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Jaarverslag Vereniging Heelwegs
Belang

1. Inleiding
Vereniging Heelwegs Belang is opgericht op 17 december 1947 met als doelstelling: het
instandhouden van de Leefbaarheid in Heelweg. Dit proberen we te doen door (verantwoorde)
bedrijvigheid te stimuleren en alle initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid en
saamhorigheid in Heelweg bevorderen. Heelwegs Belang vormt vaak een belangrijke schakel
tussen overheid en inwoners.
2. Vergaderingen
Het bestuur van Heelwegs Belang met haar adviserende leden heeft het afgelopen jaar tien keer
vergaderd. Tijdens deze vergaderingen sluiten over het algemeen altijd onze gebiedsmakelaar
van de gemeente en een raadslid aan. Hierdoor ontstaat er een goede informatie-uitwisseling en
zijn de communicatielijnen tussen Heelwegs Belang en de gemeente kort.
3. Bestuurssamenstelling
Gerard Boenink
Geoff Coupe
Han Gussinklo
Dick Lievestro
Marieke Schotman
Carmen klein Goldwijk

voorzitter
secretaris
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsreceptie (jaarlijks in januari)
Algemeen Ledenvergadering Heelwegs Belang (tot 2019 jaarlijks in maart/april; vanaf 2020
jaarlijks in februari)
Sinterklaasfeest (jaarlijks in november)
Verkeer en fysieke bereikbaarheid
Fietspad Bosboombroekerweg
Digitale bereikbaarheid (glasvezel)
Woningbehoefte Heelweg
Samenwerking met andere Heelwegse organisaties
Contacten met de school en peuterspeelzaal
Samenwerking met anderen Dorpsbelangen Organisaties in de gemeente
Gesprekken met de Gemeente
Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek
Lid van, en samenwerken met, de Plattelandsraad Oude IJsselstreek
Lid van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
Energietransitie in kader energie neutraal 2030 Oude IJsselstreek
Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuus (jaarlijks in december)
Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente 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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5.1

Nieuwjaarsreceptie zondag 13 januari 2019

Op zondag 13 januari 2019 werd in het Buurtschapshuus de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
gehouden. 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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5.2

Sinterklaasfeest zaterdag 23 november 2019

Het Sinterklaasfeest wordt voor alle kinderen tot en met groep 6 van de basisschool, en hun
ouders/verzorgers uit Heelweg en omgeving, georganiseerd.

Op zaterdag 23 november jl.
kwam Sinterklaas om 14.30 uur
aan op de Heelweg, ditmaal per
Unimog.

Hij werd verwelkomd door musici
uit Heelweg.

Tijdens het feest mochten de
kinderen vragen stellen, verhalen
vertellen en er werd 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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Het feest eindigde met een gezellig disco-feest.
Het was een zeer geslaagd feest, de 50 kinderen gingen tevreden en met een kleine verrassing
naar huis.
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5.3

Verkeer en fysieke bereikbaarheid

N18 Fase 2
Er is een rapport over een 2e fase N18 gemaakt. Dit rapport is hier te vinden:
https://bit.ly/2SDmF4o. Daarnaast wordt een gebiedsverkenning uitgevoerd naar de N18 in de
directe omgeving van Heelweg en Varsseveld. De resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar.
Heelwegs Belang volgt deze verkenning op de voet. Wij zijn van mening dat het afsluiten van het
kruispunt aan de Lichtenvoordseweg geen optie is; een viaduct is een mogelijk alternatief.

Landstraat Zandweg
De zandweg tussen Landstraat 42 en de Veenweg wordt gebruikt als verbindingsstuk tussen de
Twente Route en richtingen Aalten/Varsseveld. Onderzoek dat enkele jaren geleden werd
uitgevoerd, toonde aan dat er dagelijks gemiddeld 350 voertuigen van deze weg gebruik maken.
Sindsdien is de kruising tussen de Entinkweg en Bosboombroekerweg gesloten en dit heeft zeer
waarschijnlijk geleid tot een verhoging van het aantal voertuigen dat gebruik maakt van deze
zandweg. Hierdoor vereist deze zandweg een hoge mate van onderhoud.
Het college van B&W heeft gevraagd om aanvullende informatie over het gebruik van de
zandweg tussen Landstraat 42 en de Veenweg. In januari 2020 heeft er een verkeersonderzoek
plaatsgevonden. Daarbij werden de bestaande telgegevens geactualiseerd en heeft de gemeente
met enkele camera’s ook de herkomst en bestemming van het verkeer in beeld gebracht.
Uiteraard beperkt het onderzoek zich tot de verkeersstromen en worden de gegevens niet
herleid naar personen. Zodra de resultaten bekend zijn en de gemeente deze heeft geanalyseerd
zullen zij opnieuw contact met het Heelwegs Belang opnemen.

De Twente Route Parallelweg
We zien de verkeerssituatie verslechteren op de parallelweg tussen de kruising
Lichtenvoordseweg en de Radstake. Tijdens de spitsuren wordt deze gebruikt als sluiproute en er
zijn steeds meer incidenten van gevaarlijk rijden. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er
ernstige ongelukken gebeuren op dit stuk weg. We hebben de gemeente gevraagd om aandacht
te schenken aan maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor weggebruikers, waaronder
kinderen op de fiets.

De Noordtak
In de Gelderlander van 9 juli 2019 stond een artikel opgenomen over de Noordtak, die schijnbaar
weer opgevoerd wordt op de politieke agenda.
Heelwegs Belang is erg verontrust over de mogelijke doorkruising en splitsing van Heelweg. U
kunt zich voorstellen dat dit voor Heelweg grote gevolgen heeft voor de leefomgeving en
leefbaarheid van ons dorp. Hierbij kunt u onder meer denken aan de basisschool, het
Buurtschapshuus en ons verenigingsleven.
De betrokken Wethouders van de zeven Achterhoekse gemeenten hebben, naar onze stellige
mening, terecht negatief gereageerd op het voorstel. Overigens lijkt het er in het artikel op, dat
deze negatieve reactie met name ziet op de situatie waarin er alleen een goederen vervoerslijn
zou komen te liggen.
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U zult echter begrijpen dat het voor Heelweg eveneens ernstige gevolgen heeft wanneer er een
spoorlijn van goederen- en personen- vervoer door ons dorp zal komen te liggen. In onze
toekomstvisie voor Heelweg van 2018, op pagina 10 en 11, hebben wij reeds de verwachting
uitgesproken dat de Noordtak een blijvende discussie zal blijven en op de politieke agenda terug
zal komen. Helaas komt deze verwachting nu uit.
We hebben deze zorgen verwoord in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.
We hebben hen ook gevraagd om ons op de hoogte te houden van alle verdere ontwikkelingen
die er in dit kader zullen zijn.
5.4

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 stond in de Programmabegroting 2019-2022 van de gemeente en de
realisatie van het plan had in 2019 moeten plaatsvinden.
Vanwege een tekort aan personeel op de relevante afdeling bij de gemeente en andere
dringende projecten kon het werk echter nog niet beginnen. Er is nu een herzien plan en er zijn
gesprekken gaande met de grondeigenaren. De insteek is nog steeds om dit project in 2020 te
voltooien.
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5.5

Digitale Bereikbaarheid

Heelwegs Belang is al sinds 2014 bezig met vechten voor glasvezel in het buitengebied.
In 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. Het was 69,4%. Heelweg had het hoogste percentage in
de hele regio: 85,5%.
In januari/februari 2019 hebben alle abonnees in Heelweg een bezoek gehad om te zien hoe hun
woning/gebouw kan worden aangesloten op de glasvezelkabel. Na het bezoek ontvingen zij een
schouwrapport per e-mail. Het graven in Heelweg begon, en het doel was om abonnees tegen
oktober op het netwerk te hebben aangesloten. Er waren enkele vertragingen met het resultaat
dat eind november 91% huishoudens aangesloten waren. Half januari 2020 was dat gestegen tot
97,5%. Er zijn nog steeds 9 huishoudens zonder aansluiting binnenshuis vanwege verschillende
problemen, maar hier wordt actief aan gewerkt door de aannemer BAM.
Voor onze leden hebben we “hints en tips” over glasvezel gepubliceerd in onze nieuwsbrieven.
Zoals we in onze nieuwsbrief van oktober voorspelden, met een nieuw netwerk zijn er
waarschijnlijk kinderziektes in het begin. Er was een tv-storing (blokkerig of stilstaande
televisiebeelden) in december; dit was per 8 januari 2020 opgelost.
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5.6

Woningbehoefte Heelweg

Tijdens de Ledenvergadering 2019 heeft Thomas van Rijbroek, beleidsmedewerker Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting, een presentatie over de rol van de gemeente en woningbouw
gegeven.
In vervolg daarop heeft het Heelwegs Belang op 16 april 2019(in de serre) een informatieavond
over woningbouw in Heelweg georganiseerd. Deze avond ging over het bouwen van
levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen en starters woningen in Heelweg.
Wethouder Ben Hiddinga en beleidsadviseur volkshuisvesting Popke Popkema van de gemeente
Oude IJsselstreek waren aanwezig en gingen in op de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van
het bouwen van deze nieuwe woningen. Wij vonden genoeg belangstellingen om verder te gaan
met een onderzoek en bijeenkomsten te organiseren over de woningbehoefte in Heelweg.
Op 10 september jl. heeft er een zeer succesvolle eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden
waarin we een begin hebben gemaakt met het inbeeld brengen van de woonwensen van de
bewoners van de Heelweg en omstreken.

Na deze bijeenkomst zijn alle inwoners van Heelweg benaderd om een enquête in te vullen over
de woonwensen.
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We hebben de resultaten van de enquête en de volgende
vervolg stappen besproken tijdens een tweede vergadering die
op 12 november jl. plaatsvond.
Er is ook een rapport samengesteld van de volledige resultaten,
en deze is verkrijgbaar op onze website.
Vanuit Heelwegs Belang is er een initiatiefgroep opgericht om
woning vraag en aanbod in een gecoördineerd proces samen te
brengen.
Op onze website is er een “dossier” pagina gemaakt waar alle
informatie is geplaatst:
(https://www.heelweg.com/Algemeen/woningbehoefte).
Deze pagina wordt bijgewerkt wanneer nieuwe informatie (zoals projecten en projectgroepen)
beschikbaar komt. Er is ook een mailinglijst opgesteld om geïnteresseerden (vraag en aanbod) te
informeren over nieuwe ontwikkelingen.
5.7

Energie besparen en opwekken in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent
dat binnen de grenzen van de gemeente Oude IJsselstreek net zoveel energie wordt opgewekt als
verbruikt.
De gemeente gaat ervan uit dat er 19 windmolens, 20 hectare zon op grote (bedrijfs)daken, 56
hectare zon op de grond en 14 miljoen m3 gas uit biomassavergisting nodig zijn om in 2030
energieneutraal te worden. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een uitnodigingskader lokale
duurzame energie gemaakt. Het doel is dat initiatiefnemers sneller weten waar ze aan toe zijn en
dat het eenvoudiger wordt plannen te toetsen. Heelwegs Belang was betrokken, met andere
organisaties, bij het ontwikkelingsproces van dit uitnodigingskader.
5.8

Bloemen sieren de bermen

De gemeente streeft de biodiversiteit waar mogelijk te vergroten. Eén van de mogelijkheden is
het bloemrijker maken van de bermen. We ontvingen wildebloemen-zaden van de gemeente
voor het planten in de bermen, waar de glasvezelkabels zijn aangelegd. De zaden werden
verdeeld onder de leden voor het planten in de Heelwegse bermen.
5.9

Nestkastjes – Biologische Bestrijding Tegen Eikenprocessierups

Zoals u weet heeft de eikenprocessierups in het voorjaar en de zomer van 2019 voor veel overlast
gezorgd.
Als Heelwegs Belang zijn wij ons bewust van de overlast en de impact die dit heeft op onze
gemeenschap. Omdat we voorzien dat de problemen rondom de bestrijding de komende jaren
niet zomaar zijn opgelost, zijn wij als Heelwegs Belang aan het kijken op welke wijze wij ons
steentje kunnen bijdragen.
In dit kader zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van biologische
bestrijding van de rups. Zo blijken kool- en pimpelmezen een goed middel tegen deze overlast. In
diverse gemeenten hebben ze dan ook nestkasten opgehangen voor deze mezen waardoor ze
hopen de overlast door de rups onder controle te kunnen houden. De eerste resultaten zien er
veelbelovend uit.
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We vroegen het college van B&W of de gemeente nestkasten ter beschikking kan stellen welke
wij aan onze gemeenschap kunnen verstrekken.
De gemeente zag dit als een goed initiatief hebben ze nestkastjes laten maken door cliënten van
Estinea. Als eerste kreeg Heelwegs Belang op 11 november 2019 een aantal exemplaren
uitgereikt door wethouder Ria Ankersmit en cliënten van Estinea.

Foto – Roel Kleinpenning
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 augustus 2019 zijn slimme sensoren zoals rookmelders,
inbraakalarmen en een paniekknop geïnstalleerd bij kwetsbare huishoudens in de Achterhoek.
Elke gemeente had 125 huishoudens in het project. Oude IJsselstreek begon het project in juni
2019 en we streefden ernaar om kwetsbare huishoudens in Heelweg te identificeren, informeren
en op te nemen in dit project.
5.11 Samenwerking met anderen Dorpsbelangenvereniging Organisaties (DBO’s)
•
•

Halfjaarlijks bijeenkomsten van alle DBO’s in de Oude IJsselstreek
Halfjaarlijks bijeenkomsten van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
(DKK)

5.12 Samenwerking met de Plattelandsraad Oude IJsselstreek
•
•
•

Aanwezigheid tijdens hun bijeenkomsten
Input voor hun Plattelandsraad Energietransitie document.
Heeft in oktober een bijeenkomst (“Kijkjebijdeburen”) voor Plattelandsraad leden in het
Buurtschapshuus georganiseerd.

5.13 Samenwerking andere Heelwegse organisaties
•

Stichting Buurtschapshuus
-

•

Gerard Boenink (onze voorzitter) is bestuurslid namens Heelwegs Belang.
Leden en bestuursleden van Heelwegs Belang zijn actieve vrijwilligers van Stichting
Buurtschapshuus.
Voorbereiding met andere Heelwegse verenigingen van evenementen in april 2020 over 75
jaar bevrijding (Heelweg Herdenkt – Samen Vieren We De Vrijheid).

5.14 Anderen Gesprekken Gemeente
•

Jaarlijks overleg met de gebiedswethouder
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5.15 Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek
•
•

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

5.16 Andere Activiteiten
•
•
•
•
•
•
6.

Contacten met de school en peuterspeelzaal.
Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek.
Initiatief tot (samen met andere Heelwegse verenigingen) het organiseren van evenementen
(gepland voor april 2020) om 75 jaar bevrijding te vieren.
Publiceren informatie over de activiteiten van Heelwegs Belang in diverse regionale kranten,
op de Heelwegse website (www.heelweg.com ), via e-mail nieuwsbrieven en op Facebook
Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuus.
- Met dank aan Gerhard Klompenhouwer en Herman Peppelman.
Werving van nieuwe leden
- Met dank aan Geert Vreman voor zijn enthousiasme en inzet.
Statistische gegevens
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Leerlingen Meander Heelweg per 1 okt.
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Bevolkingsopbouw Heelweg per 1-1-2020
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Totaal inwoners: 1013, waarvan 487 vrouwen en 526 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
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Geoff Coupe
Secretaris

