle DBO’s in de Oude IJsselstreek 
- Wens voor een digitaal platform voor DBO’s om nauw samenwerking te faciliteren; 

METT (https://mett.nl ) is gekozen als systeem. Elke belangenvereniging heeft een 
afgevaardigde aangemeld, als ambassadeur voor het systeem. Er wordt een 
startdatum bepaald. Periode van 2 jaar gefinancierd/gefaciliteerd door de 
Gemeente. Er wordt verwacht dat het systeem rond april/mei draait. 

• Halfjaarlijks bijeenkomsten van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland 
(DKK) 

• Aanwezigheid tijdens de Plattelands Parlement. Zie https://goo.gl/ghgKVo  
 

5.7 Gesprekken Gemeente 

• Kwaliteit bermen – verzoek om proef voor bermbloemen 

• Verzoek om een fietspad Bosboombroekerweg West-Oost aan te leggen.  
- Loopt, en we willen dit breder trekken: verbetering fietspaden in en rond Heelweg 

• Oversteek Entinkweg 
- Planning rondom oversteek Entinkweg (aanleg fietspad klaar voor afsluiting was niet 

gehaald) 
- Gevaarlijke situaties na afsluiting 

• Veranderd gebruik van Landstraat thv Vennebulten 

• Ontsluiting voor fietsers richting Varsseveld 

• Samenspraak avond met de gemeente over de nieuwe beleidsregels voor subsidies aan 
verenigingen en stichtingen  

• Samenspraak avonden met de gemeente over de woonvisie en beleid. 

• Samenspraak avond met de gemeente over eenzaamheid 

• Glasvezel project 

• Toekomstvisie Oude IJsselstreek 
- De gemeente zoekt input van verschillende organisaties en groepen, o.a. Heelwegs 

Belang. 
- Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor Heelweg, zie hier: 

https://goo.gl/FxhN2t  
• Jaarlijks overleg met de wethouder  

 

https://mett.nl/
https://goo.gl/ghgKVo
https://goo.gl/FxhN2t
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5.8 Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek 

• Maandelijks contact met raadsleden in Heelweg 

• Halfjaarlijks contact met alle politieke partij tijdens DBO bijeenkomsten 

 

6. Statistische gegevens  
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Totaal inwoners: 1033, waarvan 498 vrouwen en 535 mannen  

  

  

52

62

70
67

70
75 73 75

81
84 85 87 88

79 81
75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Leerlingen Meander Heelweg per 1 okt. 2017

49

64
67 67

48

27

38

59
65

86
90

85

72 74

59

50

16 14

3

Bevolkingsopbouw Heelweg per 1-1-2018



9 
 

Vereniging Heelwegs Belang – Jaarverslag 2017-2018  

 

  

7. Sluiting  

  

Het bestuur van Heelwegs Belang heeft zich het afgelopen jaar met veel enthousiasme voor haar 

leden ingezet. Ook komend jaar hopen wij de belangen van Heelweg weer te kunnen behartigen.  

  

  

  
  

 

  

Martijn Steenaert Geoff Coupe 

Voorzitter Secretaris 

 

 


