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Jaarverslag Vereniging Heelwegs
Belang

1. Inleiding
Vereniging Heelwegs Belang is opgericht op 17 december 1947. Het doel is de belangen van
Heelweg in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen en hierdoor de leefbaarheid
te verhogen en de onderlinge band te versterken.
2. Vergaderingen
Het bestuur van Heelwegs Belang met haar adviserende leden vergaderden 10 keer in het
afgelopen jaar. Hierbij sluit altijd de gebiedsmakelaar van de gemeente en een raadslid aan.
Hierdoor kan er goed informatie worden uitgewisseld en zijn de communicatielijnen tussen
Heelwegs Belang en de gemeente kort.
3. Bestuurssamenstelling
Gerard Boenink
Geoff Coupe
Martina Schuringa
Dick Lievestro
Han Gussinklo
Marieke Schotman

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

bestuurslid sinds 2017
bestuurslid sinds 2014
bestuurslid sinds 2013
bestuurslid sinds 2014
bestuurslid sinds 2015
bestuurslid sinds 2018
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4. Ledenverloop

Ledenverloop Heelwegs Belang
420
400
383

388

380

393
383
373

378 377

381 382 383

396 395 394

390
376 376 374 374

360
340
320
300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5. Activiteiten
Behalve de maandelijkse vergaderingen heeft het bestuur van Heelwegs Belang zich
beziggehouden met, of het bijwonen van de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsreceptie (jaarlijks in januari)
Algemeen Ledenvergadering Heelwegs Belang (jaarlijks in maart/april)
Sinterklaasfeest (jaarlijks in november)
Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuis (jaarlijks in november)
Digitale bereikbaarheid
Verkeer en fysieke bereikbaarheid
Fietspad Bosboombroekerweg
Toekomstvisie Oude IJsselstreek
Lokale Duurzame Energie
Asbestsanering
Aanwezigheid informatieavond Aaltense Goor en Zwarte Veen
Samenwerking met andere Heelwegse organisaties
Contacten met de school en peuterspeelzaal
Samenwerking met anderen Dorpsbelangen Organisaties
Samenwerken met de Plattelandsraad Gelderland
Gesprekken met de Gemeente
Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek
Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek
Plattelandsraad Oude IJsselstreek
Energietransitie in kader energie neutraal 2030 Oude IJsselstreek
Publiceren van informatie over de activiteiten van Heelwegs Belang in diverse regionale
kranten, op de Heelwegse website, via nieuwsbrieven en op Facebook
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•

Ontwikkeling van het Heelwegs Belang Privacy Statement

5.1

Sinterklaasfeest zaterdag 24 november 2018

Na de verbouwing van het Buurtschapshuus in 2017/2018, werd het Sinterklaasfeest dit jaar als
vanouds weer gevierd in het Buurtschaphuus.
Het feest was voor alle kinderen, tot en met groep 6 van de basisschool, en hun
ouders/verzorgers uit Heelweg en omgeving.

Op zaterdag 24 november jl. kwam Sinterklaas om
14.30 uur aan op de Heelweg, ditmaal per mobiele
kraan met personenbak.
Hij werd verwelkomd door musici uit Heelweg.

Tijdens het feest mochten de kinderen vragen
stellen, verhalen vertellen en werd er samen
gezongen. Ook mocht de Sint aan de
prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd een
leuke prijs uitdelen, deze winnaars stonden
natuurlijk in het grote Sinterklaasboek.
De hele zaal was versierd met mooie
kleurplaten.
De kleurplaten worden voor het feest
uitgedeeld op school en net voor het feest ook
weer opgehaald. Ook zijn ze ieder jaar te
vinden op onze website www.heelweg.com.
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Een aantal ouders zongen ook nog een lied voor de Sint.

Het feest eindigde met een gezellig disco-feest.
Het was een zeer geslaagd feest, de 60 kinderen gingen tevreden en met een kleine verrassing
naar huis.
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5.2

Nieuwjaarsreceptie zondag 13 januari 2019

Op zondag 13 januari jl. was in het Buurtschapshuus de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was
goed bezocht met 100 mensen, waaronder gebiedswethouder Janine Kock. Wethouder Ben
Hiddinga was ook van plan aanwezig te zijn, maar moest op het laatste moment afzeggen
vanwege onvoorziene omstandigheden.

Er was een verloting met prijzen en cadeaubonnen. De loterij was o.a. door Veenstra en Zn. en
leden van Heelwegs Belang gesponsord.
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5.3

Digitale Bereikbaarheid

Heelwegs Belang is al sinds 2014 bezig met vechten voor glasvezel in het buitengebied.
Geoff Coupe (Heelwegs Belang) en Jan Geert Hek (inwoner Heelweg) hebben een initiatiefgroep
gevormd en de website "Achterhoek Op Glas" opgezet om draagvlak voor glasvezel te creëren.
Op 19 februari 2018 was het definitieve percentage aanmeldingen in het buitengebied van
“Achterhoek Zuid” (5.600 adressen van de gehele Oude IJsselstreek, Doetinchem, Montferland,
Doesburg en Zevenaar) bekend gemaakt. Met een percentage van 69,4% een geweldig resultaat.
Met dank aan alle 140 glasvezel ambassadeurs, waarvan er 17 in Heelweg actief zijn!
Op 9 juli 2018 was het startsein voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Achterhoek
Zuid.

In januari/februari 2019 hebben alle abonnees in Heelweg een bezoek gehad om te zien hoe hun
gebouw kan worden aangesloten op de glasvezelkabel. Na het bezoek ontvingen zij een
schouwrapport per e-mail. Het graven in Heelweg is inmiddels begonnen en midden 2019 zal
iedereen aangesloten zijn.
Voor onze leden hebben we de “hints en tips” over glasvezel in onze nieuwsbrief van februari
staan. Deze zijn ook te vinden op onze website www.heelweg.com
5.4
•

•

Verkeer en fysieke bereikbaarheid
Werkzaamheden N18
- Aanwezigheid informatieavond en burenoverleg en gesprekken met de BAM. We
hebben vragen ingediend met de volgende resultaten:
▪ Groentijd voor fietsers en wandelaars lijkt te kort op oversteek N318. De
groentijden worden ingesteld en beheerd door Rijkswaterstaat. Die gaat de tijd
analyseren (looptijd, hoe vaak wordt er overgestoken en wanneer) en evalueren.
Bijeenkomst Verkeersituatie Heelweg
- Samen met Varssevelds Belang en de gemeente organiseerde Heelwegs Belang een
bijeenkomst op 4 juli 2018 in het Buurtschapshuus. De doelen van de bijeenkomst
waren:
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▪

-

5.5

Over de Landstraat Heelweg, aan beide zijden van de N18. De gemeente hoort
graag onze wensen voor de verkeersituatie in de toekomst.
Een blik op de Twente-route / N18 zelf en zijn toekomst. Er is een rapport over een 2e
fase N18 gemaakt. Het is hier verkrijgbaar: https://bit.ly/2SDmF4o Daarnaast wordt
momenteel een gebiedsverkenning uitgevoerd naar de N18 in de directe omgeving van
Heelweg en Varsseveld. Deze verkenning loopt nog, de resultaten hiervan komen op
een later moment beschikbaar. Heelwegs Belang volgt deze verkenning. Het afsluiten
van het kruispunt Lichtenvoordseweg is geen optie, een viaduct is een mogelijk
alternatief.

Fietspad Bosboombroekerweg

Wij hebben de gemeente gevraagd om een verhard fietspad aan te leggen aan de
Bosboombroekerweg en in samenwerking met de gemeente en een projectbureau is hier een
plan voor gemaakt. Dit plan staat in de Programmabegroting 2019-2022 van de gemeente en de
realisatie van het plan zal in 2019 gebeuren.

5.6

Toekomstvisie Oude IJsselstreek

We hebben onze Toekomstvisie voor Heelweg (zie: https://bit.ly/2T6oTOZ) als input voor de
gemeentelijk toekomstvisie (zie https://bit.ly/2XyqOu7) ingediend. We waren aanwezig op de
informatiebijeenkomsten op 1 oktober 2018 en 13 februari 2019, en we waren ook betrokken
tijdens de tweede fase van de visieontwikkeling. In het bijzonder nemen we deel aan de
expertsessie over de plattelandsontwikkeling.
5.7

Lokale Duurzame Energie

In het “akkoord van Groenlo” hebben de Achterhoekse gemeenten in 2009 de ambitie
uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeenten weten inmiddels om hoeveel
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elektriciteit en gas het gaat. Deze taakstelling heeft ruimtelijke consequenties, het landschap zal
gaan veranderen.
De gemeente Oude IJsselstreek is bezig om de taakstelling op het gebied van de energietransitie
te vertalen in een gemeentelijk ruimtelijk beleid. Hiervoor stellen ze een uitnodigingskader lokale
duurzame energie op. Het doel is dat initiatiefnemers sneller weten waar ze aan toe zijn en dat
het eenvoudiger wordt plannen te toetsen. Heelwegs Belang is betrokken, met andere
organisaties, bij het ontwikkelingsproces van dit uitnodigingskader.
5.8
•

5.9

Asbestsanering
Bijeenkomst Asbesttrein
- De bijeenkomst op 11 september 2018 in het Buurtschapshuus was goed bezocht, en er
werden 32 keukentafel gespreken gepland. De Asbesttrein loopt in het buitengebied en
binnen de Heelwegse kernen.
Woningbouw Behoefte

De gemeenten in de Achterhoek hadden de afgelopen jaren een zogenaamde stop/beperking op
het verstrekken van woningcontingenten. Dat wil zeggen dat er zeer beperkt nieuwe woningen
gebouwd mochten worden.
Wij als Heelwegs Belang en andere belangenorganisaties hebben de gemeente er herhaaldelijk
op gewezen dat er een grote behoefte bestaat om te gaan wonen in de Achterhoek en voor ons
op de Heelweg. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid voor een plaats als Heelweg, denk daarbij
o.a. aan de verenigingen en de school.
Nu blijkt dat de gemeenten, ook de gemeente Oude IJsselstreek, van plan zijn om meer woningen
toe te staan.
Wij gaan inventariseren hoe groot die behoefte werkelijk is. Vervolgens gaan wij een bijeenkomst
organiseren voor de mensen die belangstelling hebben en gaan wij in gesprek met de
portefeuillehouder (wethouder Ben Hiddinga).
5.10 Langer Veilig Thuis Wonen
In acht gemeenten in de Achterhoek krijgen ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig en
veilig thuis te kunnen wonen. In 2019 worden bij kwetsbare huishoudens in de Achterhoek
slimme sensoren als rookmelders, inbraakalarm en een paniekknop aangebracht. Elke gemeente
zal 125 huishoudens in het project hebben. Oude IJsselstreek zal beginnen in mei 2019 en we
zullen streven om kwetsbaren huishoudens in Heelweg te identificeren en in dit project onder te
brengen.
5.11 Samenwerking met anderen Dorpsbelangenvereniging Organisaties (DBO’s)
•
•
•
•

Halfjaarlijks bijeenkomsten van alle DBO’s in de Oude IJsselstreek
Samen met Westendorps Belang en Dorpsbelangen Etten hebben wij de bijeenkomst op 19
september georganiseerd. Deze werd gehouden bij De Vos in Westendorp. De thema’s
waren de Omgevingswet en de Toekomstvisies.
Halfjaarlijks bijeenkomsten van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
(DKK)
Aanwezigheid tijdens Plattelands Parlement in februari 2019. Zie: https://bit.ly/2Vw2RBN
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5.12 Samenwerking met de Plattelandsraad Gelderland
•
•

Aanwezigheid tijdens hun bijeenkomsten
Input voor hun Plattelandsraad Toekomstvisie

5.13 Samenwerking andere Heelwegse organisaties
•

Stichting Buurtschapshuis
-

•

Martina Schuringa (onze penningmeester) zit in de kas-commissie.
Gerard Boenink (onze voorzitter) is bestuurslid namens Heelwegs Belang en was tijdelijk
de voorzitter van Stichting Buurtschapshuus.
Leden en bestuursleden van Heelwegs Belang zijn actieve vrijwilligers van Stichting
Buurtschapshuus.

School- en Volksfeest Vereniging Heelweg en Omstreken
-

Samenwerking (wederom) aangekaart
SVVH wil liever eigen website, geen eigen deel bij heelweg.com

5.14 Aaltense Goor & Zwarte Veen
Waterschap Rijn en IJssel heeft een plan voor het Aaltense Goor – Zwarte Veen ontworpen (zie
https://bit.ly/2H9mZpI). Op 12 december 2018 was er een inloopbijeenkomst over het plan voor
het Aaltense Goor- Zwarte Veen met een opkomst van circa 120 à 130 personen, ook Heelwegs
Belang was erbij.
Naast positieve geluiden waren er ook kritische vragen, aandachtspunten en aanvullingen op het
plan. Deze punten worden met de samenwerkende partijen besproken en daar waar mogelijk
verwerkt in het plan.
Dit plan staat los van het plan over (mogelijk plaatsen van) windmolens en een
natuurbegraafplaats dat momenteel in behandeling is bij de gemeente.
5.15 Anderen Gesprekken Gemeente
•
•

Bloemen sieren de bermen waar glasvezel is aangelegd
Jaarlijks overleg met de gebiedswethouder

5.16 Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek
•
•

Maandelijks contact met onze Heelwegse raadslid (Ine Hofs)
Halfjaarlijks contact met alle politieke partij tijdens DBO bijeenkomsten

5.17 Andere Activiteiten
•
•
•
•

Contacten met de school en peuterspeelzaal
Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek
Publiceren informatie over de activiteiten van Heelwegs Belang in diverse regionale kranten,
op de Heelwegse website, via e-mail nieuwsbrieven en op Facebook
Ontwikkeling Heelwegs Belang Privacy Statement
- Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Door de vernieuwde wet worden de privacyrechten van
consumenten versterkt en uitgebreid. In het privacy statement van Heelwegs Belang (zie
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•

https://bit.ly/2GSzczN) leest u meer over wat er met de persoonsgegevens van
Heelwegs Belang leden gebeurt.
Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuis
- Met dank aan Gerhard Klompenhouwer en Herman Peppelman.
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6.

Statistische gegevens

Inwoners Heelweg per 31 december 2018
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Leerlingen Meander Heelweg per 1 okt. 2018
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Bevolkingsopbouw Heelweg per 1-1-2019
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Totaal inwoners: 1011, waarvan 486 vrouwen en 525 mannen
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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.

Gerard Boenink
Voorzitter

Geoff Coupe
Secretaris

Vereniging Heelwegs Belang – Jaarverslag 2018-2019

